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Studien 

Syftet med studien har varit att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det 

systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning för 

nyanlända elever. Studien har tillkommit i en kontext där antalet nyanlända elever drastiskt ökat 

på kort tid vilket skapat ett omedelbart behov av att se över skolans verksamhet på ett sådant 

sätt att nyanlända elevers förutsättningar att nå de nationella målen med utbildningen, 

säkerställs. 

Studien tar genom en hermeneutisk ansats sin utgångspunkt i det relationella perspektiv som 

utgör grunden för den intersubjektivitet som möjliggörs genom skapandet och upprätthållandet 

av ett adekvat ramverk. Resultaten i studien bearbetas och förklaras med hjälp av såväl Ulf P. 

Lundgrens ramfaktorteori som Moira von Wrights teori kring intersubjektivitet. 

Genom semistrukturerade intervjuer av två tjänstemän på ledande positioner inom en kommunal 

skolhuvudman, deltagande observationer av mig som specialpedagog samt fyra olika 

verksamhetsbeskrivningar har studiens syfte nåtts och dess frågeställningar besvarats. 

Avgörande för ett adekvat systematiskt kvalitetsarbete har inom den studerade huvudmannen 

varit organisationen av förvaltningen som ramverk för utvecklingsarbetet. Ett relationellt 

perspektiv på upprättandet av ramar har för huvudmannen inneburit att processen för det 

systematiska kvalitetsarbetet i stor utsträckning bygger på kvalitativa intersubjektiva möten som 

i sin tur tycks leda till ett närmande av målet – en likvärdig utbildning för nyanlända elever.  

Nyckelord 

Intersubjektivitet, likvärdig utbildning, nyanländ, ramfaktorteori, systematiskt kvalitetsarbete. 
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Tack 

Ett stort tack vill jag rikta till mina informanter vilka skapat ramar för såväl goda möten som 

givande processer i denna studie. Ett mycket stort och varmt tack vill jag även rikta till mina 

fantastiska handledare som stöttat mig i vått och torrt, som i intensiva diskussioner tillsammans 

med mig fått mina tankar att avancera till nästa nivå. Sist men inte minst vill jag rikta ett 

hjärtligt tack till min man som alltid uppmuntrat mina studier och mitt arbete samt också 

möjliggjort mitt långdragna men stundtals även mycket intensiva jobb med denna studie. 
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1 Inledning  
När Skollagen (2010:800) började tillämpas den 1 juli 2011 försvann det tidigare kravet 

på kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Istället infördes, i enlighet med Skollagen 

(2010:800), 4 kap. 3-8 §§, kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. Vid första anblick 

kan denna förändring tyckas vara marginell men kravet på det systematiska 

kvalitetsarbetet har gett upphov till ett fokus, inte enbart på resultat, utan även på 

planering och utveckling av skolans verksamhet. 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Skollag (2010:800) 4 kap. 3 § 

Denna paragraf i Skollagen är vad huvudmännen har att förhålla sig till när de ska 

utveckla och genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete för sin eller sina verksamheter. 

För att underlätta och ge vägledning för huvudmännen att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete som i sin tur syftar till att stödja arbetet för en ökad måluppfyllelse, har 

Skolverket tagit fram allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

(SKOLFS (2012:98)).  

Den svenska skolan har ett dubbelt uppdrag. Skolan ska inte enbart förse eleverna med 

de ämneskunskaper som krävs för vidare studier utan spelar också en viktig roll i 

fostran av eleverna. ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare” (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan har alltså i uppdrag att förse 

samhället med en viss typ av medborgare, aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande medborgare närmare bestämt. Dubbelheten i uppdraget blir ibland 

problematiskt men de båda uppdragen finns likväl på agendan, för skolväsendet att 

förhålla sig till.  

I examensordningen för specialpedagogexamen återfinns en formulering som innebär 

att specialpedagogen i uppdraget ska ”… självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” (SFS (2007:638)). För att specialpedagogen i sin 

yrkesroll ska ha goda förutsättningar att kunna arbeta med att utveckla en skola för alla 

krävs det bland annat att huvudmännen lever upp till kravet på ett systematiskt 

kvalitetsarbete. För verksamma och blivande specialpedagoger är det därför av största 

intresse att få förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet kan användas som ett 

verktyg för att verkligen utveckla en skola för alla där den pedagogiska praktiken kan 

möta behoven hos alla elever.    

I min yrkesroll som specialpedagog möter jag elever och elevgrupper som inte alltid 

observeras i den svenska skolan som den ser ut idag. Det rör sig om elever och 

elevgrupper som faller utanför normen och som har behov av mer än enbart det stöd och 

den stimulans som alla elever ska få i skolan. Dessa elever och elevgrupper kan vara i 
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behov av särskilt stöd i sin utbildning men det kan också vara så att de försätts i behov 

av särskilt stöd på grund av en stelbent skolorganisation som inte lyckas ta hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar.   

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. 

Skollag (2010:800) 1 kap. 4 §, andra stycket 

En växande grupp elever som skolan kommer i kontakt med har försatts i behov av 

särskilt stöd på grund av att den befintliga verksamheten inte är organiserad för att möta 

dem. Eleverna jag talar om är alla nyanlända och har därmed ett annat modersmål än 

svenska. Gruppen nyanlända elever är på inget sätt homogen utan eleverna har, precis 

som alla andra, olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Det som i dagsläget skiljer 

eleverna åt är det faktum att asylsökande elever ännu inte omfattas av skolplikten, dock 

har alla elever rätt till en likvärdig utbildning (Skollag (2010:800) 7 kap. 2§).  

Begreppet nyanländ är i sammanhanget relativt nytt och har i och med förslaget till 

ändring i Skollagen (2010:800) fått en officiell definition. En definition som även 

använts tidigare av myndigheter och forskare (Bunar 2010). 

Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är 

bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här 

efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. 

Prop. (2014/15:45) s. 1 

Just nu sker det ett mycket stort inflöde av asylsökande elever i elevgruppen nyanlända 

och eftersom trycket under den senaste tiden varit mycket stort så har möjligheten till att 

få information kring elevernas skolbakgrund blivit mycket begränsad.1 I vissa fall får 

skolan endast ett namn och ett födelseår. Detta har inneburit såväl organisatoriska som 

pedagogiska svårigheter för skolorna. När skolan exempelvis inte vet namnet på elevens 

vårdnadshavare kan det bli en utmaning att kalla rätt personer till ett första möte och att 

börja planera en behovsanpassad utbildning för den blivande eleven blir nästintill 

omöjlig.  

När en skola, anpassad för utbildning av elever som är fast boende i kommunen och 

som har svenska som modersmål, möter upp till fem nyanlända elever per vecka som 

ska börja skolan, så uppstår det organisatoriska och pedagogiska svårigheter. Skolan är 

en politiskt styrd verksamhet som får förhålla sig till de förutsättningar som 

                                                            

1 Migrationsverket som hanterar asylsökande är också den myndighet som på föräldrars uppdrag kan 

meddela aktuell skola att en elev blivit placerad på ett boende inom skolans upptagningsområde och 

därmed ska erbjudas skolgång. http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-

asylsokande/Skola.html 150218 kl. 12:33 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
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huvudmannen skapar. Skolor med kommunala huvudmän har dessutom kommunens 

förutsättningar att förhålla sig till.  

När jag först började intressera mig för nyanlända elevers förutsättningar för lärande i 

den svenska skolan låg mitt fokus på den svenska norm som rådde och fortfarande råder 

inom det svenska skolväsendet. Som Gruber (2007) har visat så förfördelas nyanlända 

elever utifrån den rådande normen kring svenskhet i skolan idag. Jag var därför till en 

början intresserad av att studera hur de befintliga diskurser som återfinns inom skolan, 

påverkar förutsättningarna för nyanländas lärande. Hur de skriftliga dokumentens, talet 

inom praktiken och de faktiska verksamheternas själva konstitution gav vissa 

förutsättningar för enskilda elevgrupper och i mitt fall framförallt de nyanlända 

eleverna. I och med att jag är verksam i det skolväsende som jag ämnar studera så 

kunde jag dock relativt snart efter att mitt intresse för frågor kring nyanlända 

intensifierats, börja skönja en våg av förändringar eller kanske snarare ett sug efter 

utveckling inom svenska skola. Som specialpedagog består ett av mina uppdrag i att 

tillsammans med skolledning utveckla verksamheten till förmån för alla elever och vad 

kan då te sig mer lämpligt än att studera hur huvudmän använder sig av ett statligt 

påbud och verktyg för utveckling till förmån för en, i dagsläget, mycket förfördelad 

elevgrupp inom skolan.  

I den kommun där jag är verksam som specialpedagog har vi sedan mitten av 1980-talet 

haft flyktingmottagning men nu är vi en av de kommuner i landet som tar emot flest 

asylsökande människor i proportion till vår storlek. En av anledningarna, till det stora 

antalet asylsökande i vår kommun, är de privata asylboenden som sedan hösten 2013 

öppnat sin verksamhet på ett par mindre orter i kommunen. Även om skolorna i 

kommunen ända sedan 80-talet har utbildat nyanlända elever så har situationen 

förändrats de senaste åren och detta har sin grund i det stora antalet människor som just 

nu är på flykt och i behov av asyl. Det finns inga rätta svar och mycket få goda exempel 

på hur en huvudman bör ställa om sin organisation när förutsättningarna så drastiskt 

förändras. Hur bör exempelvis en högstadieskola med ett begränsat antal flerspråkig 

personal möta nyanlända elever med liten eller ingen skolbakgrund och förmå dessa 

elever att inom ett par år bli behöriga till gymnasiets nationella program? Eller hur bör 

en kommunal skolhuvudman agera när sex av sju grundskoleenheter tar emot nyanlända 

elever – särskilja eller lokalintegrera? Kan och bör varje skolenhet lösa sina hastigt 

uppkomna utmaningar själva eller bör huvudmannen ta ett övergripande ansvar? 

En av de funderingar som jag härmed har är huruvida en kommunal huvudman vars 

förutsättningar i elevunderlaget förändrats, på det sätt som jag beskrivit ovan, genom 

det systematiska kvalitetsarbetet skulle kunna förändra de organisatoriska och 

pedagogiska förutsättningarna för och i skolorna så att de därmed skulle kunna 

säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever, i detta fall de nyanlända eleverna. I 

praktiken skulle en likvärdig utbildning för nyanlända elever innebära att deras mest 

uppenbara hinder för lärande – de bristande kunskaperna i det svenska språket – inte 

längre skulle utgöra ett hinder för lärande. Blir det, med dagens styrdokument, möjligt 
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att säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända när exempelvis Skolförordningen 

stipulerar att undervisningen ska ske på svenska? (SFS (2011:185)) 

I den aktuella kommunen, där jag arbetar, har ett omfattande utvecklingsprojekt 

påbörjats för att utveckla och öka kvaliteten på utbildningen för nyanlända elever. Detta 

projekt innebär bland annat en mycket omfattande satsning på kompetenshöjande 

insatser för all pedagogisk personal i förvaltningen kring andraspråksutvecklingens 

inverkan på lärsituationerna. Projektet, som drivs av Barn- och 

Utbildningsförvaltningens utvecklingsledare, fokuserade från början på tre områden 

som ansågs vara i behov av utveckling inom förvaltningen – mottagande och 

kartläggning av nyanlända elever samt studiehandledning på modersmål. Vi har i 

kommunen genom analyser av tidigare genomförda kvalitetsdokumentationer 

identifierat en växande elevgrupp, nyanlända elever, som genom rådande 

organisatoriska förutsättningar i svensk skola idag försätts i behov av särskilt stöd. Vi 

kan konstatera att denna elevgrupp, precis som alla elever, har rätt till en likvärdig 

utbildning med nödvändigt stöd och stimulans och det finns ett verktyg – det 

systematiska kvalitetsarbetet – som skulle kunna vara nyckeln till att säkerställa en 

likvärdig utbildning för nyanlända elever så att de inte blir i behov av särskilt stöd på 

grund av en bristande språkförmåga.  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett verktyg för att utveckla och 

kvalitetssäkra verksamheten i svensk skola och utifrån detta ser jag ett behov av att i 

denna studie närmare undersöka hur det systematiska kvalitetsarbetet kan vara ett 

verktyg för att garantera alla elever, och i detta fall specifikt gruppen nyanlända elever, 

en likvärdig utbildning. Om det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna utgöra ett 

verktyg för att säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever så skulle det med 

stor sannolikhet också kunna vara ett effektivt och systematiskt verktyg för att höja 

kvalitén i den svenska grundskolan. När det svenska skolväsendet strävar efter att 

uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen så 

närmar det sig förmodligen en likvärdig utbildning för alla elever. Fler elever får då 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och ges därmed bättre förutsättningar att i 

framtiden kunna delta i samhället som aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande medborgare. Jag anser därför att det blir intressant att undersöka hur 

det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet kan vara ett verktyg för att 

säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever.  

2 Bakgrund 

2.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

Redan 1997 fattade den dåvarande regeringen beslut om att införa någon form av 

systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Arbetet skulle ske lokalt och syfta till att 

synliggöra arbetet med uppföljning och utvärdering inom skolan. Kravet tillkom då 

många skolor helt eller delvis saknade dokumentation för det utvecklingsarbete som 

bedrevs och då detta många gånger inte tycktes syfta till att uppfylla nationellt ställda 
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mål. Kravet på skolplaner och kvalitetsredovisningar som infördes skulle enligt 

intentionerna leda fram till högre måluppfyllelse och mer effektiva lokala verksamheter 

(Håkansson, 2013). 

I och med att Sverige fick en ny Skollag (2010:800), som trädde i kraft den 1 juli 2011, 

så förvann kravet på både skolplaner och kvalitetsredovisningar. Det systematiska 

kvalitetsarbetet kom nu att beskrivas i 4 kap. 2-8 §§ (Skollag (2010:800)), där även ett 

par paragrafer rörande klagomålshantering ingår. Det systematiska kvalitetsarbetet är i 

lagtexten inte särskilt detaljstyrt och som ett stöd för huvudmän, rektorer och 

förskolechefer har därför Skolverket publicerat ett stödmaterial i form av Allmänna råd 

med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 

(2012:98)). Kraven som finns på det systematiska kvalitetsarbetet är att det ska 

förekomma, att det ska syfta till att uppfylla de nationella målen/utbildningens mål, att 

det ska ske både på huvudmannanivå och enhetsnivå, att berörda ska delta i 

utvecklingsarbetet samt att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras (Skollag 

(2010:800)). 

Det lagstadgade kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet skulle 

kunna liknas vid en verktygslåda. När huvudmännen genom att tolka styrdokumenten 

och med stöd av de Allmänna råden utformar sina egna varianter av ett systematiskt 

kvalitetsarbete är det som om de sticker ner handen i verktygslådan och väljer ett 

verktyg. Alla våra huvudmän äger rätt att själva tolka styrdokumenten, att välja vilket 

verktyg de vill och det skulle kunna innebära att alla huvudmän sedan sitter med olika 

tolkningar, olika verktyg. Som vi vet så fungerar olika verktyg olika bra i olika 

situationer. För att slå i en spik är kanske en hammare det bästa alternativet men om 

man vill finjustera i ett känsligt urverk och använder en hammare så skulle det få 

ödesdigra konsekvenser. Huvudmännens rätt och ansvar att själva tolka styrdokumenten 

innebär inte bara att de skulle kunna utforma det systematiska kvalitetsarbetet på ett väl 

eller på ett icke ändamålsenliga sätt, det innebär också att de kan skräddarsy sitt 

kvalitetsarbete utifrån just deras verksamheters förutsättningar och behov. Den fria 

tolkningsrätten kan därmed sägas vara ett minst sagt tveeggat svärd.  

2.1.1 Likvärdig utbildning 

Även om det inte uttryckligen framgår i de paragrafer i Skollagen (2010:800) som 

reglerar det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet, så är även detta arbete 

starkt förbundet med alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. I och med att rätten till 

en likvärdig utbildning fastslås redan i Skollagens första kapitel så kan denna rättighet 

sägas prägla allt det som sedan följer i lagen och de förordningar som utgör 

förtydliganden av denna lag. I citatet nedan framkommer tydligt hur alla elevers rätt till 

en likvärdig utbildning skrivs fram i Skollagen. 

Lika tillgång till utbildning 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 

särskilda bestämmelser i denna lag. 
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Likvärdig utbildning 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Skollag (2010:800) 1 kap. 8 § 1 st. samt 9 § 

Redan 2010 publicerade Skolinspektionen sin granskning Arbetar skolor systematiskt 

för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? (Skolinspektionen (2010:10)), vari de 

konstaterar att få skolor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. De visar i rapporten 

hur skolorna brister i att lyfta analysen av kunskapsresultaten och i systematiken av de 

pågående kvalitetshöjande insatserna samt hur de oftast hade ett oreflekterat 

individfokus. Vidare konstaterar Skolinspektionen (2010) att ett väl fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete behöver lyftas till en strukturell nivå där helheten kan 

behandlas samt att det ”… är en förutsättning för god undervisningskvalité och för 

förbättrade kunskapsresultat på längre sikt” (Skolinspektionen, 2010, s. 36) och 

därmed också en mer likvärdig utbildning för alla elever. 

2.1.2 Utbildningens mål 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt Skollagen (2010:800) syfta till att dels öka 

måluppfyllelsen och dels utveckla den lokala verksamheten inom utbildningsväsendet. 

Detta väcker frågan kring vilka dessa utbildningens mål är och på vilket sätt de kopplas 

till alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. 

I Skollagen (2010:800) nämns utbildningens mål enbart som något som utbildningen 

ska syfta till samt att dessa mål redogörs för i respektive läroplan. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man således i 2 kap. läsa 

vilka dessa, utbildningens mål, är under fem rubriker; Normer och värden, Kunskaper, 

Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg 

(Skolverket, 2011). Det är alltså här, i läroplanens andra kapitel som man finner 

utbildningens mål, de mål som det systematiska kvalitetsarbetet ska syfta till att 

uppfylla. På frågan om hur dessa mål är kopplade till alla elevers rätt till en likvärdig 

utbildning så räcker det kanske med att konstatera att det under respektive rubrik i 2 

kap. Lgr11 är uppräknat ett antal punkter som talar om att ”Skolans mål är att varje 

elev…”(Skolverket, 2011). Här kan man alltså tydligt utläsa att målen faktiskt syftar till 

att alla elever, även nyanlända elever, omfattas av de nationella mål som det 

systematiska kvalitetsarbetet ska syfta till att uppnå.  

2.2 Nyanlända elever 
Den numera allmänt vedertagna definitionen av begreppet nyanlända elever är, såsom 

beskrivits i inledningen, elever som invandrat till landet i samband med eller efter 

ordinarie skolstart. Definitionen gör också gällande att eleverna inte ska anses vara 

nyanlända efter fyra år i landet. Antalet nyanlända elever i den svenska skolan har de 

senaste åren ökat, en ökning som följer med antalet asylsökande och som tydliggörs i 

Diagram 1 nedan. Detta är en utveckling som tycks fortsätta ytterligare en tid 

(Migrationsverket, 2014).  
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Diagram 1: Antalet asylsökande i Sverige 2012 - mars 2015 (Migrationsverket, 2014) 

2.2.1 Styrdokument och språkförbistringar 

Elever som anländer till Sverige sent under skolgången har visat sig ha betydande 

svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt de nationellt uppställda 

målen för grundskolan (se exempelvis Ds (2013:6)). Detta betyder dock inte att dessa 

elever har mindre kunskaper eller mindre väl utvecklade förmågor utan resultaten har 

istället en stark koppling till elevernas bristande kunskaper i svenska som andraspråk. 

När en elevgrupp kan identifieras på detta sätt, som förfördelade i möjligheten att kunna 

nå de nationellt uppställda målen för utbildningen, så kan de sägas vara utan tillgång till 

en likvärdig utbildning.  

Ovan har det redan konstaterats att alla elever äger rätt till en likvärdig utbildning och 

med hänvisning till Skolförordningen kan det också konstateras att elever med annat 

modersmål än svenska också äger rätt till modersmålsundervisning och vid behov även 

studiehandledning på modersmålet (Skolförordning (2011:185)). Utöver dessa 

bestämmelser så finns det i skrivande stund inga av regering eller riksdag antagna 

styrdokument som reglerar utbildningen för elevgruppen som i denna studie refereras 

till som nyanlända.2 I och med de omfattande utredningar och lagförslag som nu är på 

gång så kan en förändring i detta avseende snart vara här.  

Så som styrdokumenten i dagsläget är utformade och det sätt på vilket många 

huvudmän är organiserade och har tillgång till rätt kompetens kan den nuvarande 

situationen därmed inte anses stödja den aktuella elevgruppen och deras rätt till en 

likvärdig utbildning. I detta sammanhang bör påpekas att Skolförordningen också ger 

för handen att undervisningen ska ske på svenska, framförallt i årskurserna 7-9, vilket 

ytterligare försvårar för de nyanlända elever som anländer sent i sin skolgång. Frågor 

kring hur omfattande studiehandledning på modersmålet kan vara blir därmed aktuella 

men det ovan beskrivna innebär att Sverige i dagsläget har ett skolväsende som försätter 

                                                            

2 I Skollagens nionde kapitel regleras skolplikten som i dagsläget inte omfattar asylsökande eller 

papperslösa elever. Dock ska även dessa elever beredas en likvärdig utbildning (2010:800).  
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elever i behov av särskilt stöd enbart på grund av dessa elevers bristande 

språkkunskaper i svenska.  

Ytterligare utmaningar kommer med de variationer av nyanlända elever som den 

svenska skolan möter. De nyanlända eleverna har mycket varierande skolbakgrund med 

sig hit och deras behov skiljer sig också åt beroende på om de kommer som 7-åringar 

eller som 15-åringar. Lärarna i skolan ska idag möta nyanlända elever med i stort sett 

kompletta grundskoleutbildningar, där nu elevernas kunskaper och förmågor oftast inte 

kan valideras, men lärarna ska också möta analfabeter som inte har något som helst 

skriftspråk och kanske därtill även ett ovanligt modersmål. 

Gemensamt för alla de nyanlända eleverna är, som Skolverket också konstaterar i sin 

utbildningsskrift Greppa språket (Skolverket, 2012), att de inte har tillgång till det 

svenska språket för att kunna förstå och kommunicera i skolan. Det är språket som är 

den avgörande faktorn för att den kategoriserade elevgruppen nyanlända istället ska 

kunna ses som individer, individer som ibland också är i behov av särskilt stöd – 

bortsett från språkförbistringen. 

2.3 Förutsättningar i den aktuella kommunen 
Eftersom jag är verksam i den aktuella kommunen kommer jag i detta avsnitt utifrån 

mina egna observationer teckna en bild av huvudmannens organisation och 

systematiska kvalitetsarbete för att redogöra för vilka förutsättningar som finns för att 

organisera det detsamma. Den aktuella kommunen väljer jag att kalla för X och den kan 

beskrivas som en mindre kommun på landsbygden i södra Sverige med ca 15.000 

invånare. 

2.3.1 Organisatoriska förutsättningar 

Kommunen styrs politiskt utifrån en klassisk nämndstruktur där bland annat för-, grund- 

och gymnasieskola ligger under Barn- och Utbildningsnämnden, BUN, och dess 

förvaltning. Förvaltningens arbete drivs av en Barn- och Utbildningschef eller 

Förvaltningschef som jag kommer att kalla hen i denna studie. Som stöd i sitt arbete har 

Förvaltningschefen en förvaltningsledning som består av en Utvecklingsledare, en 

personalansvarig, en controller och rektorsgruppens arbetslagsledare. Rektorsgruppens 

arbetslagsledare är en av den kommunala skolhuvudmannens rektorer men leder också 

arbetet i rektorsgruppen där samtliga skol- och förskolechefer ingår. Beroende på hur 

stora de olika skolenheterna är så har de en eller två rektorer men vissa enheter delar 

skolchef och en rektor kan därmed ha ansvar för upp till två skolenheter. Årligen träffar 

Barn- och Utbildningsnämndens politiker både förvaltningsledningen och 

rektorsgruppen under ett par strategidagar då de går igenom verksamheternas resultat 

och mål för att skapa en samsyn kring styrningen av förvaltningen. 

Ute på skolorna träffar rektorerna arbetslagsledarna varje vecka för att tillsammans med 

dem driva den enskilda skolans verksamhet och utveckling. Med jämna mellanrum 

träffas alla förvaltningens ledningsgrupper för att diskutera gemensamma frågor. 

Arbetslagsledarna är lärare som utöver sin undervisning har i uppdrag att leda varsitt 
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arbetslag på skolan. Beroende på vilken enhet det gäller så finns det mellan ett och fem 

arbetslag som samlar och stöttar pedagoger som arbetar med ungefär samma elever.  

På de större kommunala skolorna finns det lokala elevhälsoteam med fast personal i 

form av specialpedagog, kurator och skolsköterska samt en gemensam skolpsykolog att 

tillgå. På de kommunala ytterskolorna finns det att tillgå specialpedagog, kurator, 

skolsköterska och skolpsykolog men de har inte sina arbetsplatser förlagda till skolorna. 

På det kommunala högstadiet är även en fritidspedagog knuten till elevhälsoteamet och 

på gymnasiet ingår studie- och yrkesvägledaren. På alla skolorna ingår rektorerna också 

i elevhälsoteamen och det är också rektorerna som leder elevhälsans arbete. 

Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i den aktuella kommunen så har Utvecklings-

ledaren skapat olika nätverk för att samla personal kring gemensamma frågor. Det finns 

bland annat ett nätverk kring nyanlända, ett specialpedagognätverk och ett 

särskolenätverk. På nätverksträffarna, som sker regelbundet och som annonseras i 

enheternas kalendarium, kan pedagoger från förvaltningens alla olika enheter träffas och 

tillsammans bedriva såväl kompetensutveckling som verksamhetsutveckling. Skol- och 

förskolecheferna har i uppdrag att skapa förutsättningar för sin personal att medverka i 

de nätverk som anses relevanta för dem. Varje nätverk har en eller två rektorer kopplade 

till sig och med jämna mellanrum besöks nätverken också av förvaltningens 

Utvecklingsledare. 

Den ovan beskrivna organisationen är ett resultat av förvaltningens förra Barn- och 

Utbildningschef som under ett antal år arbetat för att skapa en relativt platt och tät 

organisation där olika forum skulle möjliggöra en god kommunikation inom 

förvaltningen. Organisationen som skisserats var därmed redan etablerad innan det 

studerade utvecklingsprojektet inleddes. Inför läsåret 14/15 tillträdde en ny 

förvaltningschef som är en av de två deltagande informanter i denna studie.  I Figur 1 

nedan har jag sökt tydliggöra Barn- och Utbildningsförvaltningens struktur i en 

organisationsskiss som tydliggör vilka forum som finns i förvaltningen, vilka 

professioner eller personer som återfinns i respektive forum samt hur de olika forumen 

berör varandra. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Generell organisationsskiss över Barn- och Utbildningsförvaltningen i kommun X 
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Figur 1 beskriver min bild av den generella organisation som finns inom Barn- och 

Utbildningsförvaltningen i kommun X utifrån mina egna observationer av densamma. 

Värt att notera är kanske att elevhälsan inte är en del av skolornas ledningsgrupper samt 

att det egentligen inte finns något naturligt forum för elever och personal att träffa 

rektorerna, förutom vid de lagstadgade arbetsplatsträffarna som sker regelbundet eller 

de elevråd som bör förekomma – två forum som inte syns i min organisationsskiss.3  

I tätorten X finns kommunens enda kommunala högstadieskola och i orten Y finns en 

fristående grundskola med elever i åk 1-9. Kommunen har i X tätort en gymnasieskola, 

med ungefär 450 ungdomselever, som tillsammans med intilliggande kommun kan 

erbjuda de nationella gymnasieprogrammen. I kommunen skiljer sig de olika 

grundskolenheterna åt vilket beror på geografiskt läge, demografi och politiska beslut. 

Kommunen har fem grundskolor för elever i årskurserna 1-6 i olika kransorter där 

elevantalet varierar från ungefär 50 elever på en skola till ca 130 elever på en annan. 

Inne i centrala X finns en grundskola med elever i årskurserna 1-6 med drygt 450 elever 

och en högstadieskola med knappt 400 elever. 

2.3.2 Pågående utvecklingsprojekt 

Under 2014 startade Barn- och Utbildningsförvaltningen ett utvecklingsprojekt, en 

konkretiserad form av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom skolväsendet. 

Projektet var utformat över tre år och syftade till att utveckla tre specifika områden 

inom förvaltningens verksamhetsområde, dessa områden var mottagning och 

kartläggning av nyanlända elever samt studiehandledning på modersmålet. Projektet, 

som drivs och samordnas av förvaltningens utvecklingsledare, utvecklades efter att 

analyser av tidigare års kvalitetsdokumentation och resultat pekat på behovet av att 

stödja gruppen nyanlända elever eftersom den gruppen särskilde sig i både 

betygsstatistiken och i personalens behovsanalyser. I början av projektet låg fokus på att 

i rektorsgruppen skapa en förståelse för de nyanlända elevernas svårigheter – en process 

som ledde fram till att fokus även behövde läggas på de nyanlända elevernas 

förutsättningar för en god andraspråksutveckling. 

Utvecklingsprojektet fortsatte med att en liten arbetsgrupp tillsattes, en grupp bestående 

av så kallade nyckelpersoner, personal från för-, grund- och gymnasieskolan som ansågs 

besitta viss kompetens eller erfarenhet kopplat till nyanlända elever. Arbetsgruppen 

jobbade under en termin med de tre ursprungliga fokusområdena och skapade underlag 

som Utvecklingsledaren senare kunde utgå ifrån i det vidare arbetet.  

Det identifierade behovet av en stor kompetensutvecklingsinsats kring svenska som 

andraspråk, andraspråksinlärning och inlärning via ett andraspråk ledde fram till en 

                                                            

3 Organisationsskissen visar på en generalisering av huvudmannens organisation och i sammanhanget bör 

noteras att de olika skolenheterna, beroende på varierande storlek och förutsättningar kan skilja sig något 

från ovan redogjorda organisationsskiss. I fortsättningen är det denna generaliserade organisationsskiss 

som jag hänvisar till och utgår ifrån i studiens vidare resonemang.  
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massiv språksatsning som under ett par år kommer att beröra den kommunala 

huvudmannens all pedagogiska personal, från förskola och upp till och med SFI och 

vuxenutbildningen. Eftersom de olika personalgrupperna möter barn och elever i olika 

åldrar och med olika förutsättningar så har språksatsningen en uppdelning stadievis för 

att den ska bli relevant för deltagarna och i slutändan innebära en adekvat 

kompetensutveckling som kommer deras nyanlända elever till gagn i undervisningen.   

Med detta har jag nu i bakgrunden tecknat en bild av vilka krav som ställs på det 

systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet, att de nyanlända eleverna utgör en 

förfördelad elevgrupp i grundskolan trots rätten till en likvärdig utbildning samt, utifrån 

observationer i min egen praktik, hur den aktuella kommun X valt att organisera sin 

Barn- och Utbildningsförvaltning och hur deras pågående systematiska kvalitetsarbete 

påbörjats. Det som nu blir intressant att studera närmare är hur denna organisation och 

vilka faktorer i densamma som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till 

att säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever. 

3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det 

systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning 

för nyanlända elever.  

- Vilka avgörande faktorer påverkar det systematiska kvalitetsarbetet på olika 

nivåer inom skolväsendet? 

- Hur kan det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet organiseras så att 

det säkerställer en likvärdig utbildning för nyanlända elever? 

4 Tidigare forskning 
För att kasta lite ljus över de forskningsområden som min studie tangerar har jag här 

valt att göra en kort översikt med fokus på studier kring systematiskt kvalitetsarbete och 

organisationsutveckling inom skolväsendet samt förutsättningar för och konsekvenser 

av nyanländas lärande.  

4.1 Systematiskt kvalitetsarbete  
Det finns en hel del studier genomförda kring utvecklingsarbete inom skolan och många 

av dem kan peka på enskilda faktorer som viktiga för goda resultat hos eleverna i 

allmänhet. Dock tycks studier som täcker både det systematiska kvalitetsarbetet samt 

förutsättningar för nyanlända elevers lärande eller rätt till en likvärdig utbildning, ännu 

lysa med sin frånvaro. I detta avsnitt likställer jag begreppet systematiskt kvalitetsarbete 

med utvecklingsarbete då båda begreppen förekommer inom forskningsområdet och för 

att kunna dra paralleller till den aktuella forskningen. 

Tittar vi på de faktorer som forskningen lyfter fram som viktiga för ett resultatgivande 

utvecklingsarbete så lyfter exempelvis Scherp (2002) fram vikten av att arbetet baseras 

på verksamhetens behov. Scherp menar att ett uppifrån påbjudet utvecklingsområde inte 
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skapar den motivation som krävs för att ett gott resultat ska komma ur arbetet. Ärlestig 

(2008, 2010) och Håkansson (2006) visar också på behovet av en tydlig 

ansvarsfördelning inom det systematiska kvalitetsarbetet och därmed också behovet av 

kommunikation inom verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetets olika aktörer. 

Av betydelse anses även, enligt Håkansson (2013), skolledningens aktiva deltagande ha 

för utfallet av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Håkansson (2013) framhåller att tydliga mål är en grundläggande förutsättning för såväl 

process som utvärdering av de utvecklingsinsatser som ingår i det systematiska 

kvalitetsarbetet och hävdar samtidigt att målen också är av avgörande betydelse för 

möjligheten att engagera och motivera pedagogerna som deltar i och omfattas av 

utvecklingsarbetet. Vidare lyfter Håkansson (2013) också vikten av att samla in data 

före, under och efter utvecklingsarbetet som underlag för den viktiga analys som 

nödvändigtvis måste ske för att kunna utforma ett för verksamheten relevant 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Även om Resnick, Spillane, Goldman och Rangel (2010) visar på att just skolan, med 

sin politiskt styrda och dessutom åldersstigna organisation, är en av de mest 

svårförändrade verksamheter så menar de samtidigt att det finns uppenbara behov av att 

faktiskt förändra och utveckla skolans verksamhet då vi tydligt kan se att de gamla 

strukturerna inte ger de resultat vi vill. De menar vidare att ett systematiskt 

kvalitetsarbete med stöd i vetenskaplig forskning kan och bör skapa strukturella 

förändringar till förmån för vissa sociala praktiker framför andra. Resnick med flera 

(Ibid.) fortsätter med att beskriva hur den befintliga och pågående forskningen kring 

skolutveckling inte tar hänsyn till de organisationer och strukturer vari 

forskningsresultaten sedan ska implementeras, något som författarna menar skapar ett 

glapp mellan forskning och praktik. De trycker på vikten av att vid utvecklingsarbete 

verkligen se till den organisation i vilken utvecklingen ska implementeras, för att på ett 

verksamt sätt kunna säkerställa att utvecklingen sker och får det förväntade resultatet i 

undervisningen, i klassrummen (Resnick, Spillane, Goldman & Rangel 2010).  

De studier som bedrivits kring nyanländas lärande i Sverige har främst varit knutna till 

enskilda vetenskapliga discipliner så som exempelvis språkvetenskap, pedagogik eller 

etnologi och det tycks saknas tvärvetenskapliga studier som sätter nyanländas lärande i 

samband med och i förhållande till exempelvis verksamhetsutveckling eller ”policy-

making” (Bunar 2010). Den internationella forskningen däremot har, om än bara lite, 

mer att erbjuda när det gäller tvärvetenskapliga studier och nyanländas lärande. 

Bland andra har Alexiu och Sordé (2011) i sin studie lyft fram ett aktivt policyskapande 

inom skolväsendet, baserat på aktuell forskning, som en avgörande faktor för såväl en 

lyckad integration som en högre måluppfyllelse för samtliga elever på skolan. De lyfter 

även fram vikten av att i skolan aktivt integrera nyanlända elever med 

ursprungsbefolkningen och ställer sig därmed starkt kritiska till segregering av något 

slag (Ibid.). 
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4.2 Nyanländas lärande  
Den akademiska forskningen kring nyanländas lärande är inte alltför omfattande i 

Sverige men har tagit fart de senaste åren, mycket tack vare den ökade inströmningen av 

nyanlända till landet. Dock har det, i den forskning som finns, funnits ett dominerande 

problemperspektiv när det gäller nyanländas lärande och helt klart har störst fokus legat 

på den språkpedagogiska aspekten – elevernas förmåga att tillägna sig svenskan som sitt 

andraspråk. Under 1980- och -90-talen tillkom ett relationellt perspektiv i den svenska 

forskningen och under 2000-talet började även ett interkulturellt perspektiv att synas. 

Det interkulturella perspektivet tar fasta på att de nyanlända inte enbart har att lära sig 

av ursprungsbefolkningen utan att ursprungsbefolkningen mycket väl kan ha nytta av 

kunskaper som de nyanlända bär med sig. Jämfört med den internationella forskningen 

så har det inte funnits något större fokus på det institutionella perspektivet, som 

fokuserar på exempelvis skolans roll som institution i relation till nyanlända, här i 

Sverige (Bunar 2010).  

Enligt Bunar (2010) bör man lägga störst vikt vid den forskning som tillkommit de 

senaste 20 åren eftersom det är under denna period som dagens nyanländas 

förutsättningar vuxit fram i Sverige. Faktorer som att nya läroplaner tillkommit, med 

fokus på mångfald, samtidigt som det är under de senaste 20 åren som de nyanlända 

främst varit flyktingar och att detta faktum skiljer dem från de tidigare invandrade 

grupperna av främst arbetskraft, stärker denna aspekt ytterligare.  

Forskningen (se bl.a. Elmeroth 2008 och Cederberg 2006) visar på att nyanlända elever 

i den svenska skolan möts av utanförskap, stigmatisering och generellt lägre 

förväntningar som ett resultat av att ”svenskhet” ställts som norm och Cederberg (2006) 

lyfter fram begreppet strukturella hinder som en sammanfattning av de svårigheter som 

den svenska skolan utgör för nyanlända idag. Ett av dessa hinder som lyfts fram är den 

bristande kommunikationen mellan skola och hem, en kommunikation som nu länge har 

uppmärksammats som betydelsefull för elevers skolframgång. Ett annat hinder som 

lyfts fram i forskningen men som egentligen inte är studerat i någon större utsträckning, 

är mottagandet av nyanlända elever och organiserandet av nyanländas utbildning samt 

vilken effekt dessa strukturella val har på elevernas skolframgång. Mottagandet och 

utbildningsorganisationen skulle kunna vara både stödjande och hindrande faktorer för 

de enskilda nyanlända eleverna, beroende på strukturernas utformning.  

Den språkpedagogiska forskningen som dominerat området under lång tid lyfter bland 

annat fram slutsatsen att goda förutsättningar för elevers utveckling i svenska som sitt 

andraspråk i skolan, utgörs av väl genomtänkta organisatoriska förändringar som syftar 

till en systematisk progression i verksamheten och har ett övergripande 

helhetsperspektiv (Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002).  

Den internationella forskningen med bland andra Brown, Miller och Mitchell (2006) 

som bedrivits på området lyfter, ofta gemensamt, fram svårigheterna som uppstår vid 

avsaknaden av officiella policydokument som reglerar de nyanlända elevernas rätt till 

utbildning. Vidare visar bland andra Candappa (2000) i den internationella forskningen 
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även på att ett ogenomtänkt mottagande av nyanlända elever inom skolväsendet ofta 

etablerar sämre förutsättningar för dessa elever att nå skolframgång och en stärkt 

självkänsla. Forskningen som bedrivits internationellt trycker också på behovet av att 

gemensamt i samhället, såväl lokalt som centralt, arbeta för att de nyanlända eleverna 

och framtida medborgarna ska kunna ges förutsättningar för en god utveckling (Hughes 

& Beirens, 2007). 

5 Teori 
När jag studerat forskningsområdet kring systematisk kvalitetsutveckling har jag många 

gånger stött på olika former av ramfaktorteoretiska perspektiv. Perspektiv som jag i hög 

grad anser vara relevanta och tillämpbara på studier kring just det systematiska 

kvalitetsarbetet inom skolväsendet.  

5.1 Ramfaktorteori 
Den svenska ramfaktorteorin, framtagen av Urban Dahllöf under 1960-talet och därefter 

vidareutvecklad av honom och Ulf P Lundgren (1999), bygger på idén om att en 

uppsättning ramar påverkar de processer som sedan leder fram till resultatet. Ramarna 

påverkar egentligen inte processerna utan ger snarare upphov till möjligheter eller inte 

upphov till möjligheter för olika processer att äga rum (Lundgren, 1999). Lundgren har 

genom sin forskning kring lärandets förutsättningar i svenska klassrum och i sina 

studier av 1980- och 1990-talens skolreformer, visat att man kan använda 

ramfaktorteorin som både en teori att förstå genomförda skolreformer men kanske 

framförallt att den kan användas som ett tankeverktyg, eller en modell, för 

utbildningsplanering (Lundgren, 1999). Specifikt för ramfaktorteorin var, enligt Dahllöf 

(1999), det fokus den hade på analys av de mekanismer som ägde rum i de aktuella 

processerna som ramarna hade möjliggjort. En insikt som tycks ha revolutionerat 

forskningen kring utbildning i Sverige under 1960–70-talet.  

Det Dahllöf visade, i och med utvecklandet av den ursprungliga ramfaktorteorin i 

samband med sina studier kring undervisningsprocesser, var att ramarna formade dessa 

processer. Det är i detta sammanhang av vikt att förstå att en viss uppsättning ramar inte 

per automatik kunde generera vissa processer eller vissa resultat. Processerna, menade 

Dahllöf, skulle istället förstås som möjliggjorda eller omöjliggjorda av de ramar som 

förekom (Dahllöf, 1999). Lundgren (1999) menar vidare att ramfaktorteorin kommit att 

bli allt mer tillämpbar inom utbildningsplanering eftersom det svenska skolsystemet 

under 1980-talet påbörjade en förändring till att bli målstyrt. I denna förändring kom 

statens uppdrag att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever att förflyttas mellan 

olika styrmedel, från villkoren för till resultaten av genom att decentralisera 

tolkningsrätten för planering och genomförande av den obligatoriska utbildningen. 

Förändringen innebar att läroplanen blev mindre detaljerad och mer målbaserad och att 

samtidigt då kraven på resultatuppföljning och analys ökade. I ett system med 

målstyrning, resultatuppföljning och utvärdering blir ramfaktorteorin ett användbart 

tankeverktyg (Ibid.). 
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I det moderna samhället med en skola vars uppgift det är att inte bara reproducera 

grundläggande värden och kulturarv, utan också att skapa förutsättningar för 

medborgarna att få arbete och verka i samhället måste skolsystemet så formas att 

det ger en likvärdighet. 

Lundgren, 1999, s. 32 

Ramfaktorteorin ”tydliggjorde att styrningen mot ett visst mål eller resultat förutsatte 

olikartade villkor, det vill säga en styrning inte utifrån vad som generellt går in i ett 

utbildningssystem, utan en styrning av vad som kommer ut av utbildningen (Lundgren, 

1999, s. 39). Den skolpolitiska utvecklingen i landet innebar en förändring mot att se 

likvärdighet i skolan som i huvudsak en fråga om likvärdiga resultat och ser vi till 

citaten ovan så tydliggör Lundgren (Ibid.) vikten av att i utbildningsplaneringen ta 

hänsyn till behovet av en uppsättning unika ramar för verksamheten i fråga. 

Dahllöf (1999) anser det vara av stor vikt att man som forskare alltid bör undersöka om 

det finns en ram, eller en uppsättning ramar, som styr de processer man har föresatt sig 

att studera. Han visar att faktorer kan utgöra ramvillkor som faktiskt möjliggör vissa 

processer och därmed också vissa resultat men hävdar samtidigt att både ramar och 

processer varierar beroende på situation och problemställning (Ibid).    

I denna studie blir det intressant att lyfta in ramfaktorteorin som ett raster att analysera 

resultaten genom därför att det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet inte är 

en specificerad metod som tillämpas på ett likartat sätt av alla skolhuvudmän utan 

snarare möjliggörs av de unika och situationsbundna ramar som huvudmännen skapar. 

Ramfaktorteorin möjliggör därmed en studie och analys av en skolhuvudmans 

organisation av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån idén om att det rör sig om ett i 

sammanhanget isolerat fenomen som ändå, enligt lag, ska förekomma inom samtlig 

reglerad utbildningsverksamhet.  

5.2 Intersubjektivitet 
För denna studie har jag också upplevt ett behov av att lyfta in ytterligare teoretiska 

perspektiv för att kunna förstå och förklara studiens resultat. Den tolkning av Meads 

teori kring intersubjektivitet som von Wright arbetat fram med stöd av både Arendts och 

Elias idéer, har enligt mig viss bäring även i detta sammanhang (von Wright, 2003). I 

von Wrights tolkning av teorin kring intersubjektivitet lyfter hon möjligheten att se 

behov ur ett relationellt perspektiv snarare än ett punktuellt perspektiv. Därmed hävdar 

hon att de specifika behov som finns är starkt knutna till den aktuella situationen och det 

sammanhang i vilka de ska mötas och förstås (Ibid.). Ett behov eller en svårighet kan 

därmed anses vara en produkt av de förutsättningar eller de omgivande faktorer som 

utgör ramarna för sammanhanget.  

När det kommer till begreppen relationellt perspektiv och intersubjektivitet så har jag 

hämtat dessa ifrån Moira von Wrights avhandling Vad eller vem? En pedagogisk 

rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet (2003). Det går 

inte i detta sammanhang att förstå det ena begreppet utan det andra och de kan här 
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förstås som sammanlänkade med varandra. Det relationella perspektivet står här i 

relation till det punktuella där en persons subjekt är ett fastslaget resultat av olika 

förutsättningar i den personens arv och miljö. Det relationella perspektivet ser å andra 

sidan personers subjekt som skiftande och ständigt utvecklande i de relationer som 

personen ständigt befinner sig i tillsammans med andra personer. En persons 

egenskaper är enligt detta det relationella perspektivet inte något oföränderligt utan 

formas istället genom de möten som personen deltar i. Dessa möten är då vad som kan 

kallas för det intersubjektiva, de skapande relationer vari subjekten möts och utvecklas, 

eller som von Wright kallar det – ”…den gemensamma världen…” (Ibid. s. 34).   

von Wright uttrycker i sin avhandling (2003) en oro kring att pedagogisk personal 

riskerar att passiviseras genom en pessimistisk determinism och mena att utveckling 

inte kan ske på grund av de givna ramarna. Samtidigt menar hon att grundläggande 

förutsättningar för nyskapande och förändring är olikhet och mångfald vilket tyder på 

att hon tycks uppleva det svenska skolväsendet som honomgent, rigitt och därmed också 

trögföränderligt. Studien som von Wrights avhandling (Ibid.) bygger på utgår ifrån ett 

antal lärarstudenters reflektioner över sin kommande yrkesroll och deras gemensamma 

vilja kring att individualisera sin kommande undervisning utifrån de enskilda elevernas 

behov. Hon visar i studien hur hon skiftar från imitation till rekonstruktion när det gäller 

elevers faktiska lärande och menar därmed att eleverna alltid är deltagare i de ständigt 

pågående sociala interaktionerna som utgör lärtillfällen (Ibid.). Interaktionen, enligt von 

Wright, är därmed oerhört beroende av vilka förutsättningar som skapas för den. Dess 

förutsättningar skulle vi här kunna kalla för ramar.    

Det intersubjektiva meningsskapandet som von Wright (2003) anser är kärnan i 

förändring, utveckling och lärande, ger för handen att det finns ett starkt behov av att 

utveckla ramar som lyfter och säkerställer de sociala situationernas kvalitet.  

Den sociala situationen utgör en källa till koordinerad handling. 

Intersubjektiviteten är obestämd vilket innebär att man kan göra på många sätt, 

men ändå kan det inte bli ”hur som helst”, just därför att handlingar och 

handlingars mening justeras och kommuniceras gemensamt. Intersubjektiviteten 

kommer till uttryck i handling. Social interaktion är alltid meningsfull, en process 

av meningsskapande. Den bygger inte på de intentioner som redan tidigare 

existerande substantiella medvetanden bär med sig in i sociala situationer, utan 

omfattar en rekonstruktionsprocess; en interaktions- och självbildningsprocess där 

medvetenhet uppstår och förändras i en process av perspektivtagande, antecipering 

och organisering, i ”meningsskapandets triadiska relation”. 

von Wright, 2003, s. 170 

Det är alltså i det gemensamma mötet som (ny) kunskap uppstår, vilket också tydligt 

framgår i citatet ovan, och det man då i skolan kan påverka är förutsättningarna för 

dessa möten, ramarna för dem. För dialog krävs ett möjliggörande av talutrymme och 

för handling krävs möjliggörande av handlingsutrymme (von Wright, 2003). 



  

 

20 

von Wrights teori kring intersubjektivitet blir intressant i detta sammanhang, och 

tillsammans med ramfaktorteorin, då den tar sin utgångspunkt i att kunskap och 

utveckling uppstår i mötet mellan individer och att kvalitén på dessa möten, och därmed 

möjligheten till kunskap och utveckling, beror på vilka förutsättningar – vilka ramar - 

som finns för mötet. Om man, liksom jag i denna studie, utgår ifrån att kunskap och 

utveckling sker på ovanstående sätt så blir intersubjektiviteten och ramarna för 

densamma högst intressant när vi i fortsättningen närmare studerar och analyserar 

avgörande faktorer i organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom 

skolväsendet. Det intersubjektiva mötet blir en del av den process som skapar ramarna 

för densamma och på så sätt blir det ena en förutsättning för det andra. 

6 Metod och avgränsningar  
I detta avsnitt redogör jag för hur studien genomförts, vilka avgränsningar jag har gjort 

samt vilka implikationer detta kan ha fört med sig. Jag redogör också för valet av ansats 

samt hur studiens resultat kan förstås som en produkt av den valda ansatsen. Under en 

tid har jag bollat och prövat mina tankar och funderingerar kring nyanlända elevers 

förutsättningar för lärande och utvecklingsarbete inom skolväsendet med utgångspunkt i 

bland annat de nationella styrdokumenten, nya lagförslag och departementsskrivelser, 

forskning och artiklar samt huvudmän och inte minst min egen skolpraktik inklusive 

både lärare och elever.  

6.1 Ansats 
Jag har i denna studie valt att använda mig av en hermeneutisk forskningsansats då 

denna ansats enligt min mening skapar möjligheter för studien, dess resultat och analys 

att nå ytterligare lite längre. Vid användandet av en hermeneutisk ansats utgår man ifrån 

användandet av den förförståelse som redan finns och som i och genom studien byggs 

på och utvecklas. Forskaren blir en tolkare och som vid all tolkning så påverkas detta i 

högsta grad av tolkarens förförståelse och värderingar men även av den kontext vari 

tolkningen äger rum (Thurén, 2010). När jag som tolkare påbörjat processen att ta till 

mig ny information så förändras min förförståelse och jag gör nya tolkningar som leder 

processen vidare. Då kommer mina egna erfarenheter och observationer väl till pass i 

studien av ett sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet på 

ett sådant sätt att det skulle kunna säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända 

elever.   

6.2 Avgränsningar 

För att söka nå mitt syfte och svara på mina frågeställningar har jag, genom att studera 

den forskning som finns kring utvecklingsarbete inom skolväsendet samt nyanlända 

elevers förutsättningar för lärande, bekantat mig med forskningsområdet. Jag har 

därefter tvingats avgränsa min studie genom att välja att studera endast en huvudman, 

en kommunal huvudman. Avgränsningen är framförallt gjord med fokus på hanterbarhet 

i fråga om tid och utrymme. Liksom Bryman (2012) påpekar så behöver studier ofta 

avgränsas på grund av tid och pengar och hade mer tid funnits hade min studie kunnat 

utökas till fler huvudmän och studien hade då blivit betydligt mer omfattande. Mitt val 
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av huvudman bottnar i för mig två viktiga faktorer. Dels valde jag denna kommunala 

huvudman eftersom min kunskap om dess skolverksamhet är relativt omfattande, något 

som gör att min erfarenhet av denna praktik ger ytterligare perspektiv till studien, och 

dels valde jag huvudmannen eftersom dess förutsättningar kring elevgruppen nyanlända 

elever är snudd på unika och därmed gör huvudmannen extra intressant att studera. Jag 

kan se på min egen roll som verksam inom den verksamhet jag nu studerat som 

antingen involverad eller insatt men hur jag än väljer att se på saken så innebär detta 

faktum att viss subjektivitet förekommer och att jag har att förhålla mig till detta. Att 

jag är insatt i den verksamhet jag nu studerat medför att jag har en unik utgångspunkt 

när jag sedan studerar och framställer denna verksamhet men att jag även har ett ansvar 

att förhålla mig kritisk till just min egen roll i insamling, bearbetning och analys av 

studiens material.   

6.3 Intervjuer 
För att kunna svara på mina frågeställningar insåg jag utifrån mina efterforskningar hos 

huvudmannen ifråga att jag behövde intervjua tjänstemän i ledande och operativ 

ställning. Jag valde att intervjua kommunens Barn- och Utbildningschef som alltså är 

förvaltningschef för Barn- och Utbildningsförvaltningen i den aktuella kommunen, för 

att kunna få syn på vad det systematiska kvalitetsarbetet inom skolans verksamhet i den 

aktuella kommunen syftade till. Jag valde sedan också att intervjua Barn- och 

Utbildningsförvaltningens Utvecklingsledare för att kunna avgöra hur det systematiska 

kvalitetsarbetet är uppbyggt och genomförs. Mitt val av informanter grundade sig i mina 

frågeställningar och min förhoppning om att dessa båda tjänstemän utifrån sina 

positioner skulle kunna ge mig den information jag behövde för att kunna nå studiens 

syfte. Eftersom jag arbetar i den verksamhet jag har studerat så har jag inte stött på 

några svårigheter i mina kontakter med informanterna utan har istället mötts av ett stort 

intresse då de vet vem jag är och känner förtroende för min professionalism. Jag har 

använt mig av semistrukturerade djupintervjuer där informanterna utifrån relativt öppna 

frågor4 fått beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet som pågår i deras verksamhet 

planerats och genomförs. Stort fokus har vid intervjuerna lagts vid att informanterna 

skulle ha ett stort talutrymme och kunna utveckla sina tankar kring utvecklingsarbete 

med fokus på gruppen nyanlända elever.  

Båda informanterna har tagit del av innehållet i Vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper där informationskravet innebär att informanterna fått så mycket 

information som möjligt kring studiens innehåll och de eventuella konsekvenser deras 

deltagande eventuellt kan få. Principerna gör också gällande att informanterna enligt 

samtyckeskravet alltid själva bestämmer över sitt deltagande i studien och när som helst 

kan dra tillbaka sitt samtycke och deltagande i densamma. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har informanterna informerats om att de ljudfiler som upptagits 

vid intervjutillfällena, samt de transkriptioner som genomförts kommer att hanteras med 

varsamhet och inte exponeras på ett obehövligt sätt. Informanterna har även slutligen 

                                                            

4 Se bilaga 1 och 2 för Intervjuguider 
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informerats om hur deras utsagor kommer att användas, att de enbart används i samband 

med denna studie, i enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2012).    

6.4 Specialpedagogens uppdrag och observation 

Eftersom jag i denna studie har en unik inblick i specialpedagogens samordnings- och 

utvecklingsuppdrag för nyanlända elevers utbildning på en skolenhet i den aktuella 

kommunen så lyfter jag, som en del av resultatet, fram detta för att ur ytterligare ett 

perspektiv belysa förutsättningar och faktorer för organisationen av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Här finns, liksom Bryman (2012) också antyder, anledning att beakta 

och förhålla sig till den subjektivitet som förekommer och samtidigt är en förutsättning 

för detta perspektiv. Metoden skulle kunna anses vara en form av deltagande 

observationer där jag i detta fall är en del av den studerade verksamheten som jag sedan 

studerar.  

Enligt examensordningen för specialpedagogprogrammet ingår det i specialpedagogens 

uppdrag att ”…kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete…” samt att ”…leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS (2007:638)). 

Specialpedagogens uppdrag innefattar, enligt mig, därmed att identifiera, analysera och 

medverka i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom skolan och att 

medverka till att detsamma leder till att säkerställa en likvärdig utbildning för alla 

elever. I denna studie utgör specialpedagogens deltagande observationer därför ett unikt 

och relevant material.  

6.5 Verksamhets- och behovsbeskrivningar på fyra skolenheter 
I den aktuella kommunen, inom ramen för en uppdragsutbildning, har lärare som 

undervisar nyanlända elever tecknat beskrivningar av och utvecklingsbehov för fyra 

olika skolenheters verksamhet för denna elevgrupp. Beskrivningarna redogör för hur 

verksamheten kring nyanlända bedrivs samt vilka utvecklingsbehov som har 

identifierats i dessa verksamheter. Verksamhetsbeskrivningarna är inte framtagna i 

direkt anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet eller organisationen av detsamma 

utan har tillkommit utifrån behovet av att utveckla verksamheten så att nyanlända elever 

kan säkerställas en likvärdig utbildning. Av den anledningen anser jag att de tillför 

denna studie ett relevant skolperspektiv som ger det empiriska materialet en utsaga från 

ytterligare en nivå hos den aktuella huvudmannen. Samtliga författare till dessa 

dokument har givit sitt samtycke till att beskrivningarna används i denna studie. 

Verksamheterna som beskrivs har olika förutsättningar och ger därmed olika perspektiv 

på verksamheten kring nyanländas lärande inom den studerade huvudmannen. Två av 

verksamheterna är så kallade ytterskolor med elever i årskur 1-6 (A och B), Verksamhet 

B är den enda skolan med direktintegrering av nyanlända elever i reguljära klasser och 

Verksamheterna C och D är större skolenheter belägna inne i centralorten X, där C har 

elever i årskurs 1-6 och D elever i årskurs 7-9.  
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6.6 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respektive informants kontor och spelades in med hjälp av 

en app på en iPad. Dessa ljudfiler har jag sedan transkriberat för att kunna bearbeta 

materialet i skrift. Transkriptionerna har informanterna fått tagit del av och då även haft 

möjlighet att justera eller förändra innehållet i deras utsagor, något som de ej valt att 

göra.  Jag har bearbetat mitt material genom att censurera egennamn och ortsnamn samt 

renodla språket något för att på så sätt söka avidentifiera mina informanter och den 

huvudman och verksamhet som jag studerat, så långt det varit möjligt. De språkliga 

korrigeringar jag gjort har exempelvis rört sig om att jag istället för ”sånna” skrivit 

”sådana”. Jag har däremot valt att behålla tjänstemännens titlar eftersom just deras plats 

i organisationen är av avgörande betydelse för reliabiliteten i deras utsagor. Båda 

informanterna deltar i studien utifrån sina tjänster och inte som privatpersoner vilket 

torde ge studien ytterligare kredibilitet eftersom studieobjektet är en kommunal 

skolhuvudman. Då intervjuerna genomfördes på respektive informants kontor och vid 

ett tillfälle de själva föreslog så kan jag utgå ifrån att de känt sig förhållandevis 

bekväma vid själva intervjusituationen. Det faktum att de båda informanterna gav 

mycket utförliga svar på de öppna frågor som ställdes dem ger för handen att de bör ha 

ansett frågorna relevanta och möjliga att svara på utifrån deras båda professioner. 

Observationen och beskrivningen av specialpedagogens uppdrag har här retrospektivt 

nedtecknats utifrån den kunskap jag har om organisationen. Vid tillfällen då osäkerhet 

förekommit har jag i enlighet med studiens forskningsansats sökt nödvändig 

information och inkorporerat densamma i enlighet med den hermeneutiska 

forskningsansats jag valt för studien. Som stöd för mina observationer har jag utvecklat 

den organisationsskiss som redogörs för närmre i Figur 1 i såväl bakgrund som resultat. 

De fyra olika verksamhetsbeskrivningarna har sedan en tid funnits nedtecknade och 

tillgängliga för mig och i denna studie har jag efter att ha läst igenom dem ett flertal 

gånger och identifierat både likheter och olikheter i de olika verksamheter samt dess 

behov som beskrivs. Författarna till dokumenten tycks ha varit relativt frispråkiga i sina 

verksamhetsbeskrivningar vilket antyds av stundtals ganska skarp kritik gentemot den 

egna organisationen.  

6.7 Metodkritik 

När jag lyfter in flera olika metoder för att nå studiens syfte så innebär detta att jag ur 

olika perspektiv kan studera organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet hos den 

aktuella skolhuvudmannen. De tre olika metoderna ger i detta fall tre olika perspektiv på 

tre olika nivåer i organisationen och ger ett rikligare empiriskt material att analysera än 

om endast en metod hade använts. Vid användandet av de olika metoderna finns alltid 

vissa risker för att materialet inte blir tillförlitligt, tillräckligt omfattande eller misstolkat 

vilket är ytterligare en aspekt att förhålla sig till. Vid intervjuer behöver man bland 

annat förhålla sig till huruvida informanterna upplever intervjusituationen bekväm, om 

frågorna är öppna eller ej och på vilket sätt man väljer att dokumentera informanternas 

svar. När en deltagande observation genomförs behöver observanten i första hand 

fundera kring i vilken utsträckning som hen själv påverkar det som studeras samt hur 
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dokumentation av det studerade genomförs. Vid studiet av texter och som i detta fall 

verksamhetsbeskrivningar så bör man förhålla sig till det faktum att texternas författare 

är de som valt vad som ska beskrivas och deras eventuella motiv till vad som väljs att 

lyfta fram eller ej (Bryman, 2012). Oavsett vilken metod man än väljer så finns det både 

för- och nackdelar med dem som man behöver förhålla sig till och diskutera vilket jag 

ovan anser mig ha gjort. 

6.8 Bearbetning av materialet  
Jag har bearbetat mitt material genom att ett flertal gånger läst igenom 

transkriptionerna, redogörelsen av specialpedagogens uppdrag samt de fyra 

verksamhetsbeskrivningarna och sökt knyta informationen i det empiriska materialet till 

studiens frågeställningar. Utöver detta har jag lyft fram ord och begrepp som 

återkommer i materialet. Dessa ord och begrepp har därmed utgjort grundval för de 

teorier som jag sedan använt för att göra mina resultat begripliga och för att sätta dem i 

en relevant kontext. För att kunna förklara mina informanters utsagor, redogörelsen för 

specialpedagogens uppdrag och de fyra verksamhetsberskrivningarna, det vill säga mitt 

material, så har jag valt att applicera teorier kring intersubjektivitet och ramfaktorer på 

materialet vid bearbetningen. På så sätt kommer mitt material att kunna utgöra en del av 

både den forskning och den praktik som finns inom innehållsområdena 

intersubjektivitet och ramfaktorer.   

6.9 Tillförlitlighet 

Att min studie är genomförd i endast en kommun och med endast en huvudman som 

studieobjekt innebär att det kan finnas tvivel kring huruvida studiens resultat blir 

generaliserbara eller ej. Samtidigt som det inom kvalitativ forskning finns frågor kring 

validitet och reliabilitet när antalet informanter eller studieobjekt är få så anser 

exempelvis Bryman (2012) att intresset för sådana frågor inom kvalitativ forskning inte 

är särskilt stort. Värdet av denna studie samt tillförlitligheten i dess resultat kan alltid 

ifrågasättas men enligt min mening ökar studiens reliabilitet och validitet med en ökad 

transparens i rapporten. En utförlig och kvalitativ metodredogörelse bör därmed stärka 

studiens tillförlitlighet.  

7 Resultat och analys 
I detta avsnitt lyfts det material som studien bygger på fram, de båda informanternas 

utsagor, redogörelsen av specialpedagogens observationer i sitt uppdrag samt de fyra 

olika verksamhetsbeskrivningarna. Citaten som förekommer i resultatet är direkta 

avskrivningar från transkriptionen och ur verksamhetsbeskrivningarna. Nedan redogörs 

för hur den aktuella huvudmannen valt att utforma ett systematiskt kvalitetsarbete som 

ska syfta till att nå de nationella målen för skolan. Här lyfts också fram exempel ur 

materialet på vad som kan sägas vara faktorer av vikt för ett adekvat systematiskt 

kvalitetsarbete i den aktuella kommunen. I redovisningen av resultatet nedan används 

förkortningen U för Utvecklingsledaren och förkortningen F för Förvaltningsledaren. 
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Resultatet beskrivs under två rubriker som jag valt att kalla Förutsättningar och Det 

goda mötet. Rubrikerna har kommit ur de båda intervjuerna som studien delvis bygger 

på och får här i resultatet representera ramfaktorer för förutsättningar och 

intersubjektivitet för det goda mötet. Under respektive rubrik redogörs nedan för 

resultatet ur samtliga tre källor och varje avsnitt avslutas med en analys av empirin 

kopplat till teori och sist sker en sammanfattande analys.  

Det systematiska kvalitetsarbetets utformning hos den aktuella huvudmannen tyder på 

att tre huvudområden identifierats som i behov av utveckling; mottagning och 

kartläggning av nyanlända elever samt studiehandledning på modersmålet. En 

utveckling inom dessa tre fokusområden skulle alltså, enligt huvudmannen, innebära att 

skolans verksamhet skulle närma sig de nationella målen.  

7.1 Förutsättningar 
De ramfaktorer eller förutsättningar som i detta avsnitt beskrivs kan sägas utgöra 

grunden för det systematiska kvalitetsarbetet hos den studerade huvudmannen. Här 

följer de delar ur empirin som jag kategoriserat som beskrivande eller förklarande för 

det systematiska kvalitetsarbetets förutsättningar. 

7.1.1 Intervjuer  

Båda informanterna, men framförallt Utvecklingsledaren, lyfter fram behovet av en 

stödjande organisation, för ett väl fungerande kvalitetsarbete. I citaten nedan 

framkommer också tydligt hur tidigare läsårs kvalitetsdokumentation ligger till grund 

för det pågående utvecklingsprojektet och hur den aktuella huvudmannens organisation 

stödjer detta arbete. 

U: Jag har ju jobbat fram planen tillsammans med skolledarna. Utifrån att vi har 

diskuterat kring.. Kan säga så här, förbättringsåtgärderna i 

kvalitetsdokumentationen handlar det ju om från allra första början. Där kunde vi 

se då 2012-13 jättetydligt att det var inom de här områdena vi behöver förbättra 

oss. Och då har det varit min uppgift att liksom sy, göra någon slags 

sammaställning av.. kvalitetsdokumentationerna som kunde leda till, ett 

utvecklingsarbete. (…) Och sedan, för att det här ska fungera måste vi ha.. 

kommunövergripande och enhetsvis struktur, organisation och kompetens. (…) 

Alltså jag tror ju att, den ena biten, det är att helt enkelt få ordning och struktur och 

bra funktionella, riktlinjer, och en organisation som fungerar. (…)Vi kommer ju 

skapa den nu i och med att vi håller i det här, inom skolan och förskolan. Så att vi, 

alltså nätverken tycker jag är en sådan organisation som hjälper oss att, att göra det. 

För där kan man ha reflekterande samtal och erfarenhetsutbyte. Och vi behöver 

däremot bli bättre på att dokumentera det. Och en ny rutin då, men då gäller det, 

det här är ju bara skolan än så länge, är ju att, att vi ti, en gång i månaden ungefär 

när det har varit rek, nätverk så för vi upp i rektorsgruppen reflektioner från 

nätverken. Så att ledningen kan använda det när de fortsätter att organisera, skapa 

förutsättningar. 

F: Men det kräver ju sin, det kräver ju sin tid och det kräver ju… resurs, en resurs 

eller organisation för att kunna göra det. 



  

 

26 

Citaten ovan visar delvis hur Barn- och Utbildningsförvaltningen organiserat sig i bland 

annat rektorsgrupp och nätverk samt hur denna organisation stödjer utvecklingsarbetet 

genom att skapa möjligheter för samt underlätta kommunikation mellan olika enheter 

och yrkesgrupper inom förvaltningen. I Figur 1, som redogjordes för i 

bakgrundsavsnittet, illustreras förvaltningens organisation och citaten sätts i ett 

sammanhang. 

Ovan kan vi också i citaten utläsa att verksamheterna har uppmärksammat ett 

utvecklingsbehov kring nyanländas lärande och genom den ovan skisserade 

organisationen har det i analyser av verksamheternas resultat och behovsinventering 

utkristalliserats även ett mer specifikt behov av att utveckla mottagningen och 

kartläggningen av nyanlända elever samt studiehandledningen på modersmålet.  

Den aktuella kommunala huvudmannen har alltså i sitt systematiska kvalitetsarbete valt 

att i ett utvecklingsprojekt lägga fokus på mottagning och kartläggning av nyanlända 

samt studiehandledning på modersmålet och i följande citat visar Förvaltningschefen 

vad hen tror att den största utmaningen för nyanländas lärande ligger i. 

F: Men eh, här är det ju grund och botten att det handlar om att kunna 

kommunicera. Kan man inte kommunicera på, och göra sig förstådd eller ta tillvara 

den kommunikationen i undervisningen så blir det väldigt väldigt svårt. Det går 

inte att ta en duktig specialpedagog och försöka hjälpa eleven när vi, till viss del 

går det det men vi kan erbjuda studiehandledning på modersmål eller starkaste 

språk. Vi kan inte ta en duktig pedagog och erbjuda studiehandledning om de inte 

behärskar modersmål eller starkaste språk, så att det är det som är problemet. Att 

den kompetensen saknar vi. Den är det jag ser som en brist och när vi kommer till 

vår kommuns storlek då och de satsningar vi kan göra, alltså, så ser vi att det finns 

34 olika modersmål i skolan, alla är inte i behov av studiehandledning givetvis, 

men säg att hälften eller en tredjedel skulle vara det då behöver vi studiehandledare 

på 11 olika språk eh, fördelade på ett antal skolor för att det ska fungera väl i 

vardagen. Och bara det är en omöjlig ekvation, så att.. Det är väl där vi får börja 

jobba, givetvis och titta på hur möter vi upp det (…) Tror ju mycket på det här med 

samverkan, att man delger kunskaper kring en elev. Och så fungerar det i mångt 

och mycket när det gäller elever idag, när vi jobbar. Och kanske inte alltid lika väl, 

när man tittar på den här kunskaps- och förmågabiten kring.. de riktigt nyanlända 

utan först får man börja behärska språket som man kanske då ser och kan bedöma. 

Att det blir just den här språkliga bristen som gör att det, att det tar tid. För mycket 

tid. Och där finns ju alltid den risken då som man säger att förlora motivation… 

Förvaltningschefen lyfter fram de svårigheter som finns och konstaterar att dessa i 

grund och botten utgörs av det faktum att elever och pedagoger talar olika språk. 

Nyanlända elevers lärande, utbildningen för nyanlända försvåras av att skolans personal 

inte behärskar elevernas modersmål och kommunikationsmöjligheterna mellan lärare 

och elev behöver ges bättre förutsättningar. Utifrån detta lyfter Förvaltningschefen fram 

behovet av att snabbt kunna etablera en god relation genom ett bra mottagande, att tidigt 

kunna börja kartlägga elevens förmågor och att överbrygga de språkförbistringar som 
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finns genom ett väl utvecklat system för studiehandledning på modersmålet eller 

elevens starkaste språk.  

I materialet kan vi se att framförallt Förvaltningschefen lyfter fram ett behov av att 

samverka med aktörer utanför skolan för att kunna få till ett bra mottagande och till viss 

del även en fungerande kartläggning av nyanlända elever. 

F: Så det jag tänker, just jag tänker på vår egen kommun så hade det varit jättebra 

med någon form av.. enhet som kanske jobbade med det och då, då vill vi inte 

frånta, vi i skolan har ett ansvar och soc har ett ansvar och så vidare som vi givetvis 

ska ta, och ha kvar, och jobba med. Men att vi blir aktiva samarbetspartner. Att vi 

kanske, hur kan vi tillsammans skapa det här bra mottagandet? 

U: Men när vi har jobbat med det här så har vi också upptäckt hur det här hänger 

ihop med så mycket annat utanför skolan och förskolan. Och då, det har blivit 

väldigt många möten med arbetsförmedlingen, soc, eh migration, asylsjukvården, 

med sådana här människor vi har behövt söka upp och velat träffa för att prata om 

de här frågorna. Det har vi gjort nu, sista månaderna och det kommer ske ganska 

många sådana möten under våren. Och det är ju spännande. För då kommer vi i ett 

sammanhang med hela samhällsbilden, så där börjar det röra på sig. 

Skolans högsta tjänstemän uttrycker här en vilja och en ambition att etablera samverkan 

med andra aktörer eller i vissa fall kanske till och med förvaltningsövergripande 

enheter, för att säkerställa att ett bra mottagande kan ske. Det bra mottagandet skulle 

enligt ovan citerade utsagor därmed utgöra en grundläggande förutsättning för en 

likvärdig utbildning. 

7.1.2 Specialpedagogens observationer 

Med ett uppdrag och intresse för verksamhetsutveckling till förmån för nyanlända 

elever har jag som specialpedagog förmodligen lagt märke till och noterat mer än andra 

med samma uppdrag i den aktuella kommunen. Som jag redan tidigare skisserat i min 

organisationsmodell i Figur 1 på sidan 11 så finns det hos den studerade huvudmannen 

redan en organisation som det systematiska kvalitetsarbetet skulle kunna dra nytta av. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Generell organisationsskiss över Barn- och Utbildningsförvaltningen i kommun X 

Det finns hos den aktuella huvudmannen en tät samverkan mellan tjänstemän och 
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gemensamt kan lyfta behov, sprida visioner och underhålla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Jag har dock observerat att det systematiska utvecklingsarbetet enbart 

tycks sippra ner i organisationen genom förvaltningsledning, rektorsgrupp och 

ledningsgrupp och eftersom elevhälsan inte ingår i någon form av ledningsgrupp så blir 

utvecklingsarbetet härmed utan en, enligt mig, mycket viktig del av skolväsendet som 

dessutom sitter på både kompetens och erfarenhet.  

Något annat som jag observerat är att kompetensen kring nyanländas lärande har 

koncentrerats kring ett fåtal individer i kommunen och att dessa individer enbart har 

engagerats i det systematiska kvalitetsarbetet i ett inledande skede. Dock innebär detta 

inte att dessa individer overksamt sitter och väntar på att det systematiska 

kvalitetsarbetet så småningom ska nå ut till deras verksamheter utan de är aktiva i 

förändringar som de själva kan åstadkomma, inte enbart på sina egna enheter utan även 

i samråd med varandra.  

7.1.3 Verksamhetsbeskrivningar 

Organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet tycks inte vara helt tydligt ute i 

verksamheterna men i verksamhetsbeskrivningarna kan jag utläsa behovet av ett 

systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att utveckla verksamheten till förmån för de 

nyanlända eleverna. Det tycks handla om utvecklingsinsatser direkt riktade gentemot de 

nyanlända eleverna men också insatser av mer generell karaktär. 

Jag känner att ett behov av fortbildning för alla pedagoger i arbetet med de 

asylsökande barnen finns. (…) Det är viktigt att skolans hela organisation 

arbetar för ett främjande av integrering och inkluderande arbetssätt. 

(Verksamhet A) 

Det vi kan se i vår verksamhet är att viljan finns att anpassa undervisning, men 

pedagogerna upplever att de saknar kunskaper i hur man ska göra så att 

undervisningen blir mer tillgänglig för fler elever. 

(Verksamhet B) 

I citaten ovan uttrycks behovet av generella utvecklingsinsatser som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet för hela skolväsendet, detta oavsett hur mottagandet av 

nyanlända elever har valt att organiseras på de olika enheterna – i en så kallad 

förberedelseklass eller genom direktintegrering i reguljär undervisningsgrupp.  

Verksamhet C beskriver ett annat behov av organisatorisk verksamhetsutveckling som 

även den skulle kunna vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom 

skolväsendet. 

Som många kommunen efterfrågar även vi ett kartläggningsmaterial som är 

utformat på ett bra sätt och vi hoppas mycket på det skolverket nu jobbar för att ta 

fram. Vi inser dock att problematiken för att möta nyanlända elever på ett bra sätt i 

våra verksamheter inte löses enbart genom att vi får ett kartläggningsmaterial. Vi 

tänker dock att det kommer att underlätta arbetet för att planera upp undervisnigen 
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på ett bättre sätt och även så vi kan följa upp utvecklingen under tiden i 

förberedelseklassen så att även övergången till reguljär klass kan bli bättre. 

Vi hoppas också inom en snar framtid förbättra just kontakten med mentorerna i de 

reguljära klasserna. 

(Verksamhet C) 

I ovanstående citat går att utläsa att den personal som arbetar med nyanlända elever 

känner ett visst utanförskap eller att det finns en barriär mellan förberedelseklassen och 

de reguljära klasserna samtidigt som de undervisande lärarna tycks sakna 

grundläggande förutsättningar för att möta de nyanlända eleverna i lärandesituationer.  

De båda mindre enheterna beskriver dessutom ett behov av någon form av 

mottagningsenhet där kunskap, erfarenhet och utveckling kan samlas och verka som en 

form av specialiserad resursverksamhet med kontakter både in mot skolorna och ut mot 

andra aktörer i samhället. 

En mottagningsenhet där första kartläggningen görs tillsammans med 

modersmålspedagoger och elevhälsa och SVA-lärare skulle kunna vara en bra 

satsning. 

(Verksamhet B) 

Verksamhetsbeskrivningarna utmålar ett behov av samordning samtidigt som 

kunskapen vill behållas och spridas på enheterna för att ge de nyanlända eleverna bättre 

förutsättningar i skolan. 

7.1.4 Analys – Förutsättningar 

Hur säkerställs då en likvärdig utbildning för nyanlända elever genom det systematiska 

kvalitetsarbetet i den studerade kommunen? Huvudmannen har i sitt systematiska 

kvalitetsarbete lagt fokus på tre områden; mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever samt studiehandledning på modersmålet. Genom dessa fokus, i informanternas 

utsagor, specialpedagogens observationer och de olika verksamhetsbeskrivningarna har 

denna studie kunnat visa att huvudmannen ifråga, genom ett relationellt perspektiv som 

kan förklaras och förstås genom von Wrights (2003) vidareutvecklade teori kring 

intersubjektivitet, utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom att skapa en 

organisation som bygger på och värdesätter möten och intersubjektivitet. På detta sätt 

torde de nyanlända elevernas förutsättningar för lärande på sikt avsevärt förbättras 

jämfört med idag. Huvudmannen har också på ett, för det systematiska kvalitetsarbetet, 

mycket genomtänkt sätt ordnat sin organisation så att det, i enlighet med Lundgrens 

(1999) ramfaktorteori möjliggör en utveckling av skolans verksamhet så att nyanlända 

elevers rätt till en likvärdig utbildning på sikt kan säkerställas.  

På förvaltningsnivå tycks visionen vara någorlunda klar över hur det systematiska 

kvalitetsarbetet bör, ska och kan organiseras så att det syftar till att säkerställa en 

likvärdig utbildning för nyanlända elever men när jag sedan vänder blicken mot 

verksamheterna på enhetsnivå så framkommer att denna vision ännu inte har nått hela 
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vägen ut på golvet. Detta skulle kunna vara ett resultat av att det systematiska 

kvalitetsarbetet som syftar till att säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända 

elever ännu är i sin linda och inte nått dit riktigt än, något som informanterna också 

uttryckt. 

Den studerade huvudmannen tycks, enligt den redovisade empirin ovan, ha goda eller 

till och med mycket goda förutsättningar – det vill säga ramfaktorer, för att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete som kan syfta till att säkerställa en likvärdig utbildning för 

nyanlända elever. Dock visar empirin samtidigt på att huvudmannens alla ramfaktorer 

inte nyttjas på ett adekvat sätt utan skulle kunna effektiviseras så att syftet med det 

systematiska kvalitetsarbetet kunde nås smidigare, fortare och med högre 

måluppfyllelse.  

Huvudmannens organisation kan i detta fall sägas utgöra det grundläggande ramverket 

som enligt ramfaktorteorin då antingen möjliggör eller omöjliggör vissa processer men 

sådant som kompetens och erfarenhet är ytterligare ramfaktorer som i viss eller liten 

mån har integrerats i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. De studerade 

processerna utgörs i denna studie av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom 

skolväsendet. Studien visar att dessa processer redan har eller är på god väg att 

möjliggöras genom det ramverk som den aktuella huvudmannens organisation utgör. 

Liksom Lundgren (1999) påpekar så utgör även den aktuella huvudmannens 

organisation ett unikt ramverk som bygger på och måste bygga på de lokala 

förutsättningarna, eller ramarna om man så vill, som i sin tur möjliggör organisationen.  

För en väl fungerande process krävs, enligt Lundgren (1999), inte bara rätt uppsättning 

ramar utan även ett mål, företrädelsevis ett mål baserat på ett tidigare gemensamt 

analyserat resultat. Målet, eller det önskade resultatet, är i den aktuella kommunen de 

nationellt uppställda målen för de obligatoriska skolformerna och med dessa per 

automatik även en likvärdig utbildning för alla elever. Eftersom studien genomförts då 

det studerade utvecklingsarbetet pågått så kan vi inte med säkerhet dra några slutsatser 

kring det systematiska kvalitetsarbetets utfall. För att ytterligare problematisera 

resultaten kan vi ta i beaktning att det alltid är mycket svårt att urskilja effekten av en 

enskild faktor men vi kan samtidigt också konstatera att resultatet av samverkan av den 

för ändamålet avsedda, upprättade och unika ramen faktiskt tycks möjliggöra både tänka 

processer och resultat.   

7.2 Det goda mötet 
Det huvudmannen gjort när de skapat en organisation som bygger på ett relationellt 

perspektiv så som von Wright (2003) beskrivit, är att skapa forum för möten, med fokus 

på det goda mötet och den intersubjektivitet som därav följer. Nedan redovisas det ur 

empirin som beskriver eller förklarar det goda mötet hos den studerade 

skolhuvudmannen. 

7.2.1 Intervjuer 

En välutvecklad kartläggning och välutvecklad studiehandledning på modersmålet är 

två områden som är direkt kopplade till undervisning och måluppfyllelse, goda 
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kunskapsresultat, men ett välutvecklat mottagande kan tyckas ha ett annat fokus. Att 

huvudmannen väljer att lyfta fram mottagning av nyanlända elever, i sitt systematiska 

kvalitetsarbete, tyder på en vilja att inte bara fokusera på elevernas kunskapsresultat, 

utan även på något mer.  

U: Målet är ju att vi ska höja alla elevers resultat. Både vad det gäller då 

kunskapskraven men också kring andra värden som, att de är stolta över sig själva, 

att de kan se en framtid.  

F: Då tänker jag nog först och främst ur ett samhällsnyttoperspektiv, att som 

individ få känna sig värdefull och till nytta. Att komma till, till ett nytt land och 

känna att man faktiskt eh, är välkommen och att jag är viktig här. (…) Kan man 

någonstans där fånga upp, ge ett bra bemötande, ett bra intryck..eh.. Göra något 

som… får människor att växa. 

U: Sedan har vi lagt eh, en stor del som handlar just om lyssna och förstå, skapa 

relation som ligger, till och med i rutindokumentet. För det är ju A och O det här 

alltså. För att kunna jobba vidare sedan på ett bra sätt. Kartläggning och alltihop är 

ju. Just bemötandet och mötet. 

F: Så att den bästa lösningen som jag tror på, när man säger att vi vill vara bäst, det 

är ju att vi vill, i grunden göra någonting där.. folk ändå känner att man blir eh.. bra 

bemött. Att man har ett värde. Vilket är en mänsklig rättighet. Och tanken är ju då 

att försöka, skulle man kunna möta upp det här på ett betydligt bättre sätt än idag? 

Sedan får man ju titta på sin egen organisation, vad är, som i mitt jobb då så 

handlar det ju om, givetvis, att se till att vi i skolan bedriver verksamheten på ett 

bra sätt som gör att vi följer reglerna rätt, och det ska vi jobba för. Men man kan, 

om man tittar som kommun, kan man ta det ett steg längre, att, eller flera steg 

längre. 

Båda informanterna lyfter fram detta med ett gott bemötande som en väsentlig del av 

det systematiska kvalitetsarbetet. De talar om det goda mötet som något grundläggande 

för de nyanlända elevernas vidare utveckling såväl inom skolan som i samhället i övrigt. 

Mot slutet av intervjun med Utvecklingsledaren lyfter hen fram ytterligare ett perspektiv 

som förmodligen bidrar till ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i just denna 

kommuns skolverksamhet.  

U: Men jag tror att det är så att det som skiljer vår kommun, nu kom jag på en sak 

till, mot till exempel kommun Z då det är, i vår lilla, lilla kommun där behöver alla, 

alla jobba med det här. I de stora kommunerna, då har man en organisation och 

man har olika grupper som jobbar med det här. Det är en avsevärd skillnad, för vi 

har den utmaningen att alla behöver jobba med det här. Och det har inte jag tänkt 

så tydligt på förrän nu när vi pratade om det. Men det är ju det som är skillnaden. 

(…) Jag tycker det är jättebra. Alltså, för det är det som kan ge den här kraften i 

hela arbetet.. Det tror jag. 

Även Förvaltningschefen lyfter fram att just denna kommunala huvudmans 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolan är unika och att varje 
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skolhuvudman behöver utgå ifrån de förutsättningar som finns för den egna 

verksamheten. 

F: Den kan ju se annorlunda ut om förutsättningarna är, i en kommun eller någon 

annan del av Sverige eller vilket land som helst, skulle vara annorlunda. Jag tänker 

annorlunda kring en vision men. Jag tror ju, utifrån det underlag jag har och det 

man har fått till sig att, det skulle vara en väldigt bra väg att gå. Sedan kan det vara 

fel, och det kan ju också ändra sig efterhand, så att det.. 

7.2.2 Specialpedagogens observationer 

Tidigt i det systematiska kvaltetsarbetet som fokuserar på nyanländas lärande i den 

aktuella kommunen så engagerades ett antal individer från olika enheter för att ta fram 

en inskrivningsdokumentation. Denna mall för inskrivning skulle syfta till att dels 

påbörja kartläggningen av den nyanlända elevens pedagogiska och sociala erfarenheter, 

men också till att etablera en god relation till eleven och dennes vårdnadshavare. Stor 

vikt lades vid vilka professioner eller individer i organisationen som skulle finnas med 

vid det första samtalet för att mötet skulle bli så bra som möjligt. Fokus tycktes ligga på 

att rätt relationell kompetens krävdes för att få genomföra samtalen och därtill skulle ett 

dokumentationsunderlag tas fram för att säkerställa att alla inblandade sedan fick den 

information de behövde.  

Utöver det inledande inskrivningssamtalet har ingen större energi lagts på att arbeta 

fram ett relevant kartläggningsmaterial, något som det förmodligen har funnits olika 

skäl bakom. Skolverket har under ett antal år meddelat att ett kartläggningsmaterial är 

under upparbetning samtidigt som det hos huvudmannen har funnits 

meningsskiljaktigheter kring vad som ska kartläggas och av vem. Även om många av de 

nyanlända eleverna, enligt min erfarenhet, mår bra av att utmanas kunskapsmässigt så 

behöver de flesta av dem möjlighet att få landa i allt det nya de hamnat i. Skolan får 

därmed utgöra den lugna och trygga plats där de får lov att upptäcka allt det nya och 

göra det i relationer till både lärare och andra elever. 

De individer i kommunen som är väl förtrogna med de nyanlända elevernas lärande 

tycks ha få kommit till tals, vilket märks en del i det systematiska kvalitetsarbetets 

fokus. Det har inte bara funnit möjlighet att diskutera dessa frågor i arbetslag och med 

kollegor utan även på olika nätverksträffar och direkt med Förvaltningschef och 

Utvecklingsledare. Exempelvis har jag själv deltagit vid specialpedagognätverk och 

nätverk kring nyanlända i kommunen där nyanländas lärande lyfts och där såväl 

rektorsgrupp som förvaltningsledning funnits representerade. Dessa beskrivna forum för 

diskussion har utgjort förutsättningar för goda möten mellan kollegor på olika enheter 

och olika nivåer hos huvudmannen.  

7.2.3 Verksamhetsbeskrivningar 

I de olika verksamhetsbeskrivningarna redogörs för fyra inskrivningssamtal. Dessa 

samtal har tidigare sett mycket olika ut men har i och med det systematiska 

kvalitetsarbetet gjorts mer likvärdiga och har ett fokus på det goda mötet med elev och 

vårdnadshavare. I följande citat beskrivs kort ett sådant samtal där den nyanlända eleven 
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och hans erfarenheter sätts i centrum. Pojken som namnges heter egentligen något 

annat. 

Vid inskrivningssamtalet deltog; mötande pedagog, skolsyster, förälder och elev. 

Samtalet följde en förutbestämd mall som vi har. Samtalet genomfördes med 

telefontolk som stöd. Under samtalet togs frågor upp som behandlade såväl sociala 

som kunskapsmässiga delar. Frågor om hemförhållanden och om hur familjebilden 

såg ut gav oss information. (…) Muhammed deltog i samtalet och kunde berätta 

om sina egna erfarenheter från sin tidigare skolgång.  

(Verksamhet A) 

När de nyanlända eleverna väl påbörjat sin skolgång hos huvudmannen så beskriver 

verksamheterna hur lärarna som vanligtvis inte undervisar nyanlända elever bemöter 

dessa elever och de utmaningar det innebär att undervisa nyanlända elever, på olika sätt. 

I en av verksamheterna har man valt att låta fler lärare få möta de nyanlända eleverna i 

undervisning trots att organisationsformen klassas som en förberedelseklass. 

 

Under HT-14 har ett antal av skolans ämneslärare, som tidigare aldrig undervisat i 

en FBK-grupp, mött nyanlända elever i vår Ämnesklass. Dessa lärare uttrycker en 

önskan om att själv få kartlägga eleverna under en termin för att, liksom i alla 

andra undervisningsgrupper, kunna använda sina ämneskunskaper och genom en 

formativ bedömning tillsammans med eleven hitta rätt nivå när det gäller det 

centrala innehållet i ämnena och de ämnesspecifika förmågorna hos eleven. 

Lärarna menar att kartläggning av elevernas kunskaper och förmågor är en naturlig 

del av undervisningen i ett ämne och kanske inget man behöver eller borde göra 

inför/innan eleven kan börja delta i undervisningen. 

(Verksamhet D) 

Citatet ovan visar i detta fall på att lärare som får tillfälle att möta nyanlända elever 

snart kommer att uppskatta att själva få kartlägga eleverna genom ett relationellt 

lärandeperspektiv hellre än att få en färdigkartlagt elev som ska börja läras utifrån en 

därmed förutbestämd nivå.  

Tankarna kring det goda mötet reflekteras tydligt i verksamhetsberättelserna som ingår i 

denna studie och de är inte enbart begränsade till den egna enheten eller ens 

huvudmannen utan sträcker sig även till andra huvudmän som mottar eleverna när de 

flyttar ifrån den studerade kommunen. I följande citat märks detta tydligt och pojken 

som nämns heter egentligen någonting annat. 

 

Vi blir bestörta av hur mottagande kommun möter Omar, och fler med honom som 

vi förstår, och vi reflekterar kring vilket viktigt arbete detta är i Sverige. Vi har ett 

stort arbete att göra runt om i landet för att möta nyanlända på ett bättre sätt. 

(Verksamhet C) 
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7.2.4 Analys – Det goda mötet  

Det har med tydlighet framkommit i denna studie att den aktuella huvudmannen har 

insett värdet av att skapa ramar som möjliggör möten genom att skapa en organisation 

som prioriterar det goda mötet – den mänskliga intersubjektiviteten. Det är här också av 

vikt att lyfta fram att huvudmannen inte enbart ser vikten av att genom organisationen 

skapa ramar som möjliggör möten som en del av processen utan huvudmannen ser även 

vikten av att genom intersubjektivitet, genom samverkan, skapa ramarna. 

Intersubjektiviteten föregår därmed skapandet av ramarna och blir sedan en av de mest 

grundläggande faktorerna för att driva processen mot det uppsatta målet (Lundgren, 

1999: von Wright, 2003).  

Empirin visar att individerna och organisationen i den aktuella kommunen gynnas av 

det goda mötet och att det goda mötet sker på samtliga studerade nivåer. I och med att 

det goda mötet ständigt tycks ske hos skolhuvudmannen i fråga så torde detta, i enlighet 

med von Wrights (2003) teori kring intersubjektivitet, innebära en gynnande miljö för 

nyskapande och förändring i den aktuella kommunen. I det goda mötet, i den mänskliga 

intersubjektiviteten finns goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Precis som von Wright (2003) menar att man bör så har huvudmannen utifrån ett 

relationellt perspektiv sett vikten av att skapa goda möten både inom 

förvaltningsorganisationen för ett adekvat systematiskt kvalitetsarbete, samt i ett större 

sammanhang mellan förvaltningar och andra aktörer för att möjliggöra skapandet av 

relevanta ramverk. Tanken om det goda mötet är något som utifrån empirin tycks ha 

sipprat ända ner och ut i verksamheterna, i mötet med eleverna och deras 

vårdnadshavare också för den delen. En aspekt är att tanken om det goda mötet skulle 

vara så pass väletablerad hos hela huvudmannen att det istället för organisationen, 

kompetensen och erfarenheten skulle utgöra den mest fundamentala ramfaktorn för ett 

systematiskt utvecklingsarbete hos just denna huvudman.  

7.3 Sammanfattande analys 
Trots att huvudmannen tycks se behov och svårigheter ur ett relationellt perspektiv 

snarare än ett punktuellt perspektiv och därmed vill förklara behoven som 

situationsbundna och skapade av de förutsättningar som huvudmannen själv skapar, så 

är det anmärkningsvärt att huvudmannen inte tar tillvara på den organisation, 

kompetens och erfarenhet som finns för att låta visionen och det systematiska 

utvecklingsarbetet sippra ända ner i verksamheterna. Studiens resultat ger för handen att 

det goda mötet är väletablerat och en förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet 

men det systematiska kvalitetsarbetet sker utan hänsyn till den organisation, kompetens 

och erfarenhet som finns att tillgå och blir därmed mindre effektivt och 

genomslagskraftigt än det annars hade kunnat vara. Med enbart det goda mötet riskerar 

det systematiska kvalitetsarbetet alltså att bli resultatlöst. Det systematiska 

kvalitetsarbetet hos den studerade skolhuvudmannen kräver ytterligare ramfaktorer i 

form av nyttjandet av befintlig organisation, kompetens och erfarenhet. 
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Studien visar att den aktuella huvudmannen har valt att organisera sin Barn- och 

Utbildningsförvaltning på ett sådant sätt att själva organisationen kan bli stödjande i det 

systematiska kvalitetsarbetet om den skulle nyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningens organisation innebär att det finns forum för olika yrkesgrupper att 

mötas, även över enskilda enheters gränser och verksamhetsområden och att detta kan 

skapa förutsättningar för att kommunicera såväl behov som utvecklingsprocesser. 

Samtidigt som studiens resultat visar på en potentiellt stödjande organisation inom 

Barn- och Utbildningsförvaltningen i kommunen så visar det ett behov av att utveckla 

en förvaltningsövergripande organisation för att ytterligare kunna vidga det 

systematiska kvalitetsarbetet till förmån för både elever, skola och det lokala samhället.  

Vidare visar studiens resultat att huvudmannen ifråga lyfter fram fokus, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, som inte enbart syftar till att nå de nationella målen inom 

skolan, utan även vill stärka individernas känsla av mening och lyfta fram deras 

personliga värde för såväl dem själva som för samhället i det goda mötet. Stundtals 

tycks huvudmannens fokus på detta mervärde att överträffa det ursprungliga syftet med 

det systematiska kvalitetsarbetet, att nå högre måluppfyllelse i skolan samt främja bland 

annat aktiva och ansvarskännande medborgare. 

Studiens resultat tyder på att, om befintlig organisation, kompetens och erfarenhet kan 

tillgodotas, kan den aktuella skolhuvudmannens utformning av det systematiska 

kvalitetsarbetet inom skolväsendet inte enbart skapa förutsättningar för att på sikt 

säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever utan även föra med sig ett antal 

mervärden som är att betrakta som positiva för såväl individ som organisation.  

F: Men i mångt och mycket så är, handlar det ju om att möta vilken elev som helst. 

(…) Det är bara att vi behöver mer verktyg eller andra verktyg än vi kanske är vana 

vid då. 

8 Slutdiskussion 

I och med att Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 juli 2011 så infördes kravet på 

ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet för varje skolhuvudman. Hur 

huvudmännen sedan väljer att utforma sitt systematiska kvalitetsarbete är helt och hållet 

upp till dem själva vilket innebär att det kan se ut på många olika sätt och därmed 

kanske också fungera olika bra. Till stöd för organisationen av det systematiska 

kvalitetsarbetet finns Skolverkets allmänna råd (SKOLFS (2012:98)).  

Det svenska skolväsendet har ett dubbelt uppdrag, eleverna ska inte bara utveckla goda 

kunskaper utan de ska också själva utvecklas till goda medborgare. Det systematiska 

kvalitetsarbetet ska syfta till att nå de nationella målen med utbildningen och ska därför 

verka utvecklande inom skolväsendets båda uppdrag. I uppdraget som specialpedagog 

ska jag medverka till att utveckla ”…det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” (SFS (2007:638)) och av den anledningen anser jag 

att det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet blir extra intressant, inte bara för 

mig utan för specialpedagoger runt om i landet. 
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Jag har i min yrkesroll mött gruppen nyanlända elever som utgör en särskild elevgrupp 

vars behov inte möts i det nuvarande skolsystemet utan som istället försätts i behov av 

särskilt stöd av just detsamma. Elevgruppen har de senaste åren dramatiskt ökat i antal 

och därmed kommit att utmana såväl specialpedagoger som det systematiska 

kvalitetsarbetet inom skolväsendet. Så också för den skolhuvudman inom vilken jag är 

verksam som specialpedagog och vars systematiska kvalitetsarbete denna studie har 

undersökt närmare. Den aktuella kommunala huvudmannen borde ha unika 

förutsättningar när det gäller andelen nyanlända elever och erfarenhet av nyanlända 

elevers lärande eftersom det funnits flyktingmottagning i kommunen sedan 1980-talet. 

Studien har syftat till att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det 

systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning 

för alla elever och i detta exempel de nyanlända eleverna. Studiens resultat har visat på 

att det hos den aktuella skolhuvudmannen finns ett antal ramfaktorer som är avgörande 

för det systematiska kvalitetsarbetet. Ramfaktorer som organisationen, kompetensen, 

erfarenheten och idén om det goda mötet är i detta fall fundamentala men overksamma 

utan ett adekvat nyttjande av desamma. Dessa ramfaktorer tycks påverka det 

systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer hos den studerade kommunala 

skolhuvudmannen.  

Genom att använda de båda teorierna, Lundgrens ramfaktorteori (1999) och von 

Wrights teori kring intersubjektivitet (2003) har studiens resultat kunnat förstås som 

organisatoriska förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet. 

Precis som i tidigare forskning så tycks en framgångsfaktor i det studerade systematiska 

kvalitetsarbetet vara att det bygger på ett av verksamheten identifierat behov vilket 

skulle innebära en ökad motivation för de som omfattas av det (Scherp, 2002). 

Ytterligare paralleller till tidigare forskning kan dras med tanke på de strukturella hinder 

som Cederberg (2006) beskrivit och som i den studerade kommunen skapar en 

elevgrupp i behov av särskilt stöd men till skillnad från tidigare forskning så framgår 

det i resultaten att det inom huvudmannens organisation förekommer mycket goda 

möten med nyanlända elever och deras vårdnadshavare vilket då skulle ses som en 

positiv faktor för elevernas skolgång (Ibid.).   

Det tycks som om idén om det goda mötet och den spridning som detta verkar ha hos 

huvudmannen, är det som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet i den 

aktuella kommunen. Om huvudmannen sedan kunde finna ett sätt att nyttja den 

befintliga organisationen (och kanske en förvaltningsövergripande utveckling av 

densamma), kompetensen och erfarenheten så skulle kommunen själva utgöra ett gott 

exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utgöra ett verktyg för att 

säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever.   

För att få syn på hur det systematiska kvalitetsarbetet har organiserats hos den studerade 

huvudmannen anser jag att de semistrukturerade intervjuerna varit en fruktsam metod. 

Redan tidigt i studiens metodavsnitt lyfte jag dessutom frågan kring min egen roll i 

denna studie. Eftersom jag valt att studera en verksamhet där jag själv arbetar så kan 
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detta få konsekvenser för studien. Jag har behövt förhålla mig objektiv till det studerade 

medan jag alltjämt är en del av det och innehar en unik utgångspunkt för studien. Jag 

har därmed valt att se på min roll som insatt men samtidigt förhoppningsvis kunnat 

hålla en viss distans till det studerade. De fyra verksamhetsbeskrivningarna gav 

dessutom ytterligare ett perspektiv till studien vilket jag anser varit berikande för 

densamma. 

Denna studies resultat bör i viss mån kunna överföras på liknande situationer och kan 

förmodligen appliceras i olika sammanhang när det gäller kommunala skolhuvudmän, 

organisation av kommunala förvaltningar och skolområden samt områden som har en 

stor andel nyanlända elever. Dock är det av vikt att framhålla att denna studie endast 

utgör en ögonblicksbild i en relativt föränderlig verksamhet såsom den förhållandevis 

lilla kommunala skolhuvudmannaverksamhet det studerade objektet utgör. 

Föränderligheten hänger här samman med den extraordinära situation med ett oerhört 

stort antal nyanlända elever som ovan beskrivits. Utifrån detta vore det av intresse att gå 

vidare med liknande och utökade studier kring hur huvudmän väljer att organisera sina 

verksamheter och sitt systematiska kvalitetsarbete i desamma för att säkerställa en 

likvärdig utbildning för alla elever. Ytterligare studier skulle kunna genomföras när det 

aktuella utvecklingsarbetet sedan anses vara avslutas och studierna skulle då främst 

kunna fokusera på ifall de uppsatta målen verkligen nåddes och ifall arbetet gav de 

förväntade resultaten. Av intresse vore det också att studera hur andra utsatta eller i 

dagsläget förfördelade elevgruppers rätt till en likvärdig utbildning säkerställs genom 

det nationellt stipulerade systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genom det systematiska kvalitetsarbetet startat 

ett utvecklingsarbete som fokuserar på mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever samt studiehandledning på modersmålet. 

Hur ser förvaltningens vision som ligger till grund för detta utvecklingsarbete ut och hur 

har den arbetats fram? 

Vad innebär ett bra mottagande av nyanlända elever, för eleven och för organisationen? 

Vad innebär en bra kartläggning av nyanlända elever, för eleven och för organisationen? 

Vad innebär bra studiehandledning på modersmålet, för eleven och för organisationen? 
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide Utvecklingsledare 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genom det systematiska kvalitetsarbetet startat 

ett utvecklingsarbete som fokuserar på mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever samt studiehandledning på modersmålet. 

Hur har processen inför utvecklingsarbetet sett ut? 

Vad är målet med utvecklingsarbetet? 

Hur planeras utvecklingsarbetet att följas upp och utvärderas? 

Hur påverkas eleverna och organisationen av det pågående utvecklingsarbetet? 

Hur har eleverna och organisationen påverkat utformningen av utvecklingsarbetet? 

 


