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Titel 
En specialpedagogisk analys av lärarens framställningar om hur kartläggning av 

nyanländas förkunskaper används i undervisningen  

English title 
A special pedagogical analysis of teacher's petitions on how mapping of newly arrived´s 

prerequisites is used in teaching. 

 

Abstrakt  
 

Syftet är att analysera hur lärare arbetar med kartläggning i undervisningen bland nyanlända 

elever med kort eller ingen skolbakgrund i vuxenutbildningen, samt hur kartläggningen 

används i undervisningen. Syfte är dessutom att undersöka hur samverkan fungerar mellan 

elev och lärare samt mellan lärare och andra professioner.  

 

Studiens empiriska material består av fyra djupintervjuer med sex lärare inom 

vuxenutbildningen. Lärarna i studien arbetar med kartläggning av nyanlända med kort eller 

ingen skolbakgrund. Det empiriska materialet har analyserats dels utifrån tidigare forskning 

och dels utifrån teoretiska begrepp med inspiration från socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

De analysbegrepp som använts är kommunikation och organisation, samverkan, lärande och 

identitet i syfte att skapa en bild av hur teori och praktik möts och formas för att stödja den 

enskilda individens lärande och utveckling.  Studiens resultat visade på att informanternas 

skolor har svårt att konkretisera arbetssätt och arbetsmetoder inom kartläggning av svårigheter 

på organisationsnivå. Orsaken kan vara att skolorna slits mellan statens förväntningar och 

rådande möjligheter att utforma undervisningen. På gruppnivå används kartläggningsresultat 

främst till nivåplacering och i liten utsträckning till individanpassning av undervisningen på 

grund av besparing av stödfunktioner. Målgruppen nyanlända, med kort eller ingen 

skolbakgrund, är en grupp som behöver mycket stöd och hjälp i sin språkinlärning därav är 

specialkompetenser inom vuxenutbildning en viktig utvecklingsfråga som behöver lyftas på 

makronivå.  

  

 

Nyckelord: Vuxenutbildning, kartläggning, svårigheter, integration, screening, 

mapping, co-operation, immigrant, newly arrived, kort skolbakgrund.   
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1 Inledning  
Flyktingströmmen till Sverige har ökat de senaste åren vilket har medfört stora förändringar 

inom samhälle, skola och arbetsliv. Enligt Migrationsverkets (2016b) statistik har 162 877 

personer sökt asyl i Sverige år 2015. Det har konstaterats av Migrationsverket (2016a) att 2015 

var ett historiskt år för Migrationsverket med en fördubbling av antalet asylsökande jämfört 

med flyktingvågen under 1992. Orsakerna till ökningen kan vara många: krig, oroligheter eller 

en vilja att flytta till ett annat land. Borgström och Kyaga (2006) påvisade att när 

flyktingströmmen ökade, så ökade även beredskapen för mottagandet, vilket medfört 

samhällsförändringar på olika nivåer. Lahdenperä (2010) framhåller att skolorganisationen inte 

är densamma som den var för trettio år sedan, detta är på grund av att samhället har förändrats 

och när samhället förändras så förändras även människors arbetssätt, arbetstänk och livssyn. 

Idag har vi i Sverige en mångfald ifråga om språk, kulturer, religioner, värdesystem, 

uppfattningar och föreställningar.  Det innebär att skolan måste vara väl rustad för att kunna 

möta elever med varierande språklig och kulturell bakgrund samt med skiftande kunskaper. En 

varierande skolbakgrund och varierande erfarenheter bland eleverna innebär olika 

förutsättningar, vilket resulterar i olika behov. Skolan som institution har ett viktigt uppdrag, 

dels att ta tillvara på och tillgodose dessa olikheter och dels genom att använda mångfalden på 

ett sätt där alla elevers kunskaper och kunnande avspeglas i undervisningen (Lahdenperä 2010).  

 

En nyanländ flykting är enligt Immigrant- institutets (2018) definition en person som är 

mottagen i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 

flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Som nyanländ har personen rätt till etableringsinsatser 

under två till tre år (Migrationsverket 2018). Lagen (2010:197) om etableringsinsatser 

tillskriver att under etableringsperioden får den nyanlände ta del av olika hjälpinsatser, varav 

en är inriktad på att upprätta en individuell plan1. Dessa hjälpinsatser ses som en process som 

ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering i det nya samhället.  

  

Etableringsinsatser innefattar aktiviteter där målet är integration. Franzén (2006) förklarar att 

en integration innebär en process vars syfte är att den nyanlände ska bli en del av samhället, 

därmed är språk och kommunikation en viktig grund för den nyanländes utveckling. Språket 

blir därför en förutsättning för den nyanländes förståelse och för att kunna känna sig inkluderad 

i samhället. Enligt Skollagen (2010:800) 29§ ska varje kommun aktivt verka för att en nyanländ 

ska kunna påbörja utbildningen inom en månad, från och med att den nyanlände anmält sig till 

utbildning i svenska för invandrare. Franzén (2006) framhåller att en lyckad integrationsprocess 

ger den nyanlände en trygg självbild, vilket underlättar för den nyanlände att hitta sin egen 

identitet i det nya landet. En trygg identitet skapar en hållbar självförståelse, samt tillför en 

medveten känsla om sig själv och sin egen existens. En bra utbildning innebär att den 

nyanländes tidigare kunskaper och erfarenheter tas till vara, vilket underlättar för den nyanlände 

att integreras i det svenska samhället och i det svenska skolsystemet (Franzén 2006). 

   

Skolan behöver göra en inledande bedömning vid mottagandet av en nyanländ elev, enligt 

Skolverket (2018). Den inledande bedömningen benämns som kartläggning. Kartläggningen är 

ett obligatoriskt moment sedan den 15 april 2016, vilket innebär att varje skola ska genomföra 

kartläggningsarbete för att kunna fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och 

undervisningsgrupp. Utgångspunkten för kartläggningen är att synliggöra erfarenheter, 

                                                 
1 Den individuella planen är en plan som görs för att dokumentera olika och beslutande insatser som den nyanlände har 

behov av. 
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förmågor, kompetenser och kunskaper som den nyanlända eleven har med sig från olika 

sammanhang. Dessa kunskaper och förmågor spelar en stor roll i integrationsprocessen. När 

den nyanlände studerar ska denne få möjligheter att pröva och utveckla såväl förmågor som 

kunskaper utifrån sina egna förutsättningar och tidigare kunskaper. Syftet med 

kartläggningsarbetet är att stärka den nyanländes ställning inom utbildning, arbete och 

samhällsliv, samt främja den personliga utvecklingen (Skolverket, 2016a). Enligt Skollagen 

(2010:800 20 kap 2§) ska vuxna som studerar på vuxenutbildningen få stöd och stimulans i sitt 

lärande. Lärandet ses som en aktiv skapande process där lärarens uppgift är att utforma 

inlärningsmöjligheter efter elevens egna förutsättningar. I mötet med nyanlända och 

flerspråkiga elever, är kartläggningen ett pussel som kräver kommunikation och samverkan 

mellan olika professioner för att klargöra möjligheter och hinder för eleven.   Skolverket 

(2016a) betonar att kartläggningen är en del av utbildningen som helhet, därför krävs det att 

skolan som organisation har ett tydligt arbetssätt och väl utarbetade rutiner för mottagande, 

organisering och hantering av nyanlända elever. Skolverket (2016a) framhåller att kartläggning 

har en betydande inverkan, både för skolorganisationen såväl som för den enskilde elevens 

utveckling. 

  

2 Bakgrund 

2.1 Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningens utbud och innehåll har över tid anpassats efter arbetsmarknadens 

efterfrågan.  Enligt Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (2007) har vuxenutbildningen 

under senare hälften av 1900-talet, betraktats som viktig för såväl individen som för samhällets 

välstånd. Staten har i omgångar satsat betydande medel för att stimulera utbildningen för vuxna, 

särskilt gentemot kortutbildade och arbetslösa. Syftet med vuxenutbildningen är att bidra till 

tillväxt och välfärd (Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius 2007). Andersson, Köpsén, 

Larson och Milana (2012) framhåller att vuxenutbildningen ses som en viktig funktion i 

samhället, men det ställs få officiella krav eller krav på specialkunskaper för lärare som 

undervisar i vuxenutbildningen. Undervisningen av vuxna måste fungera eftersom 

vuxenutbildningen betraktas som en extra chans för vuxna som vill vidareutbilda sig, vilket kan 

utjämna utbildningsklyftan samt bidra till individens personliga utveckling och bildning (Hård 

af Segerstad m.fl. 2007). Utbildningskrav är sammankopplade med politiska mål.  Enligt Hård 

af Segerstad m.fl. (2007) har samhällets politiska mål skiftat över tid. Målfokus har varierat 

mellan samhällets, arbetsmarknadens och utbildningens krav. Enligt Fejes (2015, s. 13) har den 

kommunala vuxenutbildningen gått från utbudsstyrd till efterfrågestyrd, med konsekvensen att 

pedagogernas kompetens och intressen på skolan styr utbudet. De efterfrågestyrda 

utbildningarna utgår från skolans möjligheter att erbjuda utbildningar utifrån arbetsmarknadens 

efterfrågan. Utbildningssatsningar har skiftat mellan kunskapslyft och yrkesutbildningar, 

yrkesvux och lärlingsvux med förhoppning att utbildningen leder till anställning (Fejes 2015). 

Ett verktyg för att erbjuda lämplig utbildning är att utgå från den vuxnas erfarenheter och 

kunskaper. Kunskap har betydelse för det kunskapssamhälle vi lever i och behövs för att kunna 

verka i dagens samhälle. Till det krävs även att vuxna kan integrera arbete och lärande 

(Borgström och Gougoulakis 2011). 

 

2.2 Vuxenutbildningens målgrupp 

Vuxenutbildningens målgrupp har förändrats i takt med det förändringar som har styrt 

samhället. Målgruppen för vuxenutbildning är idag annorlunda jämfört med tidigare, då 

målgruppen är såväl större som har en skiftande bakgrund. Det beror på att Sverige har i större 

utsträckning utvecklats till ett mer mångkulturellt samhälle med flerspråkiga medborgare. 

Enligt SKL (2018a) har vuxenutbildningens kontext förändrats och anpassats efter målgruppen 

och utbildningskontexten spelar en viktig roll för nyanländas etablering i det nya samhället. Det 
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har skett många förändringar inom vuxenutbildningens arena, en av dessa innebär att 

vuxenutbildningen utvecklas mot en upphandlad verksamhetsmodell (SKL 2018a). Det betyder 

att kommunen som huvudman kan anordna vuxenutbildning i egen regi eller lämna över 

uppgiften till en entreprenad eller till en enskild utbildningssamordnare, till exempel privata 

utbildningsaktörer, studieförbund eller folkhögskolor. En ny lag om utbildningsplikt inom SFI 

har införts från och med 1 januari 2018. Lagen gäller för nyanlända som står långt ifrån 

arbetsmarknaden och personer som har kort eller ingen skolbakgrund (Skolverket 2018). I sin 

underlagsrapport framhåller Fejes (2015) att lagförändringen var nödvändig eftersom det har 

visat sig att vuxna som har gått SFI-utbildning har haft större chans att vidareutbilda sig eller 

få ett jobb. Däremot uppmärksammar Fejes (2015) frågan om den nuvarande organiseringen av 

vuxenutbildningen är den mest optimala i relation till målgruppen kortutbildade?   

 

2.3 Vuxenutbildningens läroplan 

I läroplanen för vuxenutbildning betonas vuxenutbildningens ansvar att förmedla och stödja 

elevers kunskapsinhämtning så att de kan arbeta och verka i samhället (Skolverket 2017). 

Skolverket (2017) lyfter vikten av att möta elever utifrån deras kunskapsnivå, behov och 

förutsättningar. Här har specialpedagogen/ speciallärare en viktig funktion när det gäller att 

påverka, analysera och utvärdera hur det särskilda stödet gestaltar sig i undervisningen. I 

utredningen Att lära och leda- En lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 

1999:63a) ska skolan ägna uppmärksamhet åt elever med särskilda behov samt för elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå utbildningens mål.  I utredningen betonas 

specialpedagogens/speciallärares kvalificerade uppgifter i utförandet av kartläggning/ 

utredning och klassobservationer, vilka kan bidra till lämpliga anpassningar som ger elever 

större möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 1999:63, s. 195). 

 

2.4 SFI- svenskundervisning för invandrare 

SFI-undervisningen är nyckeln till självständighet och integrering i samhälle och arbetsliv. 

Hamberg (2015) framhåller att svenskundervisning för invandrare och annan vuxenutbildning 

är en del av integrationspolitiken. SFI definieras som kvalificerad språkutbildning, en 

utbildning som kan ge elever ett kommunikativt redskap för att aktivt kunna delta i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv (Hamberg 2015). SFI-utbildning består av fyra kurser A till D. Kurs A 

och B består av studieväg 1 som riktar sig till elever med ingen eller mycket kort 

utbildningsbakgrund. Studieväg 2 sträcker sig från B till C och dessa kurser är till elever som 

har några års skolbakgrund och den tredje och sista studieväg 3 består av C till D kurs. Dessa 

kurser är för personer med akademisk bakgrund.  Kursernas mål är baserade på hörförståelse, 

läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig produktion. 

Enligt Hamberg (2015) är kommunen som huvudman skyldig att erbjuda utbildning för 

folkbokförda vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska.   Fridlund (2011) 

framhåller att svenskundervisning för invandrare, SFI har ett utvecklande uppdrag med syfte 

att sprida kunskap om språk och språkbetydelsen i integrationsprocessen. Uppdraget innebär 

att lärare använder ett inkluderande arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva och 

delaktiga i sina lärprocesser. En inkluderande lärmiljö skapas genom individanpassad 

pedagogik som är baserad på elevens intresse, mål och erfarenheter (SKL 2018b). Den 

individanpassade pedagogiken tas fram genom kartläggning. Kartläggningen ger läraren större 

kunskaper och kännedom om eleven, vilket ger läraren goda möjligheter att anpassa 

undervisningen efter varje enskild elevs förmåga och förutsättningar (Skolverket 2016a). De 

egna förutsättningarna tillsammans med hur skolan som organisation svarar på elevens behov, 

är grundläggande för elevens utveckling och ett livslångt lärande (Hård af Segerstad m.fl. 

2007). Det livslånga lärandet är en lärprocess som utvecklas hela livet på ett systematiskt och 

självstyrt sätt, vilket leder till nya kunskaper och nya perspektiv (Hård af Segerstad m.fl. 2007). 
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2.5 Kartläggning 

Kartläggning innebär att göra en karta över eller systematiskt utforska elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom skola och arbetsliv. Kartläggning av elevens förkunskaper ska 

ligga till grund för en analys som baseras på vad som har framkommit under kartläggningen. 

Kartläggningsresultatet ska användas som ett pedagogiskt verktyg, främst i 

undervisningssammanhang. Forskning om kartläggning av vuxnas förkunskaper eller hur 

kartläggning används i undervisningen, har inte ägnats uppmärksamhet och enbart berört 

validering eller vuxenutbildningens organisation (Fejes 2015). Elever med andra modersmål än 

svenska, som har kort eller ingen skolbakgrund, är tillika föga beforskat, trots stora satsningar 

inom utbildningsområdet och därtill en politisk debatt där vuxnas lärande lyfts fram som ett 

viktigt samhällsuppdrag (Fejes 2015). Skolinspektionens (2014) granskning har visat att 

grundskolor har stora brister i kartläggningsarbetet av nyanlända elevers tidigare kunskaper och 

erfarenheter, vilket leder till sämre individanpassning. Tanken med kartläggningen är att den 

ska tillföra något, både till lärare och elever, samt ge goda förutsättningar till ett tryggt och 

säkert arbete för lärarna. Enligt Nilsson och Bunar (2015) är kartläggning av elevernas nivå och 

kapacitet i olika ämnen en pedagogisk nödvändighet. Syftet med kartläggningen är att ta reda 

på vilket utgångsläge eleven har och hur eleven ska kunna utveckla och förbättra sina 

utbildningsmöjligheter. Nilsson och Bunar (2015) framhåller att kartläggningen bör omfatta 

alla ämnen samt bygga på samarbete mellan modersmålslärare och vanliga lärare. Samarbetet 

kring kartläggningen av elever bör resultera i ett pedagogiskt dokument som alla lärare ska ha 

tillgång till. Enligt Nilsson och Bunar (2015) är det få skolor som har riktlinjer eller rutiner för 

hur, när och av vem kartläggningen av tidigare kunskaper ska ske samt hur 

kartläggningsmaterialen kan användas i undervisningssammanhang. Lahdenperä och Sundgren 

(2017) framhåller att kunskap inom kartläggningsarbetet för nyanlända elever har ett främjande 

syfte vars avsikt är att säkerställa elevens rätt och likvärdighet.  Kartläggningen ses som en 

förutsättning, en möjlighet för både lärare och elever att organisera sitt arbete och sitt lärande 

efter individuella behov. Kartläggningsmaterialet ska kunna bilda underlag för bedömning av 

elevens kunskapsnivå och lärarens planering till stöd för fortsatt kunskapsutveckling 

(Lahdenperä och Sundgren 2017). 

  

Enligt de nya riktlinjerna i läroplanen ska en kartläggning genomföras, i vilken den nyanländes 

tidigare erfarenheter och kunskaper kring arbete och studier ska klargöras samt vilka 

förutsättningar och färdigheter individen har för att kunna studera. Resultatet av kartläggningen 

ska ligga till grund för undervisningens utformning samt för en etableringsplan (Skolverket 

2016a). Enligt Skolverket (2016a) är kartläggning av eleven inom kommunal vuxenutbildning 

i svenska för invandrare ett sätt att synliggöra elevens erfarenhet, förmågor och kunskaper. 

Kartläggningen beskriver vad en elev kan och ligger till grund för bedömningen av på vilken 

nivå en elev ska börja sina studier och för inplacering på rätt studieväg och kurs (Skolverket 

2016a). Kartläggningen är en del av lärandet och lärandet är en process, vilket leder till varaktig 

kapacitetsförändring hos varje individ. Med det menar Lahdenperä och Sundgren (2017) att det 

är en fundamental process där individen tillägnar sig kunskaper genom samspel med sin 

omvärld. Lärprocessen uppstår när lärandets innehåll kommer i kontakt med individens 

drivkraft (Illeris 2015).  Enligt Ahl (2007) är individens drivkraft en sorts motivation. Det är en 

vilja att lära sig nya kunskaper som utgår ifrån individens nyfikenhet, målsättning och önskan. 

Ahl (2007) framhåller att om individen får rätt stöd och förutsättningar i sitt lärande, kan alla 

lära sig nya kunskaper och utvidga sitt livsperspektiv. 

  

2.6 Språkkunskaper 

Språkkunskaper har stor betydelse för integrationen i det nya landet men det finns det även en 

stor kunskapsbrist generellt bland invandrarna (Rosen och Gupta Sangeeta 2013). 

Kunskapsbrist och bristfälliga språkkunskaper leder till färre chanser att konkurrera på dagens 



 5 

arbetsmarknad. Enligt Rosen och Gupta Sangeeta (2013) är SFI:s utbildningsprogram en viktig 

nyckel för integration i det svenska samhället, inte minst arbetsmarknaden. Hur skolan och 

lärare arbetar och tar emot nyanlända elever är av stor betydelse och extra viktigt är det för 

elever med kort eller ingen skolbakgrund. Enligt Alt och Gutman (2009) bör skolorna utrusta 

sig på bästa möjliga sätt för att kartlägga språk- och kunskapsnivå för dessa elever. En 

kartläggning ska tillgodose elevens språkinlärningsbehov och kartläggningsarbetet kan se olika 

ut från individ till individ. Enligt SPSM2(2017) ska kartläggning av språkkunskaper ske genom 

samtal, observation eller eventuella tester med fokus på elevens styrkor, möjligheter och 

intressen. SPSM (2017) betonar vikten av pedagogens interkulturella förhållningssätt och 

kunskap om identifiering och kartläggning av nyanlända med särskilda behov eller 

funktionsvariation. Kunskap och kännedom tillsammans med en tidig insats klargör elevens 

behov och kan hjälpa pedagogen att skapa en inkluderande lärmiljö och ge eleven 

förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Alt och Gutman (2009) framhåller att det har visat 

sig att elever med inlärningssvårigheter och elever som har andra funktionsnedsättningar kan 

lära sig ett nytt språk relativt snabbt när de är försedda med lämpligt stöd. 

 

2.7 Litteracitet 

  Litteracitet är ett begrepp som används för att beskriva den språkliga utvecklingen för 

nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund. Begreppet vill förklara att skriftspråksutveckling 

innebär mycket mer än endast att lära sig avkodning av skrift. Det innebär inte bara hur man 

läser och skriver en specifik text utan hur man använder denna kunskap för specifika syften i 

specifika sammanhang (Skolverket 2016b). Enligt Skolverket (2016b) har många nyanlända 

endast kort skolbakgrund3 med låg litteracitetsförmåga. Det medför att skolan behöver tänka 

nytt, tänka om, förändra och anpassa sitt didaktiska arbetssätt till elevens egna förutsättningar 

inom målgruppen (Hård af Segerstad m.fl. 2007). Med rätt kompetens4 och bemötande kan 

lärare tillgodose elevens behov på ett tidigt skede. Elevens behov varierar och kan innefatta 

hjälp med struktur, kontinuerligt lärar- och/ eller språkstöd samt andra anpassningar som kan 

leda till en tillgänglig lärmiljö för eleven (Fejes 2015).  

  

                                                 
2 SPSM är förkortning av Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
3Antal skolår för denna grupp kan variera mellan fyra till sju år eller mindre i en grundskoleutbildning. En person utan 

skolbakgrund har inte gått i skolan, vilket innebär att personen inte har lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål. 
4Kompetenser handlar om vad vi kan, vad vi är i stånd till att göra och hur vi kan reagera i olika situationer och sammanhang. 

Det är liktydigt med våra förmågor eller våra kapaciteter. Förmågorna och kapaciteterna enligt Andersson & Fejes (2010) är 

byggda på en rad olika kunskaper och erfarenheter som individen har befäst under en tid. Befästa praktiska och teoretiska 

kunskaper utan formella bevis betecknas som reella kompetenser, det innebär att lärande i informella och icke- formella 

sammanhang, som arbetsliv, vardagsliv och föreningsliv leder till den faktiska/ reella kompetens som individen äger/har. 

Andersson & Fejes (2010) framhåller vikten av att fokusera på individens tidigare lärande och erfarenheter som kan gynna 

samhället, organisationer såväl som individen på olika sätt. Gynnsamheten kan underlätta och förstärka för individens 

utvecklingsprocess. 
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3 Syfte 
Syftet är att analysera hur lärare arbetar med kartläggning i undervisningen bland nyanlända 

elever med kort eller ingen skolbakgrund i vuxenutbildningen samt hur kartläggningen används 

i undervisningen. Syfte är dessutom att undersöka hur samverkan fungerar mellan elev och 

lärare samt mellan lärare och andra professioner. Våra frågeställningar är: 

 

▪ Hur beskriver lärare svårigheter bland nyanlända? 
▪ Hur beskriver lärare kartläggning av svårigheter hos nyanlända? 
▪ Hur beskriver lärare användning av kartläggning i undervisningen? 
▪ Hur beskriver lärare organisering av undervisningen med hjälp av kartläggningens 

resultat? 
▪ Hur beskriver lärare samverkan/ samarbete med nyanlända elever och andra 

professioner? 
  

4 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för aktuell forskning med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. 

Tidigare forskning presenteras i tre avsnitt: Kartläggning, Organisering av undervisning, 

Samverkan/ samarbete mellan professioner. Forskningsartiklar om generell kartläggning 

saknas.  

 

4.1 Kartläggning  

Kartläggning av förkunskaper inom olika ämnen bland nyanlända är av betydelse för 

undervisningens organisation efter elevens förutsättningar. Hay och Kinchin (2008) har bedrivit 

en studie med fokus på en kartläggningsmetod vars syfte var att kartlägga elevers förkunskaper 

inom olika ämnen. Forskarna gör gällande att rätt utförd kan denna typ av kartläggning främja 

integrationen och förståelsen mellan lärare och elever. Kartläggningsmetoden kan leda till 

snabba och enkla åtgärder, vilket skapar bättre lärande. När tidigare kunskaper har bedömts 

utifrån kartläggningen, kan bedömningen underlätta för lärare att organisera undervisningen 

efter elevens förutsättningar. Förkunskaper är nyckeln till inlärningskvalitet, hävdar forskarna 

och med hjälp av kontinuerlig kartläggning av kunskaper och förståelse kan lärare följa elevens 

utveckling. Kartläggningen kan användas till anpassning av undervisningsmetoder. Resultatet 

visade att lärandet är individuellt, därför är det viktigt att synliggöra lärandet genom att främja 

elevernas förkunskaper och kompetenser.  

 

Kartläggningskompetensen bland lärare och andra professioner är bristfällig i fråga om 

kartläggning av litteracitetsförmågan och andraspråksinlärningsproblem.  Stapp (2006) lyfter i 

sin artikel problemet med bristande kompetens bland professioner som arbetar med 

andraspråksinlärare. Kompetensen bör höjas bland samtliga anser forskaren. Särskilt är 

kompetensen kring kartläggningar av svårigheter bristfällig. Forskaren redogör för vikten av att 

kunna skilja mellan normal andraspråksinlärning och specifika svårigheter som språkstörning5, 

                                                 
5Språkstörning innebär svårigheter att förstå språk och göra sig förstådd genom språk. Problemen är varaktiga och påverkar 

socialt samspel, vardagsaktiviteter och skolarbete (Bruce m.fl. 2016, s.79).  Språkstörning kan finnas på olika nivåer; 

fonologiskt, semantiskt, grammatiskt och pragmatiskt. Fonologisk nivå innefattar förmågan att uppfatta språkljuden, dvs. 

fonemen.  Semantisk nivå innebär enskilda ord eller frasers betydelse samt sambanden mellan ord. Grammatisk nivå består 

av de grammatiska regler som finns i språket på både syntaktisk som morfologisk nivå. Den syntaktiska nivån omfattar de 

regler som bestämmer och styr över ordens ordningsföljd i en sats. Morfologisk nivå har med regler för ordböjning att göra. 

Pragmatik innefattar de regler som finns för hur språk används och anpassas till såväl olika situationer som sammanhang, t. 

ex intonation, ordval, formuleringar och val av ämne, vilka alla har stor betydelse i socialt samspel (Fridolfsson 2015, ss. 23 

- 28). 
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kognitiva brister samt kognitiv distans6. En begränsad andraspråksutveckling kan likna 

språkstörning eller kognitiva svårigheter. Med goda kunskaper kring skillnaderna kan en analys 

kring kartläggning av svårigheter hos andraspråksinlärare, leda till rätt typ av åtgärder. All 

andraspråksinlärning bygger på förstaspråket (se modersmålet) och följer ett bestämt mönster. 

Det är inte naturligt att andraspråksutvecklingen sker långsamt, det beror ofta på brister i 

förstaspråket. Därmed är det viktigt att kartlägga förstaspråket ifråga om fonologisk 

medvetenhet, ordförråd och meningsbyggnad, eftersom förstaspråket ligger till grund för läs- 

och skrivinlärningen på andraspråket. Mellard, Fall och Woods (2010) har utfört flera studier 

kring vuxna lågutbildade nyanländas litteracitetsförmåga. Resultatet av studierna visade att 

målgruppens ordprocessande fungerande sämre än för normalläsare, vilket påverkade 

avkodningshastigheten. Resultatet av studierna visade också att förmågor och strategier för att 

känna igen och förstå ord var dåligt utvecklade. Forskarna gör gällande att författare till 

styrdokument och lärare som undervisar nyanlända vuxna med låg litteracitetsförmåga har en 

stor utmaning framför sig. De behöver utforma en god undervisning samt hitta effektiva 

metoder som utvecklar denna målgrupps avkodningsförmågor och språkförståelsefärdigheter. 

Forskarna betonar vikten av att träna den fonologiska medvetenheten7. 

 

Kartläggning av språksvårigheter bör utvecklas samt omfatta tester av arbetsminne, lagring av 

ord och verbala processer. Pascale, de Abreu, Baldassi, Puglisi och Befi -Lopes (2013) har 

forskat på sambandet mellan arbetsminnesförmågan och språkinlärning. Resultatet visade att 

det verbala korttidsminnet, som är en del av arbetsminnet8, har en nyckelroll i stöttningen av 

utvecklingen av ordförrådet i såväl modersmål som andraspråksinlärning. Arbetsminnet stödjer 

även förmågan att avkoda ord och språkförståelsen. Vid språkstörning uppvisas brister i såväl 

verbalt korttidsminne som i exekutiva funktioner9 i arbetsminnet. Individer med språkstörning 

har ofta stora svårigheter i funktionerna som omfattar verbalt processande och lagring. Det är 

inte ovanligt att lärare misstar elever, som har lågt ordförråd eller svårigheter i att processa 

språk, för att vara lågintelligenta eller språkstörda. Många nyanlända uppvisar svårigheter i att 

nå tillräckliga språkfärdigheter för att kunna studera på de högre nivåer som krävs i många 

länder för att få jobb. De som kommer från flerspråkiga länder vars modersmål är ett 

minoritetsspråk, uppvisar ofta språksvårigheter genom ett lägre ordförråd och lägre 

språkförståelse. Det beror på svaga fonologiska representationer10 i modersmålet men dessa 

individer uppvisar dock inte lägre arbetsminnesförmåga om de inte har språkstörning påpekar 

                                                 
6Kognitiv distans är ett begrepp Yvonne Stapp (2006) använder sig av i sin artikel. Med det menar Stapp att en del 

andraspråksinlärare har en kognitiv distans till det som lärs ut i skolan. Andraspråksinlärare från fattiga jordbrukssamhällen 

har ofta brister i sina skolkunskaper. Därför är mycket som de stöter på i skolan främmande för dem och de saknar många 

specifika skolord och begrepp på sitt modersmål, vilket i sin tur medför att de får svårt att lära sig i skolan. Det är inte bara 

att lära sig de ord och begrepp som saknas för dessa nya ord och begrepp innehåller dels helt ny information, men kräver 

dessutom i många fall nya sätt att tänka. Kognitiva processer som kategorisering är en nödvändig färdighet för att kunna nå 

akademisk nivå, men det är inte en universell färdighet, utan en kulturellt inlärd färdighet vilket de flesta med kort 

skolbakgrund saknar. Länder med ojämställdhet och förtryck av kvinnor visar stora skillnader mellan mäns och kvinnors 

språkbruk. Vuxna kvinnor som tidigt har fått inrikta sig på barn och äktenskap och som isolerats i hemmet, har ofta stora 

svårigheter att lära sig ett ordinärt ordförråd med abstrakta ord vilket hindrar abstrakta tankar (Stapp 2006). 
7Fonologisk medvetenhet krävs för att kunna läsa och skriva. Fonologisk medvetenhet innebär medvetenhet kring att språk 

består av enskilda ljud, dvs. fonem, som kan kombineras med varandra till ord. Fonologisk medvetenhet innebär även att 

individen kan koppla ihop språkljuden (fonemen) med bokstäver, dvs. förstå att fonemen har sina grafiska motsvarigheter i 

bokstäver och bokstavskombinationer (Fridolfsson 2015, s 22). 
8Arbetsminne innebär förmåga att minnas information under en kort tid, normalt sett några sekunder. Arbetsminnet är 

grundläggande viktig funktion för många mentala uppgifter, från att hålla koncentrationen uppe till att lösa logiska problem 

Arbetsminnet håller även instruktioner och siffror i minnet. Arbetsminnesförmågan inverkar på inlärningen, läsförståelsen 

och det logiska tänkandet (Klingberg 2015, sss. 36- 44- 45).  
9För de exekutiva funktionerna innebär det hög ansträngning att ta emot, bearbeta och tolka språklig information (Bruce 

2016 m.fl. s. 80). 
10Fonologiska representationer: Att ha kunnat höra och förstå olika ljud (fonem) i ett språk (Fridolfsson 2015, s. 107). 
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forskarna. Vidare rekommenderar forskarna testning av det verbala arbetsminnet11 med siffror 

och repetition av nonsensord i andraspråket i syfte att kartlägga språkinlärningsförmågan. 

 

Kartläggning av nyanlända ställer höga krav på kartläggarens kompetens då nyanlända med 

kort eller ingen skolbakgrund i högre grad uppvisar multipla svårigheter än i samhället 

generellt. Jackson, Glimps och Ford (2006) har utfört en studie kring undervisning för 

nyanlända elever med fysiska funktionshinder. Dessa elever har annorlunda behov och 

förutsättningar än infödda. Studien har visat att nyanländas behov styrs i hög grad av individens 

kulturella och personliga bakgrund. Denna målgrupp är svår att kartlägga, dels på grund av 

språkproblem, dels på grund av att kombinationer av fysiska som kognitiva svårigheter12 är 

högre förekommande än i samhället generellt. Den högre förekomsten syns i statistiken för 

vilka som deltar i specialundervisning för elever med funktionshinder. Många nyanlända med 

multipla svårigheter kommer dessutom från fattigdom. Utbildare står inför en stor utmaning att 

få dessa individer oberoende och framgångsrika deltagare i alla samhällsfunktioner. Enligt 

forskarna i studien finns det bara ett sätt att nå eleverna och det är genom att läraren skaffar sig 

förståelse för elevens bakgrund, kultur och språk. Elevens modersmål bör byggas upp före 

andraspråket för att eleven ska få en god språklig grund att bygga vidare ifrån (Jackson, Glimps 

och Ford, 2006). Den högre förekomster av multipla svårigheter bekräftas av Essler m.fl. 

(2017). Forskarnas studie visade på sambandet mellan autismspektratillstånd, (AST) och 

intellektuell funktionsnedsättning hos somalier. Somalier uppvisade intellektuell nedsättning i 

högre grad än andra etniska grupper. AST påverkar alla aspekter av utveckling och uppträder 

ofta tillsammans med andra nedsättningar som språkstörning, beteendestörning, motoriska 

svårigheter, psykiska störningar samt intellektuell funktionsnedsättning. Kombinationer av 

nedsättningar är vanligare i utvecklingsländer hävdar Essler m.fl. (2017). 

 

4.2 Organisering av undervisning  

Undervisningen för andraspråksinlärare, med eller utan visuella svårigheter, bör anpassas efter 

målgruppen med hjälp av effektiva undervisningsstrategier och metoder. Wenner Conroy 

(2005) hävdar att lärare bör vara väl förtrogen med hur förstaspråksinlärning går till samt 

anamma dessa kunskaper i undervisningen. En tillåtande och trygg lärmiljö bör aktivt främjas 

för att effektivisera inlärningen. Andra metoder som är fördelaktiga för inlärningen är att 

använda visuella illustrationer i klassrummet, vilket aktiverar fler arbetssinnen. Övriga 

strategier som gynnar inlärningen är förutsägbara rutiner med fokus på förförståelse och 

repetition, återkommande mönster och användning av konkreta föremål i klassrummet. 

 

Kartläggning av det språkliga kapitalet hos nyanlända kan förutsäga den språkliga 

utvecklingshastigheten hos den nyanlände. Adamuti-Trache (2012) har utfört en studie kring 

integration och språkutveckling av nyanlända i Kanada. Resultatet visade att den mängd 

språkligt kapital13 som nyanlända startade sin inlärning med, styrde graden av språklig 

utveckling. Ju högre andel språkligt kapital i målspråket, desto snabbare utveckling. Det beror 

på att de språkligt mer utvecklade, till största delen är de högutbildade med goda kunskaper i 

målspråket från början. Högutbildade får tillgång till språkliga arenor som jobb, praktik och 

socialt umgänge med målspråkstalare. Missgynnade grupper är kvinnor, äldre, lågutbildade 

över lag och individer från jordbrukskulturer i utvecklingsländer med ringa skolerfarenheter. 

                                                 
11Det verbala arbetsminnet är en del av arbetsminnet (se ovan). Det verbala arbetsminnet används när man t.ex. måste 

upprepa och hålla information i minnet, exempelvis ett telefonnummer som du ska komma ihåg och skriva ner. Då måste 

man tyst repetera siffrorna i huvudet tills man skrivit ner det (Klingberg 2015, s. 37). 
12Kognitiva svårigheter innebär svårigheter i hjärnans funktioner inom förmågor som innefattar att ta emot information samt 

lagra och bearbeta den, men även i framplockande av information.  Kognitiva svårigheter kan medföra samspels- och 

kommunikationsproblem samt förmåga att utföra praktiska handlingar. Detta kan resultera i inlärningsproblem (Region 

Uppsala). 
13Allt som individen kan prata, läsa, skriva, förstå av målspråket (Adamuti-Trache 2012).   



 9 

De riskerar att hamna i en ond cirkel med liten tillgång till språkutvecklande arenor på grund 

av lågt språkligt kapital. Forskaren föreslår en breddning av utbildningen av nyanlända med fler 

möjligheter till praktisk användning av målspråket14.  

 

Organisering av undervisning för nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund uppvisar ett 

flertal brister. Choi och Ziegler (2015) har bedrivit en studie kring organisation av 

undervisningen för målgruppen. De varnar för konsekvenser som en misslyckad integration kan 

leda till. Nyanlända har stora utmaningar framför sig i att lära sig läsa och skriva på ett 

andraspråk i en helt ny miljö. De saknar förmågor som studieteknik, organisation av material, 

betydelse av repetition, förberedelser och rutiner beträffande lektioner och läxor. Avsaknad av 

nämnda förmågor kan leda till långsam andraspråksutveckling. Det är viktigt att variera 

undervisningen, t.ex. med hjälp av digitala hjälpmedel och med hjälp av språkutvecklande 

appar kan fonologisk medvetenhet, avkodning och ordinlärning tränas intensivare än enbart 

genom klassrumsundervisning. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen behövs 

nationella styrdokument samt standardiserade tester/kartläggningar av nyanländas läs- och 

skrivkunskaper. Många länder uppvisar brister gällande undervisningen av målgruppen. Det 

beror dels på avsaknad av möjligheter att organisera, dels på bristande kunskaper i läs- och 

skrivinlärning bland lärarna, men även på bristfälliga kartläggningar av läs- och skrivförmågor. 

Statusen är dessutom låg för de lärare som undervisar målgruppen, vilket medför att det är 

svårare att rekrytera duktiga och välutbildade lärare.  

 

Skolan ska organisera en likvärdig undervisning för döva och hörselskadade nyanlända och de 

ska få samma förutsättningar att utveckla andraspråket. Wright Moers (2017) skriver om sina 

erfarenheter från sitt arbete med döva och hörselskadade nyanlända. Hon lyfter vikten av 

förståelse för nyanländas bakgrund, erfarenheter och kulturer. Den individuella bakgrunden och 

erfarenheterna kommer att påverka elevens förmåga att anpassa sig till undervisningen. 

Kunskaper i målspråket är nyckeln till samhället, även för döva och hörselskadade. Wright 

Moers (2017) gör gällande att undervisningen av målgruppen måste förbättras och utvecklas. 

Det finns en allmän villfarelse att döva och hörselskadade nyanlända framgångsrikt kan delta i 

samma undervisning som för andra nyanlända. Andraspråksundervisning utgår generellt från 

att alla har ett fullgott modersmål att utgå ifrån, men så är inte fallet för döva och hörselskadade. 

Läroplanerna för andraspråk utgår först och främst ifrån lyssna och tala och därefter läsa och 

skriva. Forskaren betonar att det är speciellt viktigt att kartlägga elevens språkkunskaper och 

språkförståelse i modersmål och/eller teckenspråk för att därifrån bygga ett andraspråk.  

  

4.3 Samarbete/samverkan mellan professioner 

Samverkan kring nyanlända mellan olika aktörer behöver stärkas och dela målbild. Hamberg 

(2015) har forskat om samverkan mellan flyktingintroduktion, arbetsmarknadsåtgärder och 

svenskundervisning för invandrare. Syftet med forskningen var att ta reda på hur samverkan 

konstrueras över gränser med nyanlända som målgrupp och hur synen på de nyanlända och 

deras språkutveckling påverkas inom ramen för samverkan. Resultaten visade att SFI-

undervisningen inte fungerade önskvärt för gruppen nyanlända eftersom bedömningen gjordes 

utifrån målen för flyktingintroduktionen15 och inte utifrån ett SFI- perspektiv. Resultatet 

medförde att alla deltagare insåg vikten av en utvidgad samverkan där olika processer kunde 

mötas, synkroniseras och knytas ihop. Hamberg (2015) lyfte fram maktspelet inom samverkan. 

                                                 
14Det språk individen ska/vill lära sig, t.ex. språket i det land individen flyttat till (Adamuti -Trache 2012).  

 

 
15Flyktingsintroduktionens målsättningar är att bli självförsörjande och att få mycket kunskap i svenskt arbetsliv. SFI: s 

målsättningar är att den nyanlände ska kunna lära sig läsa, skriva och förstå svenska samt att hur den nyanlände lär sig att 

kommunicera i olika sammanhang (Hambergs, 2015).   
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Enligt forskaren finns alltid en beställare och en leverantör med viljan att samverka och 

kommunicera på olika sätt, vilket kan leda till lösningar på missförstånd och konflikter.   

 

Hambergs (2015) forskningsresultat bekräftas av andra forskare. Fejes, Dahlstedt, Mesci, 

Nyström (2018) gjorde en undersökning om Arbetsförmedlingens arbete med asylsökande 

genom ett projekt som kallas för “svenska från dag ett “, en statlig satsning som initierades 

under hösten 2015. Studiens syfte var att synliggöra vad som sker i folkbildningsverksamhet 

och studera det fria och frivilliga informella lärandets effekter.  Resultatet visade att 

asylsökande är dubbelt tyngda, d.v.s. de är tyngda av sina upplevelser från flykten och av 

asylsökandeprocessen, vilket stör deras koncentration och minskar motivationen till lärande. 

Däremot upplevs aktiviteterna på Arbetsförmedlingen för många asylsökande som 

meningsfulla och betydelsefulla. I studien påvisades att målbilden beträffande nyanlända 

behöver delas för att kunna utveckla samarbetet mellan AF och vuxenutbildningen. Projektet 

”svenska från dag 1” har i detta avseende varit framgångsrikt.  

 

Basic (2012) forskade om samverkan och samverkanseffekter. Han beskriver samverkan som 

en reducering av dubbelarbete i en organisation och när samverkansresurser kan kopplas till 

olika mål uppstår en gemenskap och en vi- känsla kristalliseras. Samtidigt framhåller Basic 

(2013) att samverkan är energikrävande, det är ett svårt och besvärligt arbete som kräver mycket 

kommunikation och organisering kring samarbetet i den dagliga verksamheten. Enligt Basic 

(2018) baseras framgångsrik samverkan på interaktiva metoder som sker via samtal, dialog, 

diskussioner och i gruppsammanhang. Metoderna konstruerar ett interaktionsmönster som 

bringar alla inblandade kunskaper och kännedom om varandras arbete. Det i sin tur skapar 

förutsättningar för förtroende av det gemensamma arbetet, vilket är den bärande grunden i all 

samverkan enligt Basic (2018).  

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens syfte är att analysera hur lärare arbetar med kartläggning i undervisningen bland 

nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund i vuxenutbildningen samt hur 

kartläggningen används i undervisningen. Syfte är dessutom att undersöka hur samverkan 

fungerar mellan elev och lärare samt mellan lärare och andra professioner. Vi har valt att utgå 

från följande teoretiska begrepp med inspiration från socialkonstruktivistiskt perspektiv: 

kommunikation och organisation, samverkan, lärande och identitet. Vår motivering är att de 

valda teoretiska begreppen tillsammans med socialkonstruktivistiskt perspektiv är viktiga 

inslag i själva kartläggningsarbetet samt vid användningen av kartläggningsresultatet 

beträffande organisationen av undervisningen. Kartläggningsarbetet och användningen av 

kartläggningsresultatet formas och omformas ständigt av socialt konstruerade förändringar. Hur 

kartläggningsarbetet och kartläggningsresultatet utformas och används är beroende av hur 

samverkan i organisationen är skapad och organiserad utifrån individens behov. Samverkan och 

organisation tar sin utgångspunkt i sociala processer där språk, kommunikation, kunskap och 

lärande är de redskap som behövs för att konstruera och förstå verkligheten. Syftet med 

kartläggningsresultatet är att det ska användas för att förse elever med rätt stöd och stimulans i 

lärandet, vilket kräver kommunikation och samverkan i och utanför organisationen. 

Kartläggning av elevens styrkor och behov ses dessutom som ett hjälpverktyg i lärares arbete 

och elevers utveckling.  

 
5.1  Socialkonstruktivistiskt synsätt  

Socialkonstruktivismens utgångspunkter handlar om individens kunskap och dennes vetande är 

socialt konstruerade faktorer och en mänsklig konstruktion för att strukturera och förstå 

omvärlden (Wenneberg 2010). Individens verklighet konstrueras och skapas av språk, språket 
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är med andra ord socialt konstruerat. Genom språk kan individen kommunicera, sätta upp ramar 

och regler i syfte att upprätthålla ordningen i ett samhälle.  Individen använder språket som ett 

redskap för att förstå och återge bilden av sin verklighet. Om verkligheten är sann eller falsk, 

avslöjande eller demaskerande, naturlig eller bygger på sunt förnuft är beroende av individens 

perspektiv och synvinkel (Wenneberg 2010). På samma sätt beskriver Stensmo (2007) att 

konstruktivismens byggstenar är individens medvetande mellan sig själv och sin yttervärld. 

Socialkonstruktivismen ser individens uppfattning som en konstruktion av hennes eget 

medvetande. Kunskaper hjälper individen att konstruera ett samspel mellan sin uppfattning och 

sitt förnuft. Kunskap konstrueras av individen själv i en aktiv process, där individen strävar 

efter att förstå och lära sig mer om sin omvärld. Faktorer som språk och handling har ett syfte 

att möjliggöra kommunikation och därmed strukturera, integrera och förverkliga individens 

verklighet (Stensmo 2007). Enligt Wenneberg (2010) har socialkonstruktivismen ett synsätt där 

stor vikt läggs på att förstå hur den sociala konstruktionen kan skapas och upprätthållas i relation 

till den egna subjektiva verkligheten. Stensmo (2007) framhåller att socialkonstruktivismen 

utgår från individens sociala och kulturella omgivning, vilken spelar en stor roll i individens 

handlande, tänkande och kunnande.  

 

5.2 Kommunikation och organisation 

Språk och kommunikation är en mänsklig aktivitet och kommunikation är en förmåga som tas 

för givet. Kommunikationen är viktig att synliggöra för att medvetandegöra hur individer 

påverkar varandra, vilka budskap som sänds ut och hur budskapen tas emot och tolkas av andra 

(Nilsson och Waldemarson 2016). En kommunikativ medvetenhet ger större förståelse, bättre 

självkännedom och klarare perspektiv på eget handlande, vilket leder till bättre relationer och 

ökad livskvalitet. Kommunikationsprocessen rymmer en rad olika svårigheter, även för duktiga 

och vana kommunikatörer finns det ingen garanti för att kommunikationen är problemfri. 

Vardaglig interaktion kräver samspel på olika nivåer i fråga om röstton, ordval, kroppsspråk 

och relationsskapande processer (Nilsson och Waldemarson 2016).  

 

Kommunikation och organisation är stark sammankopplade och genom kommunikation skapas 

och förnyas organisationer, enligt Heide, Johansson, och Simonsson (2012, s. 34) finns två sätt 

att se på kommunikation. Det första synsättet ser kommunikation som överföring av ett budskap 

och det andra synsättet ser kommunikation som delning av ett budskap. Överföring av ett 

budskap är maktrelaterad medan delning av ett budskap har ett kommunikativt fokus. 

Falkheimer och Heide (2007) beskriver att kommunikation är svår, komplex och oförutsägbar, 

vilket kan medföra att kommunikationen med andra ibland inte fungerar.  Information förstås 

och tolkas på olika sätt eftersom alla har olika bakgrund, utbildning, erfarenhet, normer och 

värderingar. Kommunikationens betydelse i organisationssammanhang diskuteras allt för sällan 

och tidsbrist gör det ännu svårare att förbättra möjligheterna för en välfungerande 

kommunikation i organisationer (Falkheimer och Heide, 2007).  

 

En definition av organisation är ett företag, en skola eller en myndighet (Lindkvist m.fl. 2014). 

En organisation är en gruppbildning som är bildad ur kommunikation utifrån 

samhällsperspektiv i vilken människor träffas, arbetar och samverkar inom något. 

Gruppbildning kan vara av varierande storlek, varaktighet och intensitet, t.ex. familj, skola, 

arbetsliv, fritidsaktivitet. Organisationsformer förändras och förnyas över tid efter samhällets 

förändringar. Förändringarna medför olika kunskaper och olika utvecklingsfaser och därmed 

olika framsteg beroende på hur samverkan ser ut inom organisationen. Organisationer har vissa 

ordningsregler, strukturer och arbetssätt. Organisationens regler och arbetssätt karaktäriseras 

av att människor som försöker organisera för att säkra kontinuitet och måluppfyllelse (Lindkvist 

m.fl. 2014).    
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5.3 Samverkan 

Samverkan är enligt definition en integrationsform som har inslag av både samordning och 

samarbete (Danermark och Kullberg 1999). Ur socialkonstruktivistiskt synsätt är samverkan 

en kollektiv kunskapsbildning som individen får i den sociala kontexten (Axelsson och Bihari 

Axelsson 2013). Om samarbete ska kunna äga rum krävs att samarbete samordnas efter en 

viss struktur för att samverkan ska kunna fungera. Men även om det finns en 

samverkansstruktur kan det uppstå motstridiga krav och förväntningar på de inblandade 

parterna. I samverkan får inblandade parterna ett informationsutbyte, vilket ger en ökad 

professionell utveckling samt ett resursutbyte av varandras arbete. Forskare är överens om att 

samverkan är både svårt och besvärligt.  Det är tidskrävande och om det inte gynnar 

verksamheten/ individen är det bäst att undvika samverkan.  Samverkansframgång beror på 

hur partnerna hanterar och främjar samarbetet vilket kan bero ledarskapet som finns i 

organisationen. Samverkan mellan olika professioner och organisationer har blivit ett viktigt 

inslag i utvecklingen av det moderna välfärdssamhället. De flesta välfärdssystem byggdes upp 

under början av andra världskriget men saknade då en helhetssyn över utveckling och 

förändringar i och utanför verksamheten. Det nödvändigt att utveckla samverkan mellan 

organisationer och professioner i och utanför sina egna verksamheter menar Axelsson och 

Bihari Axelsson (2013). Samverkan innefattas av fyra viktiga aspekter enligt Danermark och 

Kullberg (1999, s. 22). Den första handlar om samverkan i dubbel bemärkelse, det vill säga, 

människor samverkar om människor som både är objekt och subjekt. Den andra handlar om 

en rådande konkurrens om hur ett problem ska förstås och angripas. Den tredje aspekten 

handlar om synen på samverkan som en lärandeprocess. Den sista, fjärde aspekten handlar om 

att kunna påverka varandras tänkande på ett hållbart sätt. Det är bättre att börja försiktigt och 

tillsammans utveckla ett nytt perspektiv under resans gång, än att vara för ambitiös och driva 

på till varje pris (Danermark och Kullberg 1999).  

 

Behovet av att samverkan i organisationer har ökat menar Lindberg (2011). Det kan bero på att 

det finns fler ställda krav på organisationer och för att kunna hantera dessa komplexa krav krävs 

samverkan. Samverkan ses idag som en organiseringsprincip och har blivit ett ledord i 

organisationsutveckling. Lindberg (2011, s.11) framhåller att samverkan är i grunden en social 

företeelse som förutsätter interaktion mellan människor: människor möts och gör något 

tillsammans.  Denna sorts interaktion sker i olika former, antingen strukturerad och planerad 

eller så sker interaktionen på ett mer eller mindre spontant sätt. I praktiken bedrivs samverkan 

ofta i projektform där deltagarna lägger mycket tid på att planera vad som ska göras, hur det 

ska göras och vilka mål och prioriteringar som ska finnas. Samverkan kan beskrivas som 

integration i syfte att uppnå ett specifikt mål. Samverkan har två funktioner, den ena har en 

symbolisk karaktär som kan ge organisationen legitimitet medan den andra funktionen står för 

förändring, utveckling och lärande som kan mätas, granskas och redovisas.  Utveckling sker 

genom förändringar och lärande, vilket kan leda till tydliga gränser, nya regler eller föreskrifter 

och lagar både i och utanför organisationen. Tydliga gränser skapar stabilitet och konstruerar 

och upprätthåller den sociala konstruktionen. Samverkan kan även vara asymmetrisk och kan 

ses som en utövning av kontroll och påtryckning över en annan organisation och dess resurser 

i syfte att dra nytta av den.  Ömsesidig samverkan innebär samverkan med gemensamt mål och 

ett gemensamt intresse. Tillsammans kan organisationsmedlemmar uppnå något som är svårt 

att skapa på egen hand. Samverkan ger upphov till ömsesidigt beroende, vilket medför ökad 

inre effektivitet. En kombination av olika kunskaper och resurser utvecklar och gynnar 

organisationen på olika sätt (Lindberg 2011).  

 

5.4 Lärande och identitet 

Lärande är ett centralt fenomen inom skola och utbildning. Människor förväntas gå i skolan för 

att lära och lärandet sker via kommunikation och samspel med andra (Jensen 2012). Illeris 
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(2015) framhåller att lärandet omfattar två skilda processer som bägge måste vara aktiva för att 

vi ska lära oss något. Den ena processen sker i samspel mellan individen och omgivningen 

medan den andra processen sker i samband med den individuella psykologiska bearbetningen 

som knyter samman våra tidigare kunskaper med det nya (a.a).  Ur socialkonstruktivistiskt 

perspektiv förväntas människor lära sig genom samspel och kommunikation (Jensen 2012). 

Lärande ses som en del av mänsklig samvaro där skolans funktion är att göra människor 

delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper (Lundgren, Säljö och Liberg 2014).  Illeris (2015) 

beskriver att vår kommunikation i det sociala samspelet skapar ett interaktionsmönster där 

inblandade har ett informationsutbyte. Med det menar författaren att under informationsutbytet 

sker en tillägnelseprocess, tidigare kunskap knyts samman med nya kunskaper och bildar 

lärandets nya innehåll. För att tillägnelsen ska kunna äga rum måste det finnas en drivkraft och 

med det menar författaren att det krävs psykisk energi för att lärprocessen ska kunna äga rum. 

Enligt Illeris (2015, s. 46) delas lärandet i tre dimensioner. Innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen och 

drivkraftsdimensionen är individens individuella tillägnelseprocess medan 

samspelsdimensionen handlar om individens sociala och samhälleliga aspekt på lärandet. Illeris 

(2015) betonar att om individens lärande ska uppnås på ett optimalt sätt, krävs samverkan 

mellan dessa dimensioner. I en organisation sker lärandet via samverkan och i kommunikation.  

 

Lärandet baseras på olika förutsättningar som individen har, och som individen får från sig själv 

och sin omgivning (Säljö, 2011). Detta bekräftas av Illeris (2015) som betonar att lärandets 

sociala dimension är knuten till kollektivet och praxis som i sin tur skapar individens mening 

och identitet. Det innebär att lärandet uppstår i en social konstruktion som utvecklas inom 

kollektivet. Nilsson och Waldemarson (2016) framhåller att självbild och självkänsla är centrala 

för människors utveckling. De centrala punkterna har en betydelsefull grund utifrån vilken 

individen kan utveckla relationer till andra och individens uppfattning av andra påverkas av 

många faktorer, bland annat självuppfattning. Det är självuppfattning som skapar den inre 

självbilden, självbilden används sedan som ett redskap från vilket budskap och information 

sändes ut och tas in för tolkning. Självet är summan av olika tankar, känslor och erfarenheter 

och bärare av upplevelser som ger upphov till individens handlingar. Handlingarna skapar och 

formar en social konstruktion som i sin tur samspelar och relaterar med andra människor. 

Människor förändras i takt med nya kunskaper och erfarenheter, vilket beror på att självet är 

utsatt för ständig omvärdering. Människor har en rad olika delidentiteter som är kopplade till 

sociala roller och relationer. Delidentiteterna är viktiga personliga faktorer som vi strävar efter 

att kunna behålla intakta i olika sociala situationer (Nilsson och Waldemarson 2016). Ur 

socialkonstruktivistiskt synsätt lär vi oss att skapa en bild av en människa vi möter (Wenneberg 

2011).  

 

6 Metod 
Insamling av empiriskt material utfördes med hjälp av kvalitativ intervjustudie med tolkning 

utifrån ett hermeneutiskt tankesätt. I metoddelen presenteras enligt följande: Hermeneutik, 

Intervju i metodologisk litteratur, Personlig- och gruppintervju, Tillvägagångssätt och urval, 

Insamling och bearbetning av empiriskt material, Forskningsetiska överväganden och 

Metodkritik, tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet.   

 

6.1 Hermeneutik och intervju 

Enligt Ödman (2017, ss. 13–14) innebär hermeneutik att tolka, läran om tolkning eller 

tolkningslära. Tolkningen är alltid baserad på en jämbördig dialog. När dialogen är jämbördig 

kan dialogen leda till ömsesidig förändring, vilket ger en ökad subjektiv förståelse. Ödman 

(2017) gör gällande att den hermeneutiska vetenskapen söker efter möjliga innebörder hos 
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studieobjektet, vilket kräver tolkning av det som sägs och det som visas för att kunna förstå 

fenomenen som framkommer. Hermeneutik bedöms som lämpligt angreppssätt i denna 

kvalitativa forskningsstudie. Förståelse och erfarenheter byggs upp genom kontinuerligt arbete 

men förförståelsen hos forskare ska inte företräda deltagarnas kunskap och upplevelse. Enligt 

Fangen och Sellerberg (2011) är forskare intresserade av att beskriva, förklara och tolka för att 

skapa sig förståelse i studien.  Vi har försökt att förstå och tolka det som sägs och visas hos 

deltagarna genom aktiv närvaro, intresse och flexibilitet i syfte att fånga informanternas 

verkliga uppfattningar, motiv och tankesätt för att styrka studiens undersökningsresultat. 

Fangen och Sellerberg (2011) understryker att intervjumetoden följer en viss generell struktur 

där varje intervju är unik. I intervjusituationen sker alltid ett personligt möte mellan två 

individer. Det är viktigt att forskare framstår som förstående och uppmuntrande mer än 

vetenskapligt korrekta. För att kunna få svar på frågeställningarna är det viktigt att tänka på 

allmänna grundläggande saker som lokal, klädsel, budskap, uppträdande. Vad är det som är 

viktigt att lyfta, vilka frågor ska utgås ifrån och hur länge intervjun ska fortgå med mera. När 

intervjumaterialen ska behandlas och analyseras gäller det att tolka materialet på ett objektivt 

sätt. Som forskare är det viktigt att inte ha några förutfattade meningar och tolka materialet efter 

vad som är avsett att undersökas. Thurén (2007) betonar vikten av forskarens val av metod, 

sättet att ställa frågor och forskarens förhållningssätt till informanters svar och erfarenhet, i 

enlighet med forskningsstudiens mål och syfte, kan påverka forskningens 

trovärdighet.  Forskningens trovärdighet påverkas även av hur forskaren analyserar och 

bearbetar undersökningsmaterialet. 

  

6.2 Intervju i metodologisk litteratur  

Studiens insamlingsmetod av empiriskt material består av kvalitativa forskningsintervjuer med 

lärare inom vuxenutbildningen. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är användbar vid sökning av kvalitativ kunskap. Kvalitativ kunskap innebär 

en mänsklig konstruktion av hur världen kan göras hanterbar och begriplig. Denna kunskap 

handlar inte om den är sann eller osann, det handlar om en kunskap som kan argumenteras för 

och prövas (Kvale och Brinkmann 2014). Enligt Jan Trost (2010) bidrar den kvalitativa 

forskningsintervjun till att föra forskningen framåt då forskaren vill förstå och lära sig mer om 

den sociala verkligheten. Avsikten med studien var att synliggöra några få lärares muntliga 

beskrivningar av kartläggning inom vuxenutbildningen och inte ge en generell och allmän bild 

av kartläggning inom vuxenutbildning över lag. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att vid 

kvalitativa intervjuer är det tolkningar om särskilda förhållanden och företeelser som efterfrågas 

och inte allmänna uppfattningar.  

Denscombe (2016) och Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer är ett passande verktyg 

när undersökaren vill veta mer om en persons åsikter, tankesätt, föreställningar, kunskaper och 

erfarenheter av den sociala verkligheten. Intervjufrågorna utgjordes (se bilaga) därför av öppna 

frågor, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) är lämpliga vid kvalitativa undersökningar. 

Öppna frågor kan inte besvaras med endast ja eller nej, utan tillåter informanten att själv 

bestämma svarets långvarighet (Denscombe 2016).  Trots öppna frågor var intervjun 

strukturerad, eftersom intervjuguiden bestod ett antal färdiga frågor. Enligt Trost (2010) innebär 

användning av strukturerade frågeformulär att intervjun är strukturerad. Men de intervjuade 

fick även möjligheter att tala mer fritt kring de valda frågeställningarna, vilket Denscombe 

rekommenderar (2016). Det senare innebär att intervjuerna kännetecknas av en låg 

standardiseringsgrad, vilket föredras av forskare vid kvalitativa intervjuer eftersom det ger mer 

variation i berättelserna (Trost 2010). För att uppmuntra och stimulera till berättande från 

informanterna intogs rollen som intresserade samtalsparters, ett förhållningssätt som Basic 

(2012) lyfter fram som ändamålsenligt vid kvalitativ intervju. Förhållningssättet medförde att 
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intervjun blev mer aktiv, från såväl intervjuaren som informantens sida, samt skapade en högre 

variation i intervjuerna (Basic 2012).  

 

6.3 Personlig intervju och gruppintervju 

Intervjuerna bestod av såväl personliga intervjuer som gruppintervjuer, det senare på initiativ 

av deltagarna själva eftersom gruppintervjuer sparade tid. Gruppintervjuerna utgjordes av två 

informanter och en intervjuare. Enligt Denscombe (2016) blir det inte så stor skillnad mellan 

en personlig intervju och gruppintervju när det är intervjuarens frågor som är utgångspunkten. 

En skillnad mellan personlig intervju och gruppintervju är att det kan uppstå en slags 

gruppdynamik vid gruppintervjun, vilket kan påverka såväl informanternas som forskarens 

delaktighet i intervjun. Det innebär att svaren på frågorna kan påverkas, då gruppdynamiken 

underlättar såväl reflektion som viljan att uttrycka åsikter för eller emot de andras inlägg och 

svar (Denscombe 2016). När resultatet sammanställdes syntes inte några stora skillnader mellan 

personlig- och gruppintervju. Dock märktes en viss skillnad under den ena gruppintervjun då 

den präglades av en högre reflektionsgrad, vilket medförde färre följdfrågor än i den enskilda 

intervjun.  

 

6.4  Tillvägagångssätt och urval 

Deltagarna bestod av sex lärare inom fyra kommunala verksamheter inom vuxenutbildning i 

södra Sverige i såväl större som mindre orter. I deltagarnas uppgifter ingår att utföra 

kartläggningar av nyanlända. Deltagarna är även lärare i svenska som andraspråk. Deltagarna 

valdes utifrån frågeställningarna, vilket innebär att urvalet är målstyrt (Bryman 2016). 

Målsättningen var att intervjua lärare som utför kartläggningar.  Urvalet bestod till stor del av 

ett bekvämlighetsurval. Det innebär att informanterna själva anmälde sitt intresse för studien 

(Bryman 2016).  Kontakt med informanterna gick via kollegor eller genom mailförfrågningar 

till rektorer inom vuxenutbildningen. Rektorn eller kollegan lämnade förfrågan vidare till 

personer som utför kartläggningar, vilka därefter anmälde sitt intresse att delta studien. Studiens 

syfte redovisades i det initiala skedet för hjälpande kollegor, rektorer och informanter.  De som 

valde att delta i studien fick missivbrev via epost. På det sättet fick informanterna information 

om studiens syfte och innehåll. Hälften av informanterna fick dessutom intervjuguiden i förväg 

i syfte att ta reda på om kännedom av intervjuguiden skulle kunna påverka svaren. Tid och plats 

fick informanterna bestämma.  

 

Vid utformandet av en intervjuguide bör forskaren tänka på att utforma frågorna efter 

frågeställningarna och gärna dela in frågorna tematiskt (Bryman 2016). Frågorna bör även 

formuleras på ett sådant sätt att svar underlättas, exempelvis genom öppna frågor, vilka 

stimulerar till berättande. Ovanstående råd i utformandet av intervjuguiden har följts (se bilaga 

2). När flera forskare är involverade i en forskningsstudie är strukturerad intervjumetod 

fördelaktig eftersom metoden underlättar jämförelse mellan intervjusvaren. Jämförbarhet 

underlättas med hjälp av intervjuguiden eftersom intervjuguidens syfte är att bringa struktur till 

intervjun så att inga frågor glöms bort (Bryman 2016).   

 

Deltagarna har tilldelats fiktiva namn för avidentifiering. Namnen på deltagarna är Olle, Niklas, 

Per, Kim, Robin och Li. Namnen på skolorna är fiktiva och kallas Storskolan, Mellanskolan, 

Lillskolan och Miniskolan. De fiktiva namnen återges vid citat för att lyfta fram fakta som 

deltagarna har gett uttryck för och som är viktiga i forskningssammanhanget (se nedan).  

 

Lärare Namn på 

skolan 

Utbildning arbetserfarenhet 
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Niklas Mellanskolan Grundskollärare 13 år 

Per Mellanskolan Grundskollärare 42 år 

Olle Storskolan Grundskollärare 10 år 

Kim Lillskolan Grundskollärare 5 år 

Robin Lillskolan Grundskollärare 4,5 år 

Li Miniskolan Grundskollärare 3 år 

                                          Tabell 1 visar informanternas yrkesbakgrund och skola. 

 

6.5 Insamling och bearbetning av empiriskt material  

Intervjuerna spelades in på mobil, transkriberades därefter och skrevs slutligen ut på papper. 

Transkribering innebär att forskaren lyssnar på inspelningen och skriver ner vad informanten 

säger. Det finns många fördelar med inspelning och transkribering av intervjuer. Det underlättar 

analys av vad som framkommit i intervjun samt frigör minne hos intervjuaren, eftersom denne 

kan koncentrera sig på att lyssna snarare än att anteckna. Vidare medför inspelningen att 

forskaren kan återvända till materialet fler gånger vid analysen av empirin samt hämta citat som 

illustrerar slutsatser som forskaren vill lyfta (Bryman 2016). Denscombe (2016, s. 385) 

framhåller att forskaren kommer “närmare sin data” vid transkribering. Till transkriberingens 

nackdel är att mängden empiriskt material snabbt kan bli väldigt stort. Det är även tidsödande 

att transkribera. Men fördelarna uppväger nackdelarna uppger Bryman (2016). Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) kan det underlätta för läsaren om forskaren förklarar de 

redigeringsprinciper som används i citaten. I resultatdelen redovisades enligt följande:  

• Flera punkter inom parentes (….) symboliserar utsagor som inte är relevanta för studien 

och som vi valde att hoppa över.  

• Varje citat avslutas alltid med informantens namn. 

 

Vid transkriberingen har fokus lagts på innehållet i berättelserna och inte på hur eller på vilket 

sätt en utsaga har formulerats. Därför har inte pauser, betoningar, intonation med mera noterats, 

vilket är vanligt vid samtalsanalys (Ryen 2004). Det transkriberade materialet består 

sammanlagt av 60 sidor text med 1,5 radavstånd.  

 

Empiriskt material måste såväl förberedas som organiseras före en analys, förklarar Denscombe 

(2016) Enligt Trost (2010) sker analys och tolkning av intervjumaterial i flera steg och 

kontinuerligt under studiens gång; under själva intervjun, vid reflektioner efteråt och under 

transkriberingen, vid genomläsningen av det transkriberade materialet, samt vid bearbetning 

och kodning. Det transkriberade materialet har organiserats och bearbetats utifrån de olika 

temana i syfte och frågeställningar: Utformning av kartläggning i undervisningen, Beskrivning 

av svårigheter bland nyanlända, Beskrivning av användning av kartläggning i undervisningen, 

Organisering av undervisningen, Samverkan med nyanlända elever och andra professioner. 

Därefter analyserades och kodades berättelserna, dels utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv 

tillsamman med olika begrepp, dels utifrån tidigare forskning. Det finns flera sätt att koda 

empiriskt material, förklarar Trost (2010). Materialet kodades utifrån satser och meningar i 

berättelserna, vilka ansetts passa in under ovan nämnda teorier och analysbegrepp. Det kodade 

materialet har jämförts och analyserats. Resultatet presenteras utifrån syfte och studiens 

frågeställningar. Analysen har genomförts med hjälp av forskning och teorier. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är forskning inte oföränderlig.  När nya etiska problem 

aktualiseras måste nya metoder användas för att analysera. Forskningsetikens centrala fokus är 
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att skydda personens identitet och integritet mot övergrepp i vetenskapens namn.   På 

webbplatsen Codex finns information om regler och riktlinjer för forskning samt andra 

dokument och nyheter som är relevanta för forskare/ forskning. Kunskap och kännedom om 

relevant lagstiftning och forskningsetisk kodex är viktigt för forskarens reflektion. 

  

Etik handlar om att vara medveten och reflekterad. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan inte etik 

vara godtycklig, den måste kunna formuleras i ord. Etik och moral står för normativa 

antaganden som säger vad som är rätt och fel, gott eller ont och som rekommenderar eller tar 

avstånd från olika beteenden. Under 1940-talet skapade den amerikanske sociologen Robert 

Merton en moral concensus som kallades för CUDOS- kraven 16 17(Vetenskapsrådet, 2017 

s.13). Vetenskapsrådet (2017) betonar att forskning är viktigt för samhälle och för 

medborgarna, därmed är det viktigt att skydda individer som medverkar i forskning. Etisk kodax 

är individsskydd, det innebär att kodax skyddar individen från att bli skadad och kränk. Förutom 

det har forskningsresultat ett eget värde. Bedriva viktig forskning och samtidigt skydda 

deltagarna är ett svårt arbete som kräver tydlighet i arbetsmetoderna.  

 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver forskningsetiska överväganden som en metod, ett tänkbart 

arbetssätt mellan olika intressen som är legitima. Det innebär att hitta ny kunskap som är 

värdefull och som kan bidra till individens och samhällets utveckling. Forskningsetiska 

övervägande handlar också om integritetsintresset, rätt till skydd mot olika former av skada och 

risk. Resultatet ska kunna användas på ett bra sätt, vilket kräver förankring till samhällets 

vanliga etiska normer och värderingar. Forskare ska tala sanning om sin forskning och medvetet 

granska och redovisa öppet studiens metoder och resultat. Forskare ska inte stjäla 

forskningsresultat från andra. De ska hålla god ordning i forskningsarbetet genom att använda 

rådande dokumentering- och arkiveringsregler. Det handlar också om att forskare ska vara 

rättvisa i bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet 2017).   

 

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska krav: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, formulerades informationen till deltagarna i ett 

missivbrev (se bilaga 1). Samtyckeskravet handlar om att informanterna ska få information om 

att de själva bestämmer över sin medverkan och hur länge de ska medverka samt på vilka 

villkor.  Informationskravet handlar om att informanterna får kännedom om studiens mål och 

syfte och varför deltagarnas medverkan är viktiga för studien.  I missivbrevet informerades 

också om att allt deltagande är frivilligt och att deltagarna har alltid rätt att avbryta sin 

medverkan och utan konsekvenser.  Konfidentialitetskravet handlar också om att forskare 

informerar deltagarna om tystnadsplikt samt forskningsändamål. Detta innebär att allt empiriskt 

material som samlas in ska förvaras så att enskilda deltagare inte kan identifieras. 

Nyttjandekravet beskriver att forskningsändamålet handlar om att forskare inte får använda det 

empiriska materialet som samlats in för kommersiellt bruk eller annat icke vetenskapligt syfte. 

De empiriska materialen som samlas in får endast användas inom ramen för den studien som 

genomförs.   

  

6.7 Metodkritik, tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

David och Sutton (2016) beskriver att vid utförandet av den kvalitativa metoden är det svårt att 

definiera vad informanterna kan återge i förväg. Det gör att forskare behöver ha en ganska 

öppen insamlingsteknik. vilket ökar tillförlitligheten i studien. Denscombe (2017, s. 411) 

                                                 
16Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Sempticism. 
17Communism © står för rättigheter att få ta del av forskningsresultat, Universalism (U) står att bedömning av ett 

vetenskapligt arbete ska utgå från vetenskapliga aspekter. Disinterestedness (D) står för bidragandet av nya kunskaper. 

Oranized Sempticism (OS) står för ständig granskning och att våga ifrågasätta andras och sin egen forskning 
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likställer pålitlighet med tillförlitlighet. Enligt Denscombe (2017) handlar tillförlitlighet inom 

kvalitativ forskning om forskningsresultatets värde, d.v.s. om forskningen kan upprepas av 

andra forskare med liknande resultat. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att tillförlitlighet 

inom kvalitativ forskning kontrolleras bäst genom noggrann redovisning för val av 

insamlingsmetod, urval av informanter, frågeformulering samt analysmetod. Vidare bör 

forskningen utföras enligt de etiska krav som kvalitativ forskning omfattas av, skriver Bryman 

(2016). För att höja tillförlitligheten bör en intervjuguide användas, menar Bryman (2016) Med 

hjälp av intervjuguiden höjdes struktureringsgraden, vilket medför att alla intervjuade svarade 

på samma frågor och i samma ordning. Andra åtgärder som höjde tillförlitligheten var att spela 

in intervjuerna samt låta en handledare kontrollera frågorna i intervjuguiden så att frågorna inte 

är ledande (a.a.). Ovanstående tillförlitlighetsaspekter har följts i studien men det innebär inte 

att studien är oklanderlig.  

 

En aspekt som kan ha påverkat tillförlitligheten i fråga om urval av informanter.  

Utgångspunkten var att intervjua både lärare och specialpedagoger/ speciallärare för 

insamlingen av empiriskt material, vilket kunde inte genomföras på grund av avsaknad av 

specialkompetenser inom vuxenutbildningen. Enligt förordningen är vuxenutbildningen en 

frivillig skolform, därmed finns inget krav på att vuxenutbildningen ska ha en elevhälsa eller 

en specialpedagog/speciallärare. Förordningen som gäller för vuxenutbildningen betonar att 

skolan ska ge eleven den ledning och stimulans som behövs i sitt lärande. Trots det, är det 

väldigt få vuxenskolor som har elevhälsa och specialpedagoger/ speciallärare. Det medförde att 

informaterna endast bestod av lärare och ingen specialpedagog/speciallärare. En annan aspekt 

som också kan ha påverkat tillförlitligheten, är att forskningsstudier om kartläggning inom 

vuxenutbildning inte påträffats i tidigare forskning.  

 

Trovärdighet handlar, enligt Kvale och Brinkmann (2014), om de valda frågeställningarna 

beskriver eller mäter det som de är avsedda för. Rekommenderade åtgärder för att höja 

trovärdigheten är att noga beskriva samt reflektera omkring forskningsprocessen, menar Trost 

(2010). En metod för att höja trovärdigheten vid resultatredovisningen är att illustrera rikligt 

med citat, vilket hjälper läsaren att bedöma och ta ställning till svaren, förklarar Bryman (2016), 

samt redovisa vilka redigeringsprinciper som används vid citatredovisningen (Kvale och 

Brinkmann 2014). Ovanstående råd har följts för att höja trovärdigheten i vår studie. 

 

Omständigheter som kan ha påverkat forskningsstudiens trovärdighet är bristen på 

specialpedagogens/ speciallärares perspektiv. Om forskningsstudien ska få en hög 

tillförlitlighet behöver resultatet styrkas och konfirmeras (Bryman 2016). Utifrån denna aspekt 

insågs det att empiriskt material av specialpedagogens/speciallärares insatser hade varit bra för 

att styrka studiens resultat. Specialpedagog/speciallärare har andra funktioner än lärare i det 

gemensamma pedagogiska arbetet. Deras medverkan hade kunnat ge studien en annan bild av 

elevens svårigheter samt hur svårigheter kan hanteras på ett specialpedagogiskt arbetssätt. De 

intervjuade lärarnas information fick till följd att insamlingsmaterialet ändå blev användbart 

eftersom de är insatta i kartläggningsarbetet. Det innebär att det empiriska materialet blev 

överförbart, vilket stärkte trovärdigheten. En annan aspekt som också påverkade trovärdigheten 

i undersökningen var att två av intervjuerna var gruppintervjuer. Enligt Denscombe (2016) finns 

även nackdelar med denna valda metod eftersom informanterna kan bli påverkade av varandras 

svar.  David och Sutton (2016) framhåller att medlemmarna kan stimulera varandra med vad 

som sägs men det finns även en risk att dominerande informanter kan kontrollera intervjun. Vid 

den ena gruppintervjun intog en informant en dominerande roll och styrde svaren. Det kan ha 

sin orsak i att informanterna i denna gruppintervju inte hade fått intervjufrågorna i förväg.  
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7 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat i form av deltagarnas berättelser i olika teman 

utifrån studiens frågeställningar. I varje tema genomförs en analys av det empiriska materialet 

med hjälp av tidigare forskning och teori.  

7.1 Utformning av kartläggning  

Informanterna delgav följande rutiner gällande kartläggning:   studiebakgrund, tidigare 

sysselsättning, hälsa och familjesituation. Litteracitetsförmågan är också av intresse och bland 

elever utan skolbakgrund kartläggs i första hand vilka vokaler och konsonanter eleven känner 

till och behärskar. Av nämnda elever kartläggs även läsförståelse, diktamen, enkel matematik, 

och om de kan klockan. Litteracitetsförmåga på modersmålet och andra språk kartläggs vid 

behov men fokus ligger på litteracitetsförmåga på svenska. Informanterna berättade även att 

elevens målsättning med studierna, kompetens inom skolarbete samt intressen kartläggs. Det 

senare i syfte att lättare kunna anpassa undervisningens innehåll till individen. Likaså kartläggs 

den muntliga produktionen på svenska eftersom den är avgörande för grupplacering. Olle 

framställde hur de jobbar med kartläggning: 

“Om de pratar jättebra, men kan inte läsa och skriva, då är de färdiga med A-kursen. A-kursen är ju bara 

prata. Hos oss hittills har det varit det, men nu har ju Skolverket ändrat i sina stadgar och skrivit att de ska 

vara lite läskunniga, men det där är väldigt vagt. För vi har alltid gjort A-tester som bara är en prata-test. 

Och då börjar du en låg B1:a där du kan lära dig att läsa och skriva” (Olle). 

Informanterna återgav att det är lärare som utför kartläggningen tillsammans med 

modersmålstödjare. Li återgav sina kritiska tankar, då hon inte ansåg inte det behöver vara 

lärare som kartlägger och att elevens kompetens är viktigare än skolbakgrund. 

“Egentligen behövs inte det vara lärare men det viktigaste är att de har en kompetens i att se och ta reda på 

vad eleven har med sig i bagaget. Det handlar inte om eleven har gått 2 år i skolan, eller 5 år eller 9 år i 

skolan. Så vad säger de här 5 eller 2 år egentligen? Det har varit en brist kan jag säga att man bara tittat på 

hur länge eleven har gått i skolan. Jag menar att det är vuxna elever vi har här de har ett helt liv bakom sig” 

(Li). 

Informanterna framförde sina åsikter om hur osäkra lärare är på att uppskatta och värdera 

elevernas tidigare erfarenheter. Flera informanter återgav att arbete i hem, familj eller vård av 

äldre släktingar inte värderas. Li framställde: 

“Det är många kvinnor som har varit hemmafruar… och då säger de- jag har inte jobbat, jag har bara varit 

hemmafru”. Här tyckte Li att det ska istället kunna beskriva det som ett oavlönat jobb inom barnpassning, 

matlagning och städning. Det är ett oavlönat arbete. En hemmafru i Sverige är inte samma sak som en 

hemmafru till exempel i Somalia. För att i Sverige har vi tillgång till hjälpmedel och behöver inte arbeta 

speciellt hårt. Det liknar mer ett liv som lyxfru” (Li). 

Per berättade att när kompetensen inte tas tillvara påverkas individens identitet negativt. Per 

uppmärksammade en elev från Somalia som hade varit den viktigaste mannen i sin by och den 

som såg till att byn överlevde. Han var daggsamlare i hembyn, men här i Sverige finns vatten i 

kranen. Han miste sin identitetsgrund i just denna avseende när han kom till Sverige: 

“Han var daggsamlare och såg till att byn fick vatten vid torka men här hade han ingen funktion. Vatten 

fanns i kranen och han kunde inte hålla i en penna. Han hade svårt för att lära sig läsa och skriva. Från att 

ha varit viktigast till ingenting” (Per). 

Informanterna berättade att deras bemötande gentemot elever har stor betydelse för elevens 

framtid. Niklas återgav: 

“De glömmer oss aldrig men jag glömmer och jag får ofta fråga: Jag har glömt ditt namn, vad heter du.  Men 

de glömmer aldrig våra namn” (Niklas). 
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Alla informanter beskrev vikten av trygghet, tillit och respekt för den enskilde individen vid 

kartläggningen. De menade att tillit till eleven och respekt för individen är nödvändigt för att 

skapa ett verkligt möte mellan två individer. Ett möte som leder till lärande hos båda parter. 

Kim och Per berättade om vikten av ett gott bemötande: 

”Det är jätteviktigt att jag har den attityden att jag tror på dem. Om jag tror på dem så tror de på sig själva 

också”. Det är viktigt att man ser varje elev utifrån dess förutsättningar. Alla individer är inte samma, de är 

olika och har varit med om olika saker (…. ). Det är väldigt hedrande att detta uppdrag, vi får veta så mycket 

om dem och vi lär oss så mycket. De kan ju så mycket som inte vi kan” (Per). 

Hay och Kinchin (2008) beskriver att individens lärande vid kartläggning behöver synliggöras 

i syfte att främja elevernas förkunskaper och kompetenser. Enligt informanterna består 

kartläggningsfrågorna av ett fåtal frågor rörande elevens tidigare arbetserfarenhet och 

kompetens, vilket visade på att tidigare arbetserfarenhet och kompetens inte värderas nämnvärt. 

Brister i värdering av arbetserfarenhet och kompetens återkommer i Fejes och Dahlstedts (2018) 

forskning.  Dessa forskare påstår att välfärdssamhället har få möjligheter att påverka de resurser 

som nyanlända har med sig men det ska finnas möjligheter att rikta framgångsrika insatser när 

det gäller utveckling av språkkunskaper och erkännande av tidigare lärande och färdigheter.  

Utifrån informanternas framställningar är det viktigt att kartlägga nyanländas skolbakgrund för 

placering i olika studiespår, däremot uppmärksammas inte som tidigare nämns, 

arbetserfarenheter och kompetenser i lika hög grad. Enligt Fejes och Dahlstedt (2018) har man 

på nytt försökt integrera studier och praktik i en ny utbildningsform svenska från dag 1. 

Utbildningsformen anses vara en nyckelåtgärd för att inkludera nyanlända elever i 

arbetsmarknaden och samhället i samverkan med vuxenutbildningen. Svenska från dag 1 

handlar om att utbildare ska fånga upp elevernas tidigare erfarenheter och kompetens samt 

intresse för vidareutbildning. Rätt utbildning leder till jobbmöjligheter, vilket ger individen 

frihet och ett självständigt liv. Det gäller att se möjligheter och ge möjligheter. Genom att se 

och fånga upp den nyanländas kompetenser och intressen väcks nyfikenhet hos den nyanlände, 

vilket kan stötta och vägleda den nyanlända till en lyckad integration (Fejes och Dahlstedt 

2018). Illeris (2013) framhåller att individens kunskap och färdighet betecknas som kompetens. 

Kompetensen är något som individen dels bär inom sig och utvecklar utifrån sin personlighet, 

dels tillägnar sig genom erfarenheter.  Kompetenserna handlar om vad vi kan, vad vi är i stånd 

att göra och hur vi kan reagera i olika situationer och sammanhang. Satsningen av svenska från 

dag 1 är enligt Fejes och Dahlstedt (2018) stärkande och kompletterande för nyanländas tidigare 

erfarenheter och kompetens. 

Hay och Kinchin (2008) framhåller vikten av att ha en kartläggningsmetod där man kartlägger 

förkunskaper inom olika ämnen hos eleven. Informanterna angav vad som kartläggs i studien 

och vilka kunskaper skolan kartlägger. Men kartläggningsarbetet är ett omfattande arbete som 

kräver tid, noggrannhet och tålamod. Kartläggningen omfattas till stor del av den nyanländes 

skolbakgrund, språk, läs- och skrivkunnighet samt matematik men mindre av kompetenser, 

erfarenheter och intressen. Enligt informanterna dokumenteras inte starka och svaga sidor samt 

åtgärder som kan hjälpa eleverna att få bättre förutsättningar i lärandet. Här kan det finnas en 

anledning till varför kartläggningsresultatet inte nyttjas ändamålsenligt. Följden av detta kan 

leda till att förebyggandet av individanpassning fördröjs, vilket bekräftas av Hay och Kinchins 

(2008) forskning som betonar vikten av att kartlägga elevens inlärningsstil och behov i 

undervisningen.  

Informanternas framställning visar att kartläggningens fokus inte följer forskningens 

intentioner. Det läggs mindre vikt på erfarenheter och kompetenser, mest på elevens tidigare 

skolbakgrund för att kunna nivåplacera. Li påpekade att kompetensen brister bland kartläggarna 

gällande synliggörande av elevens tidigare kunskaper och kompetenser, vilket kan bero på 
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olikheter i de sociala och kulturella kompetenser som finns mellan kartläggare och nyanlända. 

Utifrån informanternas berättelser uttolkas att den nyanlände och kartläggaren bär på olika 

uppfattningar av verkligheten och att kartläggaren har ett ansvar för den nyanländes framtida 

utveckling gällande självbild, självkänsla och identiteten. Ur socialkonstruktivistiskt synsätt 

förändras och ombildas människans identitet i takt med att nya kunskaper och erfarenheter 

tillfogas. Identiteten är därmed ständigt under omvärdering, då den skapas och omskapas i 

sociala kontexter (Nilsson och Waldemarson 2016). Enligt Adamuti-Traches (2012) forskning 

är nyanlända, som kommer från jordbrukskulturer i utvecklingsländer med ingen eller kort 

skolbakgrund, speciellt utsatta för omfattande rekonstruktion av identiteten. Basic (2012) 

framhåller att identitetsomvärdering kan leda till identitetsförlust om individen har försvagade 

jagupplevelser och förlusten kan förstärkas om individen upplever sig bli bemött med bristande 

respekt och tilltro. I studien har vi sett att individens identitetskonstruktion påverkas stark av 

den sociala kontexten och dess krav.  

7.2 Beskrivning av svårigheter bland nyanlända 

Informanterna gav en bild av att kartläggning och identifikation av svårigheter bland nyanlända 

är komplext. Komplexiteten har sin grund i att rådande kartläggningar inte är ändamålsenliga 

för identifikation av svårigheter (se 7.1 vad som kartläggs).  När frågan om svårigheter hos 

elever med kort- eller ingen skolbakgrund ställdes återgav Olle på Storskolan och Robin och Li 

på Mellanskolan att alla lågutbildade har svårigheter.   

 
 “Ska man vara riktigt krass så har alla lågutbildade svårigheter. De har ju svårigheter för att de inte gått i 

skola tidigare” (Olle).  

”Det kan komma elever till mig som aldrig har hållit i en penna (…..). Det kan vara bristande progression 

inom vissa områden… det kan finnas mycket svårigheter med både läsning, social eller posttraumatisk 

stress. ..Det handlar alltså om myrsteg och ibland mikromyrsteg” (Li). 

Kim och Robin på Lillskolan berättade att svårigheter som inte syns direkt inte alltid är lätta att 

upptäcka. Eleverna vill inte alltid delge information beträffande svårigheter och de är dessutom 

vana vid att kompensera för sina svårigheter:  

 
“Även om man har gått i skolan så är det inte säkert att man själv upptäcker sina svårigheter utan man har 

lärt sig att hitta andra strategier för att kompensera” (Kim).  

 

Det är inte helt lätt. Om man har inte gått i skolan tidigare och så har man läs- och skrivsvårighet. Det är en 

svår gräns. Ibland är det solklart fall men ibland är det svårt att upptäcka” (Robin). 
 

Övriga informanter återgav liknande svar. Deras uppfattningar är att det är lättare att upptäcka 

uppenbara svårigheter vid kartläggningstillfället såsom motoriska svårigheter, synnedsättning 

och hörselnedsättning men när det gäller svårigheter som handlar om specifika och generella 

svårigheter kan det ta tid att upptäcka. Niklas på Mellanskolan beskrev att han hade sett ett 

samband mellan kognitiva svårigheter och kortutbildade under i sin tid som lärare. Kognitiva 

svårigheter var relativt vanligt hos denna målgrupp enligt Niklas:  

“Det finns ett samband där, mellan inlärningssvårigheter eller kognitiva svårigheter och analfabeter eller 

kortutbildade. Jag vet inte vad det är, men det finns ett samband” (Niklas). 
 

Tolkningen utifrån informanters berättelser är att det kan vara svårt att identifiera orsaken till 

långsam andraspråksinlärning, vilket är enlighet med rådande forskning inom området. Enligt 

Stapp (2006) är språkstörning, kognitiva svårigheter, brister i förstaspråket eller kognitiv 

distans svårt att skilja på. En långsam andraspråksinlärning kan också bero på en svag 

ordprocessningsförmåga, d.v.s. förmåga att känna igen och förstå ord (Mellard, Falls och 

Woods 2010). Pascale de Abreu m.fl. (2013) påpekar att lärare ofta misstolkar elever som har 
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svårigheter för att vara språkstörda eller lågintelligenta. Flera forskare, Essler (2017) och 

Jackson m.fl. (2006) har visat att en kombination av nedsättningar är vanligare bland 

kortutbildade nyanlända som kommer från utvecklingsländer. Enligt informanterna remitteras 

elever till specialpedagog/speciallärare eller utredning först efter en mycket långsam eller 

misslyckad andraspråksinlärning. Frågan är var orsaken till svårigheterna har sin grund? Esslers 

(2017) forskning visar att autimspektratillstånd kan uppträda tillsammans med andra 

svårigheter som beteendesvårigheter, motoriska svårigheter, intellektuella och kognitiva 

svårigheter, språksvårigheter och psykiska störningar. Den högre förekomsten av kombinerade 

funktionsnedsättningar hos analfabeter och kortutbildade ställer höga krav på de 

specialprofessioner som ska utreda svårigheterna och utarbeta adekvat specialundervisning, 

vilket Stapp (2006) har påvisat. Stapp (2006) hävdar att en långsam andraspråksutveckling inte 

är naturlig. Är den långsam beror det antingen på en funktionsnedsättning och/eller ett svagt 

utvecklat förstaspråk. Därför bör förstaspråket alltid utredas vid misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter förklarar Stapp (2006) och Pascale m.fl. (2013). Det som nämns ovan utreds 

inte på de intervjuade skolorna. Utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv är konstruktion av 

kunskap knuten till en social kontext. Studien visar att kartläggare och eleven inte delar samma 

sociala kontext. Det kan leda till att kartläggare och elever inte har samma värderingar av 

verkligheten. Detta kan bero på att kartläggarens verkligenhet är konstruerad på en mer abstrakt 

nivå än om individen kommer från ett jordbrukssamhälle, där olika uppfattningar av kunskap 

och verklighet inte möts. Hur en undervisning ska utformas är beroende av lärarens 

mentaliseringsförmåga i att förstå elevens tidigare kunskap och erfarenhet. Kunskap och 

förståelse hjälper elever att förstå och lära sig mer om sin omvärld, därför bör lärare möta och 

utforma undervisningen utifrån elevens personliga kunskapsnivå, för att nå fram med 

undervisningen (Wenneberg 2010). Frågan är hur vi ska möta dessa elever på bästa sätt? 

Utifrån informanternas svar skapades en tydlig bild av att skolorna har svårigheter med att i 

tidigt skede upptäcka och förebygga elevens mindre synliga svårigheter. Dessa svårigheter 

kartläggs först efter att eleverna har misslyckats med språkinlärningen. Forskning har visat att 

rätt typ av kartläggning och kartläggningskompetens kan förhindra misslyckanden och 

förbereda att undervisningen är individanpassad redan från start (Stapp 2006). Stapp (2006) 

poängterar vikten av att lärare och andra professioner som arbetar med nyanlända är utbildade 

inom andraspråksinlärning så att de kan skilja mellan normal andraspråksinlärning och 

specifika svårigheter. Med utgångspunkt i forskningsartiklarna som refererats till i tidigare 

forskning, har påvisats vikten av att kartlägga inlärningsprocessen vid anpassning efter 

individens egna förutsättningar. Inlärningsprocessen kan kartläggas med tester av det verbala 

arbetsminnet med hjälp av siffror och repetition av nonsensord i andraspråket (Pascale, de 

Abreu, Baldasssi m.fl. 2013).  Kartläggningen av det verbala arbetsminnet är viktigt eftersom 

kapaciteten på arbetsminnet förutsäger läsförmågan, då ett svagt arbetsminne medför att 

andraspråksinläraren måste lägga all energi att på avkoda enskilda bokstäver snarare än ord och 

meningar (Mellard, Fall och Woods 2010). Enligt Illeris (2015) kommer detta att begränsa 

lärandet. Om individens lärande ska utvecklas optimalt krävs samverkan mellan de olika 

dimensionerna: innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. 

Innehållsdimensionen innebär i denna studie att kartläggningen ska genomföras på ett 

ändamålsenligt sätt och drivkraftsdimensionen innebär att eleven ska få förutsättningar att 

tillägna sig undervisningen med stöd och hjälp i lärandet. Dessa dimensioner är byggstenar 

mellan individens medvetande och yttervärlden (Illeris 2015).  Om en av dessa dimensioner är 

begränsad på grund av svårigheter, begränsas lärandet och individens möjligheter att utvecklas. 

Möjligheterna att kunna uppfatta och förstå med hjälp av sin omgivning är enligt 

socialkonstruktivistiskt synsätt en konstruktion av individens lärande.  Lärandet bygger på 

kontinuitet och samspel utifrån individens uppfattning och hens förnuft. Samspelet ses därav 
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som en kunskapskonstruktion som innehåller olika aktiva processer, processerna möjliggör för 

individens lärande och vidgar individens utveckling (Stensmo 2007).  

7.3 Beskrivning av användning av kartläggning i undervisningen  

Genom informanternas beskrivning av användning av kartläggning i undervisningen ges en bild 

av hur kartläggningsresultatet används i undervisningssammanhang: dels som underlag för 

studiespår och dels för grupplacering inom spåren. Informanter uppmärksammade även vikten 

av ständig repetition i undervisningen.  En av informanterna framställde att kartläggningen är 

meningslös om den inte används för individualisering i undervisningen. Informanternas 

beskrivning av hur placeringen av elever går till, ger en bild av arbetsvariation mellan olika 

kartläggare. Storskolans informant berättade att de placerar eleverna direkt i grupp efter endast 

en timmes kartläggning, medan övriga informanter beskrev att deras skolor genomför 

kartläggningen under en längre tid i syfte att få ett större kartläggningsunderlag och en säkrare 

grupplacering.  

 

Informanterna använder professionell tolk eller annan språkhjälp, dock inte modersmålslärare, 

vid kartläggningstillfällena. Informanterna återgav att tolkhjälp är en stor tillgång för att få fram 

ett bra underlag om eleven i undervisningssammanhang. Tolken hjälper till med att klargöra 

eventuella missförstånd och säkerställer att rätt information förmedlas mellan skolan och 

eleven. Tolkhjälpen kan också ställa förtydligande frågor kring yrkesbakgrund, utbildning och 

familjeförhållanden samt styrkor och behov i undervisningssituationer.  Tolken kan även hjälpa 

till med att skanna litteracitetsförmågan på modersmålet genom att använda texter på 

modersmål, till exempel arabiska, somaliska och persiska. Tid för kartläggning varierar mellan 

kartläggare. Robin och Kim på Lillskolan berättade att de har en snabb kartläggning innan 

eleven går till en introduktionsgrupp under fyra veckor och därefter görs en djupare 

kartläggning. Den snabbare kartläggningen görs för att kontrollera elevens läskunnighet.   

  
“Först kommer de för att anmäla sig till SFI och då gör jag en första kartläggning, en snabb kartläggning 

för att ta reda på vilken klass de ska gå i första hand. Är det så att de ska till spår1 så tar Kim emot för att 

sedan göra en djupare kartläggning för att se vilken av klasserna de ska gå i” (Robin). 

 
      “Vi utgår från nuläget tänker jag. I nuläget har vi tre A-grupper, så har vi introduktionsgrupp för A-     elever. 

Där genomför man en noggrannare kartläggning (Kim). 
 

En del av informanterna återberättade att de använder sig av kartläggningsunderlaget som ett 

stöd för planering av undervisningen. Underlaget används vid individuellt arbete med elever.  Li 

och Robin återgav hur de arbetar med elever som har syn- och hörselnedsättning:  

 
“Har vi elever som har hörsel- och synnedsättning då kopierar jag större text eller tänker på vilka färger jag 

använder på tavlan (Robin).  

 

“Först när de börjar, började de i en introduktionsgrupp, efter introduktionssamtal, i det så är det 

kartläggning. Mycket frågor om vad elever har för erfarenheter, skolutbildning och tidigare kunskap 

(…….). Under dessa veckor gör lärare en bedömning om eleven. Är eleven duktig och har 

universitetsutbildning då oftast ska eleven till spår 3, annars hamnar eleven i spår 2 eller 1a om eleven har 

kort eller ingen skolbakgrund. Oftast märker lärare ganska snabbt om eleven inte klarar av att följa 

introduktionsgrupp. För elever som vi upptäcker har synnedsättning gör vi interaktivtavlan väldigt stor. 

Elever som har motoriska svårigheter tränar vi de i att skriva, hålla i penna eller så gör vi förtryck för att de 

kan skriva av. Vi kopierar större text och elever får alltid låna läsglasögon.  Elever som har 

minnessvårigheter repeterar vi mycket och på olika sätt” (Li). 
 

Utifrån kartläggningsunderlagen kan eleverna få extra hjälp i form av modersmålsstödjare eller 

tillgång till kompensatoriska digitala hjälpmedel. Li som jobbar på Miniskolan berättade att det 

finns många elever som inte kan använda datorer. De har aldrig skrivit på en dator tidigare. 

Tillgång till datalärare är en bra förutsättning för eleverna. Li återgav att det handlar om att ge 
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eleverna möjligheter att utvecklas. Datakunskap är nödvändigt och viktigt för denna målgrupp, 

det finns många funktioner på dator och ipad som kan gynna elevens inlärning av ett nytt språk: 

  
         “De tränar med att använda tangentbordet och lära sig olika funktioner hur man skriva små och stora 

bokstäver, hur de logga in och hur man öppnar ett mail eller ett dokument. Dessa kunskaper stärker 

elevernas självkänsla, att de kan själva (….)För individen som har svårigheter är hjälpmedel ett bra verktyg 

att komma vidare (….) Vi jobbar mycket verklighetsbaserad undervisning (…) vi jobbar mycket med uttal, 

tillsammans med tidigare speciallärare och specialpedagog skapades vi Ljudhjulet, ett pedagogiskt material 

för alfabetisering elever” (Li).  
 

Robin återberättade att de individualiserar mycket i klassrummet. Många av övningarna är 

baserade på elevens styrkor och intressen men även på elevens behov: 

  
            “Vi individualiserar i klassrummet mycket (…) t.ex. på eget arbete då i första hand de som behöver träna 

läsning de kan få läsa en bok och de som behöver träna på att höra de kan sitta vid en dator eller ipad och 

lyssna och göra övningar. Sen är det en del som behöver träna ordkunskap och de kan sitta och spela 

memory, jobbar med olika arbetshäften och lite olika spel som vi har. Vi jobbar med mycket laborativt 

material” (Robin). 
 

Utifrån informanternas berättelser skapas en bild av att arbetet med nyanlända, med kort eller 

ingen skolbakgrund, är såväl komplext som utmanande. Denna bild bekräftas av Mellard, Fall 

och Woods (2010) forskning. Mellard, Fall och Woods (2010) påpekar att det är en stor 

utmaning för lärare som undervisar nyanlända vuxna med låg litteracitetsförmåga eller andra 

svårigheter som till exempel syn- och hörselnedsättning. Utifrån informanternas bilder utläses 

behov av att jobba med för målgruppen anpassade undervisningsmetoder på ett förebyggande, 

utformande och utvecklande sätt. I lärarens förbyggande arbetssätt ses socialkonstruktivistisk 

koppling mellan kartläggningstankar och metoder, konstruktionen av undervisningens och 

elevens språkutveckling samt mellan elevens behov och lärares arbetsanpassning för eleven. 

Wright Moers (2017) lyfter vikten av att inte blanda hörande andraspråksinlärare med 

hörselskadade andraspråksinlärare på grund av olika undervisningsmetoder.  Hörselskadade 

behöver andra förutsättningar och först och främst lära sig lyssna och tala. Å andra sidan 

påpekar Wenner Conroy (2005) att undervisningsmetoder för synskadade andraspråksinlärare 

passar alla med kort eller ingen skolbakgrund. Informanternas berättelser gav en bild av att 

undervisningsinnehållet baserats på elementära kunskaper, till exempel datorkunskap och 

språkkunskap vilket är viktiga kunskaper i samhället. Choi och Ziegler (2015) betonar vikten 

av att ge eleverna de kompetenser som behövs i skolan.  

 

Undervisningsmetoderna är skapade för ett anpassningssyfte. Dessa faktorer gå hand i hand 

med lärandeutveckling och är ständigt under utformande och omformande beroende på 

elevens egna förutsättningar (Hay och Kinchin 2008). När dessa förutsättningar förändras 

behövs konstruktionen byggas om och förnyas för att möjliggöra för individen att lära sig rätt 

från början (Wenneberg 2011). Om eleven har lärt sig rätt från början har eleven större chans 

att göra sig förstådd och bli självständig i sitt liv, vilket kan ge eleven större 

utvecklingsmöjligheter (Fejes och Dahlstedt 2018). Johansson (2014) framhåller att få nya 

kunskaper är bra men om kunskaperna ska komma till användning måste individen få 

möjligheter att praktisera och öva sina kunskaper på ett adekvat sätt. Stensmo (2007) beskriver 

kunskapskonstruktion som en aktiv process där människan strävar efter att lära sig och förstå 

det som lärs ut.  

 

Informanterna beskriver på vilka sätt litteracitetsförmågan kontrolleras, d.v.s. de nyanländas 

språkliga kapital. Elever som kartläggs får redovisa sin bokstavkännedom samt läsa kortare 

texter på svenska beroende på litteracitetsnivå. Adamuti-Trache (2012) förklarar att den 

mängden av språklig kapital som en nyanländ startar sin inlärning med styr graden av språklig 

utveckling. Det betyder att ju mer svenska den nyanlända kan vid starten på SFI desto 
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snabbare utveckling i svenska. Mängden av språkligt kapital påverkar eleven på olika nivåer, 

dels i fråga om grupplacering och dels i fråga om utvecklingshastighet. Informanterna 

återberättade att vid behov kontrolleras läs- och skrivförmåga på modersmålet. Detta gav en 

bild av att kartläggare skannar av språknivå på svenska och eventuellt på modersmål men de 

kartlägger inte språkinlärningssvårigheter. Vikten av att kartlägga modersmålet lyfts fram av 

ett flertal forskare som, Wright Moers (2017); Pascale de Abreu m.fl. (2013); Jackson Glimp 

och Ford (2006) samt Stapp (2006). Nämnda forskare belyser betydelsen av ett väl utvecklat 

modersmål vid inlärning av ett nytt språk och hävdar att modersmålet bör kartläggas och 

byggas upp innan inlärningen av ett andraspråk startar. Forskarna förklarar att individen inte 

kan skriva det som inte kan höras och därför bör alla ljud (fonologiska representationer) i 

modersmålet vara väl befästa innan skrivinlärningen börjar på modersmålet. Ett sådant 

perspektiv på modersmålets betydelse för inlärning gynnar såväl hörselskadade, synskadade 

som kortutbildade och analfabeter förklarar Wenner Conroy (2006). 

Förstaspråket/modersmålet har en väsentlig betydelse för inlärningen av andraspråket klargör 

Wenner Conroy (2006) och Wright Moers (2017). 

 

Informanterna beskrev ett samband mellan minnessvårigheter och behovet av kontinuerlig 

repetition, bland nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund, med konsekvens att 

andraspråksinlärningen blir långsammare. En långsam andraspråksinlärning har 

problematiserats regelbundet inom forskningen. Enligt Stapp (2006) beror en långsam 

andraspråksinlärning påfallande ofta på brister i modersmålet gällande fonologisk 

medvetenhet, ordförråd och meningsbyggnad. Ett väl utvecklat förstaspråk är grundläggande 

för andraspråksinlärningen och bör därför utredas och utvecklas. Det är inte ändamålsenligt 

ur språkinlärningssynpunkt att bara utveckla andraspråket eftersom andraspråksinlärningen 

bygger på förstaspråket, vilket forskare som Pascale m.fl. (2013); Stapp (2006); Jackson m.fl. 

(2006); Wenner Conroy (2005) och Wright Moers (2017) har lyft fram under en tid. Enligt 

Westerberg och Åhl (2016) är det tack vare språket individen kan formulera och sätta ord på 

det ses och sker samt uppfatta och utforma verkligheten utifrån personliga erfarenheter. 

Utifrån studien syns behov av modersmålslärare, dels för att kunna utveckla förstaspråket, 

dels för att kunna ge elever djupare förståelse för ord och begrepp som används i skolans 

kontext. Wenneberg (2011) framhåller att ur socialkonstruktivistiskt synsätt är språket 

konstruerat i förhand, av ett tankekollektiv, vilket gör att individen kan kommunicera, 

strukturera, integrera och förverkliga verkligheten. Genom mellanmänsklig interaktion skapas 

och omskapas individens verklighet via språket (Wenneberg 2011). Språket är grunden till 

kommunikation och det är via kommunikation som kunskap uppstår och förs vidare (Säljö 

2011). Jensen (2012) framhåller att ur socialkonstruktivistiskt perspektiv förväntas människor 

lära sig genom samspel och kommunikation. Genom dessa interaktionsmönster skapas 

delaktighet (Lundgren, Säljö och Liberg 2014). När delaktighet finns stärks individens 

självkänsla och självbild, vilket skapar bättre förståelse för kunskap och lärande (Illeris 2015). 

Utifrån informanternas beskrivning av användning av kartläggningsresultat utläses att 

kartläggningen ligger som underlag för individualisering i undervisningen, dock ligger 

huvudfokus på undervisningen på svenska och inte på det språk eleven har lättast att lära sig 

på. Det innebär att samspel, kommunikation och delaktighet hindras för eleven om inte eleven 

ges möjlighet att lära sig läsa och skriva parallellt på modersmålet. 

 

7.4 Organisering av undervisning  

Utifrån informanternas beskrivning hittas ett mönster mellan tillgången på kompensatoriska 

hjälpmedel och organisering och utveckling av undervisningsmetoder.  Kompensatoriska 

hjälpmedel underlättar repetition och inlärning av baskunskaper för eleverna i fråga om 

ordförståelse, uttal, läs- och hörförståelse. Extra resurser i olika former är bra för elever. 

Utvecklingsmöjligheter maximeras, vilket gör att lärmiljön blir mer lättillgänglig och mer 
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stimulande för både lärare och elever. Kompensatoriska hjälpmedel underlättar även för 

lärare i organisering av undervisningen.  Lärarna behöver inte själva skapa 

undervisningsmaterial. Vid frågan om vilka möjligheter och hinder som finns gällande 

anpassning av undervisningen till den enskildes förmågor svarade Li:  

 
    ”Jag hade en äldre man 63, 64 år. Han hade aldrig hållit i en penna och har bara lärt sig vissa ljud. Han 

kände sig väldigt beroende av sina barn men efter att vi har varit och gjort studiebesök på apoteket har 

stärkt honom. Han var så lycklig för att han själv gå till apoteket när han vill” (Li). 

 

Informanterna beskrev goda möjligheter att använda ipad i undervisningen men informanten på 

Storskolan fick boka ipad till lektionerna efter ett schema eftersom det inte fanns ipad till alla 

elever. Li på Miniskolan och Robin på Mellanskolan berättade om deras tillgång till interaktiva 

skrivtavlor och ipad för analfabetspåret. 

  
”Vi har 20 st. ipad varav 10 st. är stationerad med hörlurar. Program som finns i ipad är bland annat läskod, 

alfavux, hej svenska, skolstil och U- talk svenska samt pedagogiskt spel. Förutom det har vi studiebesök på 

apoteket, biblioteket. Vi hade fått pengar så att vi kunde köpa in smartboard, såna interaktiva skrivtavlor 

(…. ). Vi använder den hela tiden, eleverna går fram och de jobbar med tavlan hela tiden. Den är så att man 

kan förflytta saker och ting med fingrar… får elever välja så gör de väldigt gärna det. Jag tycker att de 

interaktiva hjälpmedlen har skapat stora möjligheter, det har utvecklat hela undervisningen och förenklat 

för både lärare och eleverna. Det multimodulen gör det lättare att förstå, man lyfter upp det på en helt annan 

nivå” (Li). 

 

Vi har ett program som heter Widget online som är ett program som kan skapa spel, där finns    

översättningstjänst som vi skulle vilja” (Robin). 

  

Per och Li återgav att stora grupper är ett hinder:  

 
“Vi har ganska stora grupper, 15 på analfabetspåret och 20 på icke- analfalbetspåret och det är inte så lätt 

att individualisera när det är så många med bara en lärare” (Per).  
 
” Hinder är brist på tillgång på teknisk utrustning och brist på kunskap om teknisk utrustning” (Li). 
  

Kim återgav att tidsbrist för gemensamma planeringar och ekonomiska sparkrav utgör stora 

hinder:  
 

“Det är framför allt tiden och ekonomi (….). Det underlättar om vi har gemensam planeringstid. För att 

kunna samarbeta mer och genomföra kartläggningar”. 

 

Olle och Per framställde en aspekt av hinder: det kontinuerliga intaget.  

 
” Ett hinder är så klart det kontinuerliga intaget, det kommer nya elever hela tiden in i grupperna” (Per). 

 

Li berättade om hennes arbete med nyanlända som har kort skolbakgrund är en utmaning men 

väldigt roligt och inspirerande. Li återgav svårigheter i att hitta lärare med rätt förkunskaper 

och kompetenser för att möta denna målgrupp: 

  
         ” Jag vet att det finns lärare som tycker att det är svårt att jobba med denna målgrupp som inte har så mycket 

skolkunskaper, det vill säga att de har andra kunskaper men de har inte kunskaper inom skolan med sig. 

Jag tycker att det är inspirerande (…). Man får tänka bakom ramarna, man får tänka mer konkret och tydlig. 

Man måste vara konkret och man måste vara tydlig. Det är svårt att vara tillräckligt konkret och tydlig utan 

att hasta sig för snabbt. Det är just det som är svårt, att man vill så mycket mer än vad man kan komma till 

just att man måste vara enkelt och man måste vara väldigt konkret och man måste repetera mycket och 

väldigt kreativ så att det inte blir tjatigt när man repetera, utan att man har olika sätt att göra det på ” (Li). 
 

Informanterna beskrev att digitala hjälpmedel underlättar såväl för individens inlärning som 

organisering av undervisning. Med hjälp digitala hjälpmedel kan undervisningen anpassas efter 

elevens behov. Informanterna framställde stora grupper som ett hinder för individualisering 

eftersom det är lärarens ansvar att individanpassa undervisningen till varje elev. Informanterna 
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beskrev att sparkrav påverkar organisationen i fråga om gruppstorlek och tid för gemensam 

planering. En annan aspekt som informanterna lyfte fram var det kontinuerliga intaget. 

Informanterna förklarade att det kontinuerliga intaget medför konsekvenser såväl för 

organisationen som för elevens lärande. Lärare behöver ta hänsyn till nya elevers kunskaper 

och anpassa undervisningen, vilket påverkar hela gruppen. Vår tolkning mynnas ut i att ständiga 

förändringar i gruppkonstellationer påverkar utvecklingen av lärandet.  

 

Informanterna redogör för vilka hinder och möjligheter som anses påverka kvaliteten på 

undervisningen, vilket även diskuteras inom forskningen. Fejes & Dahlstedt (2018) beskriver 

vikten av att använda sig av ett brett utbud av olika språkutbildningsinsatser i undervisningen 

för att öka kvaliteten. Enligt Adamuti- Trache (2012) innebär en ökad kvalitet en förutsättning 

för nyanlända ska kunna integreras snabbare in i samhället. Choi och Ziegler (2015) framhåller 

att det är viktigt att variera undervisningen t.ex. med hjälp av digitala hjälpmedel och appar som 

kan hjälpa eleverna att snabbare utveckla den fonologiska medvetenheten. God fonologisk 

medvetenhet är en förutsättning för en lyckad språkinlärning. Wright Moers (2017) lyfter att 

andraspråksinlärningar i princip utgår ifrån att alla har ett fullgott modersmål, men så är det 

sällan om den nyanlända kommer från ett utvecklingsland. Wenner Conroy (2006) tar upp i sin 

forskning att kortutbildade och analfabeter ofta har svaga fonologiska representationer av 

ljuden i sitt modersmål. De behöver därför träna extra på att förstå och höra ljud innan de går 

in på att tala och skriva och denna träning kan individualiseras med hjälp av olika appar vilket 

flera informanter lyfter fram som en positiv möjlighet i studien.  

 

En annan förutsättning är tolkhjälp, och enligt informanterna är hjälpen en stor tillgång för både 

lärare och elever. Vikten av tolkhjälp återkommer i forskningen. Vid en inlärningsprocess kan 

tolkhjälpen öka möjligheterna för den nyanlände att befästa sina kunskaper på ett djupare plan. 

Illeris (2015) beskriver att handlingar skapas av våra känslor och tankar. Om en upplevelse av 

meningsfullhet och sammanhang finns, kan den skapa lust och vilja att lära sig mer Tolkhjälpen 

för den nyanländes första tid i skolan är en god förutsättning för utveckling av målspråket. Men 

tillgång till tolkhjälp utifrån informanternas berättelser är inte alltid en självklarhet eftersom 

denna hjälp inte alltid finns tillgänglig. Informanternas uppmärksamhet på tolkresurser skapade 

en bild av vikten att synliggöra modersmålstödjare i undervisningssammanhang. Genom denna 

resurs har individen möjligheter att påverka sin lärsituation, vilka språkliga budskap individen 

sänder ut och hur det tas emot och tolkas av andra (Nilsson och Waldemarson 2016). Nilsson 

& Waldemarson (2016) ser kommunikation och medvetenhet som ett interaktionsverktyg för 

individen att få en större förståelse, bättre självkännedom och klarare perspektiv på eget 

handlande (Wenneberg 2011). Säljö (2011) framhåller att lärandet baseras på olika 

förutsättningar som individen har och som individen får från sig själv och sin omgivning, vilket 

stämmer bra överens med Illeris (2015) beskrivning av lärandet, där författaren betonar att 

lärandet är en social konstruktion som utvecklas inom kollektivet. Tolkningen av denna bild 

utifrån informanternas berättelser om kontinuerligt intag av elever är att det kan bidra till 

förändring i lärandet på grund av undervisningens repetition och anpassning efter nya elever i 

gruppen.   

 

Sammanfattningsvis konstateras att informanterna ser flera hinder i fråga om tidsbrist, stora 

grupper, ekonomiska sparkrav och kontinuerligt intag; områden som de själva har svårt att 

påverka. Det medför i sin tur att organisationen kring den nyanlände blir svårare att förbättra 

och utveckla. Betydelsen av goda organisationsmöjligheter lyfts även fram inom forskningen. 

Choi och Ziegler (2015) påpekar att sämre möjligheter att organisera undervisningen medför 

sämre kvalitét. Med det menar forskarna att det ska finnas möjligheter att systematisera, 

organisera och utveckla utbildningen för målgruppen. Framförallt måste kvaliteten på 

utbildningen säkerställas genom tydliggöranden i styrdokumenten så att inte lärares arbete 
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förhindras och försvåras i den grad som informanterna lyfte fram. En organisation utvecklas 

bäst av förändringar av ett systematiskt arbetssätt som kan mätas, granskas och utvärderas 

(Lindberg 2011). Organisationens ordningsregler, strukturer och arbetssätt ses som ett sätt att 

säkra kontinuitet och måluppfyllelse (Lindkvist m.fl. 2014). Dessa strukturer förändras och 

förnyas över tid efter samhällets förändringar och dessa förändringar för med sig nya kunskaper 

och andra möjligheter för utvecklingar inom organisationen utifrån olika krav och tillgång som 

finns (Falkheimer och Heide 2007). 

 

7.5 Samverkan med nyanlända elever och andra professioner 

Informanterna beskrev samverkan mellan såväl elever som andra professioner, där de lyfte fram 

både positiva och negativa exempel på samverkan med specialpedagog/ speciallärare/ logoped/ 

arbetsförmedlingens handläggare. Alla informanter efterlyser mer utvecklat samarbete med 

handläggare på AF och bättre tillgång till specialprofessioner.  

Per på Mellanskolan framställde betydelsen av att ha väl organiserat samarbete med 

speciallärare/specialpedagog i undervisningen. Per på Mellanskolan var mycket nöjd med sin 

specialpedagog som hade extra kompetens inom neuropsykiatrisk problematik. Informanterna 

från Mellanskolan berättade att de hade även en speciallärare som stöttade elever med språkliga 

problem efter remittering av mentor. De hade ett par lärare under utbildning till speciallärare/ 

specialpedagog och det sågs som mycket positivt:  

    
“Vi har ju två som utbildar sig på distans, en till speciallärare och en till specialpedagog och de kommer ju 

tillbaka till oss sen. Och då blir det ju mycket bättre här (…)” (Niklas).  
 

Li på Miniskolan berättade om vikten av att ha tillgång till speciallärare och specialpedagog i 

undervisningen. Hon beskrev hur specialläraren hjälpte till med att utveckla undervisningen av 

de kortutbildade.  

 
“Vi hade en speciallärare och en specialpedagog men ena slutade och den andra blev sjukskriven. 

Specialläraren satte igång ljudhjulet, att man bryter ner ljuden i mindre enheter så att det inte bli så här 

övermäktigt för eleven. Och att man satsar mycket på uttal, ljuda. Det handlar om att man måste kunna 

ljuda bokstäver, bokstav för bokstav för att få ihop de till ord (….). Logopeden har skapat en app för elever 

som går i spår1 för att de ska träna mer på olika vokaler, hur munnen, tungan och hur ljud formas och 

uttalas” (Li).  
 
    “Vi har ingen specialpedagog eller speciallärare” (Olle) 

Utifrån informanternas beskrivningar kan vi se att tre av fyra delger att de har samarbete med 

specialprofessioner. Olle på Storskolan redogjorde däremot för avsaknad av andra professioner. 

Li och Olle berättade att vid misstanke om andra svårigheter som neuropsykiatriska svårigheter, 

posttraumatisk stress eller läs- och skrivsvårigheter, remitteras eleverna till andra professioner 

inom Arbetsförmedlingen, (AF). Kim på Mellanskolan har tillgång till speciallärare men 

specialläraren hinner inte med alla elever som behöver hjälp.  

“Vi har kontakt med Arbetsförmedlingen om det är något som de kan hjälpa oss att kartlägga inom svårigheter 

eftersom de behöver också veta” (Kim)  

“AF:s etablering har ett stort ansvar och där har vi ju faktiskt sjukvård och backup därifrån, så vi kan göra 

en…vi har en speciell blankett om vi upplever stora problem som vi skickar iväg till AF då…det här måste 

utredas” (Olle). 

Informanterna på Mellanskolan beskrev att de har tillgång till kurator och kunnig personal inom 

neuropsykiatriska svårigheter samt en utredningsenhet för läs- och skrivsvårigheter. Denna skola 

behöver inte remittera elever med svårigheter till professioner utanför skolan. Li på Miniskolan 
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berättade om deras nära samarbete med logopeden för att i tidigt skede kunna upptäcka 

inlärningssvårigheter hos elever. 

“Det är logoped som jobbar tillsammans med modersmålsstödjare. De skulle se om elever som har 

inlärningssvårigheterna hade någon koppling till inlärningssvårigheter i modersmålet” (Li).    

Olle och Li framställde att det finns en frustration över bristande samverkan med 

Arbetsförmedlingen samt andra aktörer kring elevens individuella plan. SFI är underordnad 

andra aktiviteter och plötslig kan en elev tas ut på praktik eller vara med på andra projekt utanför 

skolan:   

  
” Ja, helt plötsligt kan det dyka upp en a- elev och säga: “Jag har praktik på en pizzeria imorgon” (Olle) 
 
 ”Ibland tycker vi att Arbetsförmedlingen sliter dem ifrån oss för tidigt” (Li). 
  

Informanterna berättade att samverkan mellan kollegor fungerar bra men de efterlyste mer tid för 

gemensamma planeringar.  Li beskrev att samverkan kring eleven och med eleven och inte över 

elevens huvud är viktigt: 

  
“Vi skriver aldrig ut någon utan vi försöker alltid hitta andra alternativ tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, elevens handläggare, eller kanske någon annan myndighet om vi märker att det här 

går inte längre” (Li).   

 
“Genom Arbetsförmedlingens handläggare då kan vi samverka med andra professioner om det finns behov, 

men det är inte vi som samordnar” (Kim).  

 

”Samverkan mellan kollegor fungerar bra, men vi behöver mer tid” (Li). 

 

Informanternas beskrivning ger en bild av vikten av att ha tid för gemensamma planeringar, och 

kunna delge viktig information samt möjligheter till insyn i varandras arbete. Robin återgav att 

Arbetsförmedlingen behöver delge information till skolan kring elevens individuella plan. Alla 

informanter visade upp ett intresse för sin målgrupp. Informanterna beskrev arbetet med 

nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund som varierande och utmanande. Kim berättade att 

samverkan och insyn i andra aktörers arbete kring elevens svårigheter är ovanligt. Kim 

återberättade att dessa ärenden oftast aktualiseras via Arbetsförmedlingen eller vården, vilka 

kontaktar skolan i ett specifikt ärende. 

 

Olle återgav en bild av vikten av tillit, engagemang, respekt samt tydlig och enkel 

kommunikation med eleverna. Informanterna uttryckte att det är viktigt att vara ärlig i sina svar. 

Olle beskrev flera fall där elever mörklade information som var viktig vid kartläggningen. Detta 

ledde vid ett tillfälle till att en elev hamnade i fel spår och helt fel grupp berättade Olle: 

“Jag hade en som mörkade ordentligt, så jag satte honom i gruppen med äldre analfabeter, men efter två 

veckor kom han till mig och berättade att han hade ljugit under kartläggningen. Då hade han varit i en grupp 

i två veckor med analfabeter som inte kan hålla i en penna” (Olle).  

Utifrån informanternas beskrivning kan vi se att det finns samverkansbehov av specialinsatser 

eftersom eleven vid uppvisande av svårigheter har behov av specialkompetenser. Flera av 

informanterna uppmärksammade att tillgång till speciallärare/ specialpedagog/ logoped är bra 

och viktigt som en stödjande funktion för lärare och elever. Informanternas beskrivning visade 

även en bild av vad en speciallärare/ logoped kan hjälpa elever med i deras språkutveckling.  

Enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2013) kan samverkan bringa framgångsfaktorer om 

samverkan hanteras och främjas utifrån gemensamma mål.  När det finns gemensamma mål och 

gemensamt intresse i organisationen kan alla dra nytta av samverkan (Lindberg 2011). 

Tolkningen utifrån informanternas berättelser skapade en bild av att resurstillgänglighet i 
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lärmiljön stärker elevens lärande, självförtroende och självkänsla, vilket är motivationshöjande. 

Jensen (2012) betonar att lärandet är ett centralt och komplext fenomen, då lärandet sker via 

kommunikation och samspel. I en organisation är kommunikation och samspel avgörande för om 

en organisation är stödjande eller hindrande. Möjligheter som finns inom organisationen är av 

betydelse för hur elevens behov hanteras (Lindberg 2011). Samverkan är enligt Lindberg (2011) 

en organisationsprincip och ett ledord i organisationsutveckling. Det är grunden till en social 

interaktionsföreteelse och hur ett problem ska förstås och angripas kräver professionellt synsätt 

med individen i fokus (Wenneberg 2011).  

Informanterna beskrivning har gett en bild av att samverkan mellan andra aktörer hindras av olika 

målsättningar samt bristande insyn i varandras arbete. Detta bekräftas av Hamberg (2015) att 

målsättningar mellan olika myndigheter behöver överblickas från ett större perspektiv. Om 

samverkan ska kunna fungera på ett optimalt sätt krävs kännedom och kunskaper om varandras 

målsättningar. Hambergs (2015) forskning beskriver vikten av samverkan kring nyanlända t.ex. 

kommunala verksamheter som arbetsmarknadsåtgärder, flyktingintroduktion och 

svenskundervisning för invandrare.  Hamberg (2015) framhåller att samverkan mellan dessa 

professioner kan öppna nya vägar för nyanlända. Ur socialkonstruktivistiskt perspektiv behöver 

denna sorts förståelse byggas upp i samspel med andra organisationer/ människor som man 

behöver samverka med (Wenneberg 2011).  Samverkan bygger på förståelse och självinsikt, att 

kunna se varandras olika kunskaper.  Utifrån informanternas framställningar framkommer flera 

hinder beträffande samverkan.  Studien visar att samverkan mellan skolan och 

Arbetsförmedlingen eller vården inte är systematiserat.  Nilsson och Waldemarson (2016) 

framhåller att samverkan kan förebyggas med gott samspel och kommunikation. Heide, 

Johansson, och Simonsson (2012) betonar att kommunikation och organisation är stark 

sammankopplade. Enligt Heide, Johansson, och Simonsson (2012) finns två tillämpningssätt att 

vid kommunikation: när ett budskap delas och när budskap ett överförs. Utifrån vår tolkning 

uppvisar AF mer av budskapsöverföring än delning av budskap, vilket innebär att AF har en 

maktrelaterad övertag. Det medför att samverkan mellan dessa organisationer blir mindre 

transparent och mer av asymmetrisk karaktär. Det är dock viktigt att påpeka att kommunikation 

är svår, komplex och oförutsägbar, vilket kan medföra kommunikationssvårigheter (Falkheimer 

och Heide 2007). Informanterna ger en samstämd bild av att kommunikationen mellan 

vuxenutbildningen och AF inte fungerar tillfredställande. En av orsakerna kan vara att AF har 

starkare sekretess. Det innebär att överföring av elevens information kräver samtycke, därmed 

tar informationsöverföringen längre tid än skolan hade önskat.   

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) framhåller att samverkan kan ses som såväl som ett hinder 

som en framgångsfaktor beroende på vilket ledarskap som finns i organisationen. Informanterna 

uttryckte behov av samverkan men att samverkan uteblir på grund av tidsbrist och olikheter i 

måluppfyllelse. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) understryker att samverkan mellan olika 

professioner och organisationer är ett viktigt inslag i utvecklingen av det gemensamma lärandet. 

Hamberg (2015) betonar att det maktspel som finns mellan olika organisationer medför att 

samarbetet försvåras.  Enligt informanterna fungerar samverkan mellan elever och lärare och 

mellan lärare och lärare men det fungerar inte så bra mellan skolan och andra myndigheter. 

Samverkan är en social interaktion mellan människor som möts och som vill uppnå något 

tillsammans (Lindberg, 2011). En framgångsrik samverkan omfattas både av respekt och tillit 

samt möjligheter att kunna vara med och påverka och utveckla sina kunskaper (Basic 2018). 

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) betonar att samverkan är en kollektiv kunskapsbildning 

som individen får i den sociala kontexten. Samverkan är viktigt eftersom den står för förändring, 

utveckling och lärande, vilket skapas och förnyas över tid (Lindberg, 2011). 



 31 

8 Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion 

 

I denna del diskuteras utifrån studiens syfte med hjälp av analys. Syftet är att analysera hur lärare 

arbetar med kartläggning i undervisningen bland nyanlända elever med kort eller ingen 

skolbakgrund i vuxenutbildningen samt hur kartläggningen används i undervisningen. Syfte är 

dessutom att undersöka hur samverkan fungerar mellan elev och lärare samt mellan lärare och 

andra professioner. I detta avsnitt diskuteras användning av utformning av kartläggning, 

kartläggningsmetod och kompetens, kartläggning av förmågor, organisering av undervisning och 

organisation och samverkan.  

 

I följande stycke diskuteras användning av kartläggning.  I analysen kristalliserades en bild av 

att informanter utför kartläggningen i enlighet med Skolverkets (2016a) riktlinjer, men hur 

skolorna bygger sina rutiner kring kartläggningsmetoder och användningen av dem, visade sig 

ha olika syften beroende på vad skolorna anser är relevant. Utifrån informanternas 

framställningar upptäcktes att informanternas skolor använder elevens skolbakgrund för att 

kategorisera och placera elever i olika nivåer. Elevens erfarenheter och kompetenser lyfts inte i 

samma utsträckning, vilket kan leda till sämre individanpassning (Skolinspektionen, 2014). 

SPSM (2017) belyser att kartläggningen ska utgå från elevens styrkor, möjligheter och intressen, 

vilket tillför bättre förutsättningar för ett tryggt och säkert arbete för både för lärare och elever. 

Kartläggningsarbetet ska användas som ett komplementverktyg för lärare och elever i 

undervisningen. Informanternas bilder av hur kartläggningsunderlaget används i praktiken 

väckte många tankar kring organisering av kartläggningsarbetet. För det första visade analysen 

att informanternas kartläggningsunderlag i första hand används som ett verktyg för att 

nivåplacera. För det andra utförs inte kartläggningar av förstaspråket på ett djupare plan och för 

det tredje används inte hela underlaget från kartläggningsresultatet till att individanpassa 

undervisningen utifrån individuella förutsättningar. 

 

I detta parti diskuteras vilka kartläggningsmetoder och kartläggningskompetens som 

framkommit i studien. SPSM (2017) framhåller att kartläggningsarbetet kan utföras genom 

samtal, observation eller eventuella tester. Informanternas beskrivningar gav en bild av att 

kartläggningsarbetet som informanterna utför saknar en observationsmetod samt utförliga tester 

av läs- och skrivförmåga på modersmålet. Frågan är hur kartläggare säkerställer eventuella behov 

vid kartläggningsarbetet när kartläggare varken har tid för en mer omfattande kartläggning eller 

en genomarbetad kartläggningsplan.  Forskningen har visat att elever med inlärningssvårigheter 

och elever som har andra funktionsnedsättningar kan lära sig ett nytt språk relativt snabbt när de 

är försedda med lämpligt stöd (Alt och Gutman 2009). Informanternas framställningar gav en 

bild av hur viktigt det är att lärare som jobbar på ett förebyggande sätt kan hjälpa den nyanlände 

att skapa trygghet, tillit och respekt både för sig själv och sitt lärande. Om lärandet ska gå framåt 

krävs en systematiskt uppbyggd undervisning. Lärares tidiga insatser kan hjälpa den nyanlände 

att se sammanhang och kopplingar mellan olika målsättningar som den nyanlända behöver för 

att uppnå de olika utbildningskraven.  I ett möte mellan lärare och elev bör jämvikt råda för att 

det ska leda till ett samförstånd som kan ge bättre samverkan (Fejes 2015). Förståelse mellan 

individer är en konstruktion som byggs upp i samspel med andra människor (Stensmo 2007). En 

tanke som aktualiseras är om kartläggaren alltid har rätt förförståelse vid sådana möten då 

kartläggaren behöver ha ett interkulturellt förhållningssätt samt goda kunskaper om nyanländas 

speciella behov och förutsättningar. Kartläggning av elevens styrkor och behov är enligt 

Skolverket (2016a) ett bra underlag för att kunna möta eleven där den är, förutom det kan lärare 

ge eleven det stöd den behöver redan från starten. På det sättet kan lärare kompensera elevens 

förmågor. Utifrån informanternas framställningar aktualiseras en bild av att eleverna, med kort 
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eller ingen skolbakgrund, inte får det stöd som Skolverket (2016a) rekommenderar.  Termen 

kompensation är en term som används flitigt inom skolsammanhang. Enligt Skollagen (2010: 

800) ska utbildningen ta hänsyn till elevernas olika behov och genom att kompensera elever på 

olika sätt kan det underlätta för elevens kunskapsinhämtning. Det är enligt Lahdenperä och 

Sundgren (2017) ett sätt att säkerställa elevens rättigheter till likvärdig undervisning. Alla elever 

ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.   

 

I avsnittet nedan diskuteras kartläggning av förmågor. Informanternas framställningar skapade 

en bild av att kartläggare inte kartlade några orsaker till låg litteracitet eller utformade 

undervisningen utifrån individuella förutsättningar. Ett enkelt sätt att kartlägga individuella 

förutsättningar är genom att testa arbetsminnet. Arbetsminnet har en viktig uppgift vid 

ordförrådsutveckling, vilket är grunden för en god andraspråksutveckling. En svag 

litteracitetsförmåga kan bero på brister i ordprocessandet, vilket kan ha en negativ påverkan på 

utökningen av ordförrådet. En annan orsak till låg litteracitet kan vara bristande språkkunskaper 

i modersmålet. Informanterna gav en bild av att kartläggare inte kartlägger modersmålet på ett 

systematiskt sätt. De kartlägger läsförmågan på modersmålet vid enstaka tillfällen och inte 

systematiskt. Flera forskare, Wright Moers (2017); Pascale de Abreu m.fl. (2013); Jackson 

Glimp & Ford (2006) samt Stapp (2006), har visat att förutsättningarna för att lära sig ett 

andraspråk korrelerar med i vilken grad modersmålet är utvecklat. Men även 

arbetsminnesförmågan samt förmågan att processa ord och utveckla ordförrådet påverkar 

andraspråksinlärningens utveckling.  Informanterna vare sig kartlägger eller utformar 

undervisningen från det som beskrivits ovan. Enligt Nilsson och Bunar (2015) är även 

kartläggning av elevernas nivå och kapacitet i olika ämnen en pedagogisk nödvändighet. 

Nilsson och Bunar (2015) framhåller att kartläggningen bör omfatta alla ämnen samt bygga på 

samarbete med modersmålslärare och ämneslärare. Utifrån analysen indikeras att fokus är på 

tolkhjälp och inte på stöd av en modersmålslärare vid kartläggningen.  En modersmålslärare 

med kunskap i läs- och skrivinlärning hade kunnat utföra djupare kartläggningar av 

modersmålet.  

 

I denna del diskuteras organisering av stödfunktioner. Genom informanternas framställningar 

fick vi en bild av att det rådde konsensus bland informanterna kring synen på olika 

kompenserande stödfunktioner som modersmålstödjare samt undervisningsstöd i form av 

digitala hjälpmedel. En annan bild som aktualiserades utifrån informanternas beskrivningar 

inbegriper frågan om lärare har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sina uppgifter på ett 

adekvat sätt. De lärare som undervisar nyanlända med ingen eller kort skolbakgrund, har en 

komplicerad uppgift framför sig som kräver kompetens inom många områden. Lärare ska kunna 

hantera de sammanhang eleven är involverad i, oberoende av kön, yrke, utbildning och ställning 

(Illeris 2013). I sitt arbete ska läraren se till att eleven blir läs- och skrivkunnig enligt kraven 

för SFI (Hamberg2015) samt utforma undervisningen utifrån elevens personliga 

förutsättningar, erfarenheter och intressen (Skolverket 2016a). Till sin hjälp har läraren en 

kartläggning som ska ha synliggjort erfarenheter, förmågor, kompetenser och kunskaper 

(Skolverket 2016). Av kartläggningen ska läraren också kunna utläsa vilka möjligheter och 

hinder eleven har i undervisningen (Skollagen 2010:800, 20 kap. 26§). Av informanternas 

framställningar skapades en bild av att hinder och möjligheter inom språkinlärning hos den 

nyanlände kartläggs i mindre utsträckning. Med det menas att skolan inte synliggör 

förutsättningar för lärande utifrån elevens språkinlärningsbehov, mer utifrån kunskapsnivå i 

svenska språket. Ahl (2007) framhåller att om individen får rätt stöd och förutsättningar i sitt 

lärande, kan alla lära sig nya kunskaper och utvidga sitt livsperspektiv. 

 

I stycket som följer diskuteras möjligheter att organisera undervisningen. Läraren ska erbjuda 

eleven en kvalificerad språkutbildning som ger den nyanlände kommunikativa redskap så att 
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denne kan bli kompetent nog att delta i vardags-, samhälls- och arbetsliv (Hamberg 2015, s. 

22). Borgström och Gougoulakis (2011) framhåller att vi lever vi i ett kunskapssamhälle och 

för att kunna verka i dagens samhälle krävs det att vuxna kan integrera arbete och lärande. 

Det är via språket inkludering och samhällsförståelse kan uppnås (Franzén 2006). Läraren är 

utelämnad till sin egen fantasi i arbetet eftersom staten ställer få krav eller ger stöttning kring god 

undervisning (Fejes 2015). Utifrån analysen har skapats en tydlig bild av att 

utbildningsanordnarna slits mellan statens förväntningar och möjligheter att utforma 

undervisningen på ett bra sätt för de med kort eller ingen skolbakgrund.  Lärarna vet vad de ska 

göra; lära eleverna svenska så snabbt som möjligt, men inte hur det ska gå till på bästa sätt 

eftersom forskningsbaserade inlärningsmetoder och resurser saknas. Andersson m.fl. (2012) 

påpekar att det är få krav på specialkunskaper inom vuxenutbildningen. Det är viktigt att 

riktlinjerna tydliggörs ytterligare. Nilsson och Bunar (2015) påtalar bristen av ordentliga 

riktlinjer och rutiner för hur och när och av vem som ska kartläggas. Det leder till svårigheter att 

organisera undervisningen och samverka mellan de andra aktörerna och professionerna, eftersom 

utvecklingen av samverkan kräver tydliga regler och föreskrifter med gemensamma mål. Detta 

behövs för att kunna utvärdera måluppfyllelsen och för att det ska kunna leda till bättre samarbete 

mellan aktörer och professioner (Lindberg 2011). Enligt informanterna kan en bra samverkan 

mellan skolan och Arbetsförmedlingen stärka den nyanländas etablering, vilket skapar bättre 

integration och självständighet för den nyanlände.   

 

8.2 Metoddiskussion  

 

Syftet är att analysera hur lärare arbetar med kartläggning i undervisningen bland nyanlända 

elever med kort eller ingen skolbakgrund i vuxenutbildningen samt hur kartläggningen används 

i undervisningen. Syfte är dessutom att undersöka hur samverkan fungerar mellan elev och lärare, 

samt mellan lärare och andra professioner. I denna metoddiskussion diskuteras med ett 

reflekterande inslag om metodvalet samt vilka svårigheter och möjligheter som har uppstått 

under studiens gång.  

 

Vi valde att studera lärares kartläggningsarbete inom vuxenutbildningen och det har medfört 

både för- och nackdelar. Fördelen var att kontakten med informanter som arbetar med 

kartläggning underlättades med hjälp av kollegor och rektorer. En annan fördel är att den 

geografiska spridningen och val av små och stora skolor, bidrog till att vi lättare kunde jämföra 

arbetsmetoder och likvärdighet mellan skolorna. Antalet skolor begränsades för att kunna göra 

djupintervjuer, vilket underlättade bearbetningsarbetet eftersom insamlingsmaterialet antagligen 

hade blivit ohanterligt stort i förhållande till tidsramen.  

 

Nackdelen har varit att kartläggningsarbete är ett relativ nytt och outforskat område, särskilt inom 

vuxenutbildningen.  Vuxenutbildningen har en frivillig skolform, vilket innebär att mycket 

ansvar läggs på eleven och därmed erbjuds inte de expertisresursers som finns inom grundskolan. 

Konsekvensen är att analysen saknar en specialpedagogisk synvinkel i studien. Nu i efterhand 

kan vi se att urvalet av informanter hade kunnat utökas med skolchefer eller rektorer för att få ett 

bredare perspektiv inom området. 

 

Metoden vi har valt är kvalitativ metod eftersom vi ville förstå konstruktionen av 

kartläggningsarbete från grunden. Genom djupintervju kunde vi få en bild av verksamheten, 

lärares arbetstänkt och arbetssätt. Nackdelen med djupintervjumetoden var att det var svårt att 

inte relatera informanternas berättelser till våra egna kunskaper och kompetenser. Detta är en 

etisk svaghet och under arbetets gång fick vi ta ett steg tillbaka och tänka om för att inte riskera 

att blanda in våra professioner i analysen. En nödvändighet för att få en god trovärdighet i studien.  
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9 Specialpedagogisk relevans och vidare forskning  
I tidigare forskning påvisas vikten av kompetens, i att kunna skilja mellan specifika svårigheter 

och andraspråksinlärningsproblem för annars kan inte rätt åtgärder föreslås. Därför kan det vara 

av vikt att fundera på om skolorna har tillräckligt med specialkompetens för att kunna utföra mer 

komplexa kartläggningar som visar elevens förutsättningar för språkinlärning samt analysera 

resultaten så att kartläggningen ligger till grund för optimal individanpassning. Som det ser ut nu 

inom vuxenutbildningen är inte tillgången till specialpedagog/ speciallärare ett krav. 

Det kan konstateras att kartläggningsmetoderna och dess användning behöver utvecklas och att 

spetskompetens inom specialpedagogik är nödvändigt för vuxenutbildningen.  Samverkan 

mellan olika professioner, både i och utanför organisationen, behöver förbättras eftersom den har 

en stor roll för den nyanländes framtid. Förebyggande arbete med extra resurser runt individen 

kan hjälpa och underlätta för individen att lära sig svenska, hantera sina svårigheter, integreras i 

samhället och få arbete eller meningsfull sysselsättning efter sin skolgång. Fortbildning inom 

kartläggning ses som mycket viktigt. Kunskaper om vad som kartläggs hos den nyanlände och 

hur kartläggningsresultatet kan användas på ett gynnsamt sätt, både för elever och lärare, behöver 

utvecklas.  Ur specialpedagogisk synvinkel visade studien att målgruppen med kort eller ingen 

skolbakgrund är en mycket komplex grupp som kräver specialpedagogisk kompetens. I annat fall 

behöver lärare vara pålästa kring språkinlärning och på de problem som kan uppstå vid 

språkinlärning på såväl första- som andraspråk samt inneha en god andel specialkunskaper om 

en variation av funktionsnedsättningar. Enligt informanterna är förebyggande specialinsatser 

viktiga. Tankar som framkom hos informanterna är att kravet på specialpedagog/ speciallärare 

som finns i grundskolan även bör gälla för vuxenutbildningen. Studien skulle kunna fördjupas 

och breddas genom att intervjua ett större antal chefer och rektorer på vuxenutbildningen genom 

att undersöka hur huvudman tolkar och utvecklar läroplanen, vilka prioriteringar som anses 

viktiga inom vuxenutbildningen och hur rektorerna ser på specialinsatser.  Ytterligare ett område 

för forskningen är att titta på hur samverkan mellan vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen 

kan utvecklas och aktivt kombinera och integrera formell och informell inlärning för nyanlända 

som har kort eller ingen skolbakgrund.  
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11.1 Missivbrev        

  

                                                                                                               Växjö 2018–05-XX 
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Specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska, under vår- 

och hösttermin 2018, skriva vårt examensarbete. Syftet med studien är att analysera sociala 

konstruktioner och rekonstruktioner av svårigheter bland nyanlända elever med kort utbildning 

i Vuxenutbildning. Syfte är dessutom att analysera lärares/ specialpedagogers framställningar 

om hur resultatet av kartläggningar av förkunskaper hos nyanlända används i 

undervisningen.  För att uppnå studiens syfte samlar vi in och analysera empiriska material i 

form av intervjuer med verksamma lärare/ specialpedagoger inom Vuxenutbildningen. Vi är 

tacksamma om du vill ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. Vårt 

önskemål är att spela in vårt samtal och samtidigt göra stödanteckningar. Vi följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationen som framkommer under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt. Studiens material kommer att bearbetas och analyseras av 

oss. När vårt arbete har blivit godkänt kommer vi att radera allt insamlat empiriskt material. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du kommer att 

avidentifieras och all information som skulle kunna koppla dig eller din arbetsplats till studien 

kommer att ändras i uppsatsen. Har du möjlighet att delta i en intervju skulle vi önska att du 

hör av dig till oss via mail eller telefon. Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mail 

eller telefon. Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Monicka Odenslätt                                               Lien Tran 

marap09@student.lnu.se                                      lngul08@student.lnu.se 

070 542 59 60                                                    076 186 46 31 

Vår handledare är docent Goran Basic och vill du kontakta honom når du honom via mail: 

Goran.basic@lnu.se. 

  

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 Intervjuguide 

 

1.   Kan du berätta någonting om dig själv såsom ålder, etnicitet och dagens sysselsättning och 

befattning. 

2.   Kan du berätta om ditt praktiska arbete med kortutbildade nyanlända elever? 

3.   Vilka hjälpmedel har ni tillgång till i undervisningen? 

4.   Hur genomförs kartläggningen av svårigheter bland kortutbildade nyanlända? 

5.   Kan du berätta vad du testar och vilka material du använder? 

6.   Hur används kartläggningsresultatet i undervisningen? 

7.   Kan du beskriva Vuxenutbildningens organisering av arbetet med kortutbildade nyanlända 

elever? 

8.   Hur organiseras undervisningen så att den möter individuella behov utifrån 

kartläggningsresultatet? 

9.   Vilka möjligheter och hinder ser ni i organisationen gällande anpassningen av 

undervisningen till den enskildes förmågor? 

10.  Berätta om din arbetssituation och förutsättningar att genomföra ditt arbete med nyanlända 

elever? 

11.  Hur ofta går ni på fortbildningar kring kartläggning? 

12.  Kan du berätta vad du anser är viktigt vid genomförande av kartläggning? 

13.  Kan du beskriva samarbete med nyanlända elever. 

14.  Kan du beskriva samarbete med andra professioner? 

15.  Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


