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Sammanfattning 

Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial för lärare att använda vid kartläggning av 

nyanlända elevers kunskaper. Materialet är från och med april 2017 obligatoriskt att använda vid 

kartläggning. Nyanländ elev är den som bott utomlands men som nu bor i eller anses vara bosatt i 

Sverige och ska börja sin skolgång. Ramfaktorteori behandlar de ramfaktorer som påverkar lärare 

i sitt arbete med bland annat undervisning och bedömning (påverkansfaktorer). 

 

Syftet med den här studien har varit att öka kunskapen om de ramfaktorer som påverkar lärares 

arbete med kartläggningsmaterialet. Ramfaktorerna är ordnade i fem grupper; det pedagogiska 

ramsystemet, administrativa ramar, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar och 

ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. 

 

Studien är baserad på sex kvalitativa och inspelade intervjuer med lärare som arbetar med 

kartläggning. Samtliga lärare bor i Mellansverige. Några av lärarna arbetar tillsammans på en 

mottagningsenhet och några arbetar enskilt på skolor i närliggande kommuner. Intervjufrågorna 

undersöker lärarnas erfarenheter av att använda materialet samt lärarens värdering av materialet. 

Forskningsfrågorna undersöker vilka ramfaktorer som kan kopplas till lärarnas erfarenheter av att 

använda materialet, såsom dessa beskrivs i intervjusvaren, samt hur faktorerna påverkar. 

Intervjusvaren har analyserats genom att identifiera teman som är formulerade med utgångspunkt 

i ramfaktorteorin.  

 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna beskriver erfarenheter av att använda 

kartläggningsmaterialet som kan kopplas till samtliga påverkansfaktorer. Att ha samma material 

landet över upplever de är en stor fördel. Resultatet ger också en indikation på vikten av tid som 

ramfaktor i arbetet med kartläggningsmaterialet. Det är ett omfattande material som tar tid för 

lärarna både att genomföra och även att bearbeta efter att själva kartläggningen är klar. Studien 

har visat att kartläggare uppfattar mottagande lärares tolkning av kartläggningen som ett delvis 

problematiskt område. Detta genom att mottagande lärare tolkar kartläggningsresultatet på ett 

annat sätt än det som kartläggarna tänkt.  

 

Nyckelord: Kartläggning, Nyanlända elever, Ramfaktorteorin, Kartläggande lärare, 
Påverkansfaktorer.  
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1. Bakgrund 

1.1 Nyanlända elever 

Fler och fler människor invandrar till Sverige av anledningar som arbetsinvandring, 

anhöriginvandring eller flykt. Från januari till maj 2017 har nästan 4000 människor sökt asyl i 

Sverige.  Många av de som söker asyl gör det på grund av kriget i Syrien. Dessa människor är på 

flykt från förstörelse, våld och död. Människor invandrar även från andra länder än Syrien, men 

syriska flyktingar representerar den största andelen människor som har kommit till Sverige detta 

år (SCB, 2017). 

 

Av de som kommer till Sverige är en stor andel barn, det vill säga de under 18 år. (FN:s 

barnkonvention, 1989). Alla barn som är bosatta i Sverige (även papperslösa) har rätt till 

utbildning. Det spelar ingen roll hur länge barnet bott i Sverige. Grundskolan är till för alla vilket 

skollagen (2010:800) gör tydligt. Definitionen av vilka som betraktas som nyanlända elever blev 

inskriven i skollagen i januari 2016. De barn och ungdomar som varit bosatta utomlands men 

som nu bor i eller ska anses vara bosatta i Sverige och som ska börja sin skolgång efter 

höstterminens start året hen fyller sju år, ska kategoriseras som nyanlända elever. Eleven anses 

därefter vara nyanländ elev i fyra år från det att hen introducerats till skolan (skollagen).  

 

I media nämns Sveriges nedåtgående resultat i PISA-undersökningar i samband med Sveriges 

andel elever med utländsk bakgrund. Detta omnämns på flera mediekanaler, bland annat på SVT 

(Söderin, 2016) och Aftonbladet (Jeppsson & Sommerstein, 2016).  

  

Barnen som kommer till Sverige och ska börja skolan blir olika bemötta i olika skolor eftersom 

det inte finns någon tydlig modell över hur arbetet ska fungera med dessa elever. Vissa elever 

hamnar på mottagningsenheter där de får spendera olika mycket tid. Andra hamnar direkt i 

förberedelseklass. Det kan också vara så att eleverna direktinkluderas, det vill säga att eleverna 

varken hamnar på mottagningsenhet eller förberedelseklass, utan direkt i en klass. För att 

säkerställa att eleverna hamnar i rätt årskurs och i rätt skolform har Skolverket tagit fram ett 

nationellt kartläggningsmaterial som ska användas för att fatta rätt beslut. Från och med april 

2017 är det obligatoriskt att använda detta material och vilka elever som ska kartläggas har också 
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fastgjorts i skollagen. Detta är ett relativt nytt område och det anses behövas mer forskning 

(Juvonen, 2015; Bunar, 2015 m.fl.). 

1.2 Nyanlända elever – en problematisk definition  

Lahdenperä och Sundgren (2016) menar att statens förväntningar på skolan när det gäller 

reglerade och förväntade åtgärder blir tydligare, samt lättare att förhålla sig till när det nu finns en 

definition på begreppet nyanlända elever (Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 10). I Bunars (2010) 

forskningsöversikt förtydligas vad som innefattas av definitionen nyanländ elev. En elev som 

kategoriseras som nyanländ har ett annat modersmål än svenska och behärskar inte det svenska 

språket. Eleven har även anlänt under skoltiden eller nära skolstart (Bunar, 2010, s. 14).  

 
Månsson (2009) menar att det inte är lätt att kategorisera elever som nyanlända.  Detta på grund 

av en rad faktorer, som till exempel; varifrån de kommer, skäl till invandring och om hela eller 

delar av familjen har flytt. En tänkbar konsekvens av detta kan exemplifieras, menar Månsson, i 

bland annat Skolinspektionens granskning av 34 grundskolor från 2009 där det framkommer att 

skolorna inte tagit tillräcklig hänsyn till elevernas bakgrund och att skolor inte har tillräckligt med 

kunskap för att ta emot de nyanlända (Skolinspektionen, 2009; Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 

30). Detta styrks även av Bunar (2015). Bunar menar att gruppen nyanlända elever inte är en 

homogen grupp. Till exempel möter papperslösa ensamkommande barn större utmaningar i 

skolan än barn som invandrat med hela sin familj, även om de enligt skollagen tillhör samma 

elevgrupp (Bunar, 2015, s. 13). Denna otillräckliga kunskap om mottagandet av nyanlända kan 

leda till att eleven måste förlänga sin skolgång eftersom kunskapsutvecklingen hämmas 

(Andersson, Lyrenäs, & Sidenhag, 2015, s. 13).  

 

En elev skulle, teoretiskt sett, kunna ha lärt sig tillräcklig svenska på ett flyktingboende och också 

vistats tillräckligt länge i Sverige för att inte, enligt skollagen, definieras som en nyanländ elev. 

Därför, menar Bunar, bör varje bedömning och alltså även kartläggningen göras utifrån den 

enskilde elevens förutsättningar och omständigheter och även i samråd med elevens föräldrar 

(Bunar, 2010, s. 15). 

1.3 Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 

I Skolverkets egna rekommendationer för hur arbetet med den här kartläggningen ska gå till, 

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (Skolverket, 2017a), nämns att den som utför 

kartläggningarna bör ha “fingertoppskänsla” och kunna ge stöttning när eleven inte förstår vad 
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som efterfrågas. Detta visas i Filmat exempel: Steg 1, som är en introduktionsfilm från Skolverket 

som visar hur arbetet ska gå till (Skolverket, 2017b). 

 
Eftersom det är obligatoriskt att använda sig av Skolverkets kartläggningsmaterial är detta något 

som varje skola arbetar med och något som varje lärare bör känna till. Under de senaste åren har 

antalet nyanlända elever ökat markant och på så sätt även arbetet med att kartlägga deras 

kunskaper.   

 

Kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2017a) består av tre steg. Steg ett behandlar elevens språk 

och erfarenheter. Här finns utrymme för bedömning av elevens tidigare skolbakgrund och 

generella förutsättningar för lärande. Steg två behandlar litteracitet och numeracitet. Litteracitet 

används i materialet för att förklara olika aktiviteter kopplade till läsande och skrivande hos 

elever. Utöver eget läsande och skrivande finns, för att nämna några, högläsning och diskussioner 

om lästa texter. Numeracitet används i materialet som ett begrepp för att använda matematiskt 

tänkande. Det kan vara matematiska resonemang, problemlösning eller motivering av lösningar. 

(Skolverket, 2017a). Det är endast steg ett och två som är obligatoriska. Det tredje och sista steget 

behandlar elevens ämneskunskaper. Steg tre används för att kartlägga enskilda ämnen, för att få 

en överblick över elevens kunskaper i det enskilda ämnet. I skrivande stund finns steg tre inte i 

alla ämnen.  

 

Eftersom alla nyanlända elever möter det här materialet är det av stor vikt att de lärare som gör 

kartläggningarna känner sig förtrogna med arbetet och att även trygga i hur det ska användas. För 

att resultatet ska visa sig framgångsrikt behöver materialet användas och fungera som Skolverket 

har tänkt sig. På bedömningsportalen framgår att det behövs en pedagogisk kartläggning för att 

anpassa undervisningen till elevens behov och förutsättningar. (Skolverket, 2017a). 

 
Andersson (2011) menar att man borde anpassa varje mottagande, från skola till skola, då 

eleverna har varierande bakgrunder (Andersson F., 2011, s. 198). Det som däremot är gemensamt 

för alla dessa elever är att de är nya i Sverige och att det svenska språket är obekant vilket leder till 

att de därför kan kategoriseras tillsammans (Lilliedahl & Ehrlin i Lahdenperä & Sundgren 2016, s. 

51).  
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1.4 Skolverkets kartläggningsmaterial 

Arbetet med kartläggning av nyanlända elever är ett relativt nytt område eftersom definitionen av 

nyanländ elev samt arbetet med kartläggningsmaterialet blev inskrivet i skollagen först 2016. 

Bunar (2015) menar att det finns stora problem med nyanländas skolgång, bland annat på grund 

av att det saknas kartläggning av många elever. I de fall som kartläggningen faktiskt görs, ligger 

den ändå inte till grund för skolans arbete med eleverna (Bunar, 2015, s. 44).  Samtidigt som 

definitionen av vad som utgör en nyanländ elev beslutades, bestämdes också att en första 

kartläggning ska ske inom två månader från det att eleven kommit in i skolans värld i Sverige 

(Lahdenperä & Sundgren 2016, s. 10, skollagen). 

 
Kartläggningen kan komma att ske på en mottagningsenhet men också direkt på en skola. Det är 

rekommenderat att lärare i svenska som andraspråkslärare utför kartläggningen men det finns 

inga tydliga modeller att följa och det kan till och med skilja skolor emellan i samma kommun 

(Månsson i Lahdenperä & Sungren 2016, s. 32). Nästa avsnitt tecknar en historik till Skolverkets 

kartläggningsmaterial, och därefter presenteras viss forskning kring kartläggning av nyanlända 

elevers kunskaper. 

1.4.1 Historik bakom Skolverkets kartläggningsmaterial 
Innan kartläggningsmaterialet från Skolverket släpptes så fanns inget material som alla lärare 

skulle använda, när det gällde kartläggning av nyanlända. Det var upp till varje skola att avgöra 

vilket material de använde. Det fanns olika metoder bland annat SVAN-metoden, där 

förkortningen betyder svenska som andraspåk, vilken togs fram 1983 på initiativ av 

Skolöverstyrelsen. SVAN-metodens syfte var att överskådligt bedöma elevens allmänna nivå av 

språkligt kunnande. Högsta omdömet delades ut när en elevs språkliga kunnande inte gick att 

särskilja från en elev med svenska som modersmål. Typen av språklighet som testades var främst 

inriktad på talfärdighet, läsförståelse och ordkunskap (Lindblad 1989).  

 
Det behövdes ett nationellt material som kunde ligga till grund för lärares fortsatta arbete med 

nyanlända. Bunar (2010) beskriver till exempel att det verkar som att lärare ofta improviserade i 

undervisningen. Detta ville undvikas då det leder till en osäkerhet gällande jämlikhet i elevers 

utbildning (Bunar, 2010, s. 66). Syftet med framtagandet av kartläggningsmaterialet var att skapa 

likvärdiga förutsättningar för kartläggandet av nyanlända över hela Sverige. Det var också kritiken 

mot mottagningssystemet som stimulerade påbörjandet av ett gemensamt material (Andersson, 

Lyrenäs, & Sidenhag, 2015, s. 122). 2013 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utveckla ett 
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material för att kartlägga kunskaper hos elever med svenska som andraspråk. Materialet skulle 

hjälpa till att höja måluppfyllelsen hos dessa elever (Utbildningsdepartementet, 2013). 

1.4.2 Diskussioner om förutsättningar för kartläggning av nyanlända elever 
Forskning visar att kartläggningen har stor betydelse för de nyanlända elevernas framgång i den 

svenska skolan. Bunar (2015) skriver i sin bok att kartläggningen är av yttersta vikt för att 

eleverna ska hamna rätt i skolan (Bunar, 2015, s. 16). 

 
Den som utför kartläggningen, ofta läraren eller den som är rekommenderad modersmålslärare, 

ska genom kartläggningen kunna få en uppfattning om den nyanlända elevens kunskaper och 

språkfärdigheter. Genom arbetet med kartläggningsmaterialet finns stor möjlighet att kartlägga 

elevens styrkor och eventuella svagheter för att rektorn därefter ska kunna fatta ett rättvist och 

adekvat beslut om vilken skolform och årskurs eleven ska bli placerad i (Sandell Ring & 

Hassanpour, 2012, s. 101). 

 

Sandell Ring och Hassanpour (2012) diskuterar vilka förutsättningar de menar krävs för en lyckad 

kartläggning. Den första förutsättningen är att rektorn tar sitt ansvar. Det innefattar att rektorn 

behöver ha god information om kartläggningsprocessen och mottagande. Tillsammans med 

huvudmannen kan rektor sedan besluta om organisationen runt kartläggningen. En annan 

förutsättning är att lärare och annan personal ska veta vad kartläggningen har för syfte och även 

inneha kompetens i hur resultatet ska analyseras. Dessa personer ska även veta hur den fortsatta 

undervisningen ska gå till baserat på de resultat som kartläggningen visat. De ska även ha tid i sitt 

schema för kartläggningsarbetet och utrymme i sitt schema för att snabbt kunna ta emot 

nyanlända elever och följa det krav om att kartlägga inom två månader, detta är den tredje 

förutsättningen. Den sista förutsättningen för en lyckad kartläggning är att skolan har flerspråkig 

personal som kan hjälpa till med kartläggningen (Sandell Ring & Hassanpour, 2012, s. 102).  

 
Även Juvonen (2015) diskuterar förutsättningar för en lyckad kartläggning. Han menar att det 

även är viktigt med en ämneskompetens hos den som utför kartläggningsmaterialet. Till exempel 

handlar del två av materialet bland annat om numeracitet vilket kräver en matematisk kompetens 

men också om literacitet som kräver en svenskspråklig kompetens (Juvonen, 2015, s. 96). Det är 

ofta modersmålsläraren som utför studiehandledning och kartläggningssamtalet (Juvonen, 2015, 

s. 100). 
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1.4.3 Diskussioner av konsekvenser av kartläggningen 
Avsaknad av modersmålslärare är ofta ett problem hos skolor som har direktinkludering (Bunar 

2016, s. 15). Om eleven inte direktinkluderas finns ett annat alternativ, att eleven går viss tid eller 

på heltid i det som brukar kallas förberedelseklass. Här får eleven undervisning i svenska som 

andraspråk (Juvonen 2016, s. 98). Det positiva som nämns i forskningen om förberedelseklass är 

att elevernas kunskaper kartläggs successivt. Miljön blir mer bekant för eleverna som därför kan 

lära sig svenska i en trygg miljö. I förberedelseklassen finns tillgång till handledning på elevernas 

modersmål och här finns även personal som är utbildad i svenska som andraspråk (Bunar 2016, s. 

14).  

 

Sammanfattningsvis visar sammanställningen av diskussionerna ovan att det är problematiskt att 

definiera vilka som ska kategoriseras som nyanlända elever. Samtidigt finns det en organisatorisk 

fördel med den kategoriseringen, det syns tydligt vem som ska kartläggas för att sedan få gå i 

skolan. I forskningen beskrivs också vikten av en kartläggning för de nyanlända eleverna. Ett av 

områdena som Bunar anser att det krävs mer forskning om är hur mottagandet av nyanlända 

fungerar och konsekvenser av det (Bunar, 2010, s. 113).  

 

Denna studie bidrar till kunskapsfältet kring nyanlända elever genom att undersöka vilka 

ramfaktorer, och hur, som styr lärarnas arbete med kartläggningen, vilket är en del av 

mottagningsprocessen. Ramfaktorteorin beskrivs i avsnittet Teoretiska utgångspunkter. Studien 

ämnar ta reda på hur lärarna uppfattar sitt arbete med kartläggningsmaterialet och därigenom 

identifiera de ramfaktorer lärarna anser ha påverkan på arbetet, samt hur lärarna anpassar sig till 

ramfaktorerna.  
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2. Tidigare forskning  

Forskningsöversikten innehåller tidigare forskning inom området nyanlända elever som 

elevkategori samt forskning gällande kartläggningsmaterial och arbetet med detta. 

Forskningsöversikten avslutas med en kort sammanfattning över tre exempel på studier där 

ramfaktorer har påverkat lärare. 

2.1 Forskning om nyanlända elever 

Forskning som har gjorts på området nyanlända elever i Sverige är mycket begränsad. Den största 

andel forskning som finns har ett tydligt problemperspektiv menar Bunar (2010), det vill säga 

forskningen fokuserar på problem och negativa konsekvenser för de nyanlända eleverna och 

deras skolgång.  Några få studier har dock ett fokus på framgångsfaktorer för nyanlända i skolan. 

Dock brister forskningen fortfarande på många områden gällande nyanlända elever (Bunar, 2010, 

ss. 112-113). 

 
Bunars forskningsöversikt från 2010 innefattar en sammanställning av forskningsfältet gällande 

nyanlända elever. Han diskuterar de olika framgångsfaktorer han har identifierat utifrån den 

litteratur han sammanställt (Bunar, 2010). En studie som visar exempel på framgångsfaktorer för 

nyanlända elever är skriven av en pedagog vid namn Meta Cederberg. Syftet med hennes studie 

har varit att undersöka några unga kvinnors, kvinnor som nyligen blivit antagna till högskola, 

möte med den svenska skolan. Kvinnorna har utländsk bakgrund och hon har avgränsat sig till de 

kvinnor som har haft en framgångsrik skolkarriär. En framgångsrik skolkarriär menar Cederberg 

är att de unga kvinnorna genomfört gymnasiestudier och erhållit en plats på högskola (Cederberg, 

2006 s. 87). Studiens frågeställningar behandlar kvinnornas möte med den svenska skolan, vilka 

framgångsfaktorer som lett till den framgångsrika skolkarriären och även vilka negativa faktorer 

som påverkat kvinnornas skolgång. För denna studie har 12 personer djupintervjuats. En faktor 

som påverkar skolkarriärerna negativt är att de kvinnorna i studien som fått gå om en årskurs 

lyckas sämre än de som inte gör det (Cederberg, 2006 s. 126). En framgångsfaktor för 

studieobjekten har varit deras kontakt med sina svenska skolkamrater. De har i flera fall påverkat 

de nyanlända kvinnornas skolgång positivt (Cederberg, 2006 s. 162). 

 
Något som också tas upp i Bunars sammanställning är vilka negativa effekter det kan få om elever 

isoleras från resten av eleverna på skolor genom så kallade förberedelseklasser. Bunar diskuterar 
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Mathias Blobs studie (2004) där syftet är att beskriva och analysera på vilka sätt och med vilka 

metoder nyanlända elever tas emot i tre olika stora kommuner i Sverige. De tre kommunerna är 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Blob har intervjuat ansvariga handläggare i de olika 

kommunerna och har analyserat de olika policydokument som rör modeller för mottagandet av 

nyanlända elever (Blob, 2004 s. 19). Blob har systematiskt analyserat dessa dokument och även 

empirin från intervjuerna. Det problemområde han har iakttagit i samtliga kommuner är att 

övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass utgör en svårighet för de nyanlända 

eleverna. Han menar att detta resultat kan bero på brist på rutiner, till exempel kontakt mellan 

pedagoger, men även kontakt mellan pedagog och förälder (Blob, 2004 s. 33). Rutinerna för de 

olika skolorna skiljer sig mycket, menar Blob. Han menar också att det finns en problematik med 

trauman hos eleverna och att det bör erbjudas särskild hjälp för de elever som misstänks bära på 

antingen familjära trauman eller trauman relaterade till orsaken för elevernas flytt till Sverige 

(Blob, 2004 s. 34).  

 
En annan studie som Bunar tar upp i diskussionen om förberedelseklassen är en rapport som är 

skriven av Lena Ekermo (2005). Rapporten baseras på intervjuer med personer som nyligen tagit 

emot elever från förberedelseklass. Ekermo (2005) har även analyserat de mål och föreskrifter 

som finns på skolan angående övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass (Ekermo, 

2005. s. 3). Ett av de resultat som Ekermo presenterar är att mottagandet av eleverna från 

förberedelseklass utgör ett problemområde. De mottagande lärare som Ekermo intervjuat 

uttrycker att de upplever att det finns en problematik i slussningen mellan förberedelseklass och 

vanlig klass. De mottagande lärarna upplever att det är deras fel om det inte fortsätter gå lika bra 

för eleven när hen börjar i vanlig klass. Det finns en brist i kommunikationen mellan mottagande 

och överlämnande lärare (Ekermo, 2005. s. 39). Ekermo lät även de mottagande lärarna svara på 

en fråga om vilket som vore drömscenariot. Ett resultat är att de mottagande lärarna önskade att de 

fick vara med vid den första träffen av eleven. Även att en modersmålslärare var med och fick 

göra tester med eleven, en sorts första kartläggning (Ekermo, 2005. s. 41). Den befintliga 

kartläggningen vid tiden av studiens intervjuer framträdde som ett stort dilemma. Samtliga 

informanter uttryckte att de ansåg det vara ett problemområde då kartläggningen inte var 

tillräcklig (Ekermo, 2005 s. 41).   
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2.2 Forskning om ramfaktorer för lärares arbete  

När det gäller forskning angående ramfaktorers inverkan på lärare som arbetar med att kartlägga 

nyanlända elever finns det begränsat med litteratur, därför presenteras studier där ramfaktorer 

påverkar lärare i andra sammanhang i slutet av forskningsöversikten. 

 

Nedan behandlas några av de studier som gjorts med ramfaktorteorin som grund. De handlar inte 

om arbete med nyanlända elever, men kan ändå demonstrera hur ramfaktorteorin har använts i 

studier av förskolors och skolors verksamhet. Charlotte Holmberg (2015) undersöker hur vissa 

ramfaktorer påverkar en förskolas organisation. Studien är byggd på deltagande observationer, 

fältanteckningar, pedagogiska dokumentationer samt intervjuer. Holmberg (2015) analyserar 

materialet genom en modell för tolkning i tre steg; första, andra och tredje gradens tolkning.  

Utifrån denna metod har författaren tolkat resultatet enligt de olika grupper av ramfaktorer. 

Resultaten visar att tiden påverkar undervisande lärare på förskolan. Detta när andra lärare på 

skolan var sjuka och andra lärare på samma skola fick ta av sin, som de kallade det, reflektionstid 

för att fylla upp hålet som sjukfrånvaron lett till. Denna reflektionstid var egentligen tänkt till att 

planera undervisningen och att dokumentera resultat. Holbergs studie visar hur de 

resursrelaterade ramfaktorerna kan påverka verksamheter negativt genom detta exempel.  Studien 

visar att de undersökta lärarna också påverkas av, vad lärarna uppfattar som, bristande utbildning. 

Detta tolkas som en ram inom det pedagogiska ramsystemet. Lärarna uppfattar att de fått för lite 

utbildning när det gäller dokumentation, de önskar fortbildning (Holmberg, 2015, s. 68). 

 
Vidare visar en studie av Cecilia Lindblom, Inger Erixon Arreman och Agneta Hörnell vid Umeå 

Universitet från 2013 hur ramfaktorer påverkar den praktiska delen av hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen. De har via en internetbaserad enkät frågat lärare på olika 

skolor över hela Sverige olika frågor som rör deras praktiska arbete som hem- och 

konsumentkunskapslärare. Dessa frågor rör vilka ramfaktorer som påverkar dem i deras 

undervisning av hem- och konsumentkunskap. Studien visar att lärarna upplever begränsande 

ramfaktorer när det gäller tid men även utrustningen i köken i deras salar (Lindblom, Erixon 

Arreman, & Hörnell, 2013, s. 559). 

 
En tredje studie av Annika Eriksson vid Umeå Universitet undersöker en förskolas möjligheter 

till arbete med temaarbete utifrån bland annat ramfaktorteorin. Studien baseras på intervjuer och 

observationer. Eriksson (2014) har i studiens analys utgått ifrån ramfaktorteorin och transkriberat 

intervjuerna och färgkodat svar i transkriberingen utifrån de grupper av ramar som de passar in 
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under. Dessa färgkodningar blev sedan till enskilda kategorier som resultatet för studien 

presenteras i. Studien visar att tiden även här begränsar arbetet. Lärarna på förskolan arbetar med 

temaarbeten och de vill arbeta längre med varje tema men känner sig begränsade av tiden som är 

tillsatt till arbetet av rektor, detta påverkar arbetet negativt. Det framkommer även att lärarna 

delar lokaler med andra lärare vid dessa temaarbeten. Lärarna känner sig då begränsade i fråga om 

konstanta materialförflyttningar. Detta är en faktor som lärarna vid denna förskola upplever 

påverkar deras praktiska arbete (Eriksson, 2014, s. 59).  

 
Det finns få studier som behandlar hur skolornas mottagande av nya elever går till (Bunar, 2010, 

ss. 112-113).  Kanske beror det på att det inte tidigare varit lika aktuellt, eller att det kommit ett 

material som blev obligatoriskt först i år, 2017. Denna studies bidrag till forskningsfältet blir att 

undersöka kartläggande lärares arbete med kartläggningen av nyanlända elever med fokus på hur 

ramfaktorerna påverkar dem i sitt arbete.  



 

 15 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie kommer skrivas utifrån ett utvidgat ramfaktorteoretiskt perspektiv. Nedan beskrivs 

kort ramfaktorteorins uppkomst och betydelse och därefter följer en fördjupad förklaring av de 

fem grupper som innefattar ramfaktorerna. 

3.1 Ramfaktorteorin 

Under slutet av 1950talet gjordes en stor undersökning i Sverige, stockholmsundersökningen, 

med syfte att avgöra om en ny reform skulle införas som skulle betyda nioårig skolgång i Sverige. 

Med stöd av resultatet infördes därefter reformen (Lundgren, 1984, s. 70). Urban Dahllöf 

analyserade materialet ett par år senare och gjorde några iakttagelser. Han redovisade att 

stockholmsundersökningen inte visade någonting om vilken undervisning som bedrivits, hur 

eleverna arbetat med områdena som de sedan testats i och att proven som eleverna fått skriva 

bara innehöll en liten del av innehållet. Urban Dahllöf menade att forskning och undersökningar 

måste innehålla fler av dessa kontrollvariablar för att ett bestämt och reliabelt resultat ska kunna 

uppnås (Imsen, 1999, ss. 37-38). 

 

Urban Dahllöfs iakttagelser var det första materialet som lade grunden till ramfaktorteorin 

(Imsen, 1999, s. 36; Lundgren, 1999). Ulf P Lundgren tog sedan vidare arbetet med 

ramfaktorteorin och då framförallt i texten Frame Factors and the teaching process. A contribution to 

curriculum theory on teaching från 1972 (Lundgren, 1999). Ramfaktorteorin innebär att lärare inte har 

helt fria tyglar att göra som hen vill utan istället är begränsad av vissa ramar. Skolans uppbyggnad 

och struktur, organisationsformer, ekonomiska ramar, byggnader och lokaler, läromedel, lagar 

och bestämmelser för skolan utgör dessa ramar (Imsen, 1999, s. 36). Ett av ramfaktorteorins 

syften är att visa vad som påverkar läraren i dennes arbete i klassrummet.  Det är lättare att förstå 

varför undervisningen ser ut som den gör genom att särskilja två separata områden. Det ena är de 

områden som lärare kan påverka till exempel vilka uppgifter eleverna ska räkna eller i vilket 

läromedel eleven ska arbeta. Det andra är de som läraren har mindre eller ingen påverkan över, 

till exempel styrdokument och organisatorisk tillhörighet. Allt detta ledde till den enkla 

ramfaktorteorin som enligt Urban Dahllöf består av konstitutionella ramar, organisatoriska ramar 

och fysiska ramar (Imsen, 1999, s. 37; Lundgren, 1983, s. 70). 
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Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars Naeslund presenterar en utvidgad ramfaktorteori i sin 

artikel en utvidgad ramfaktorteori där den största skillnaden från tidigare forskning om 

ramfaktorteori är att även inre faktorer, inre logik som dessa författare kallar det, spelar stor roll i 

frågan om varför lektioner blir som de blir. Denna logik är baserad på aktörernas, lärarnas, egna 

intentioner och förnuft. (Lindblad, Linde, & Naeslund, 1999, s. 101). Dessa faktorer tillsammans 

med de tidigare nämnda utgör den utvidgade ramfaktorteorin, den utvidgade syn på de styrande 

ramarna som denna studie kommer ha sin grund i. Dessa ramar kan påverka lärares undervisning 

på ett positivt eller negativt sätt. 

 
Imsen (1999) grupperar den utvidgade ramfaktorteorin i fem grupper: det pedagogiska 

ramsystemet, de administrativa ramarna, de resursrelaterade ramarna, de organisatoriska ramarna 

och ramar med anknytning till elevens kulturella bakgrund.  Att kunna skilja på ramarna är enligt 

Imsen något som möjliggör att lärare kan påverka hur mycket ramarna ska begränsa dem i sitt 

arbete. Att påverka en ram i en grupp kan ha direkt eller indirekt verkan på en ram i en annan 

grupp. Om till exempel ledningen på en skola vill ge lärare mer tid för planering, ändras ramar i 

fler än en grupp  (Imsen, 1999, s. 38). Ramfaktorerna kan ses som faktorer som begränsar hur en 

lärare sköter sin undervisning. Gemensamt är att dessa faktorer är utanför lärarens kontroll 

(Broady, 1999, s. 113). Nedan beskrivs de fem grupper av ramar inom den utvecklade 

ramverksteorin. Vissa ramar ryms i flera grupper eftersom gränserna är flytande (Imsen, 1999, s. 

308).   

3.1.1 Det pedagogiska ramsystemet 

Inom det pedagogiska ramsystemet finns de ramar som står beskrivna i förordningar och lagar 

för undervisningen, till exempel skollagen och Skolverkets läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Denna läroplan är fylld med innehåll vilket lärare utgår ifrån 

när de planerar sin undervisning. Eftersom dessa lagar och förordningar uppfattas och tolkas av 

lärarna, är detta något som verkställs direkt av dem och inte av ramarna. (Imsen, 1999, s. 308). 

Målen, kunskapskraven och det centrala innehållet i läroplanen visar det innehåll som sedan lärare 

lär ut. Staten formulerar visserligen dessa mål men det är den enskilda skolenheten som gör 

tolkningar och avgränsningar (Maltén, 2003, s. 20).  
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3.1.2 De administrativa ramarna 

De ramar som styr hur skolan leds finns inom gruppen administrativa ramar. Exempel på 

administrativa ramar är hur lärarlagen på skolan ser ut, hur regler för bedömning och rättning 

utformas, hur rutiner för nya elever upprättas och hur schemat för en lärare läggs ut (Imsen, 

1999, s. 308). Maltén menar vidare att lärare blir styrda i sitt arbete av lärarens dubbla 

arbetsuppgift där de dels måste vara fördjupade ämnesspecialister men också fungera i arbetslaget 

med de övriga lärarna (Maltén, 2003, s. 26). 

 

I den här studien förstås de administrativa ramarna som de ramar som reglerar hur bedömning 

går till, hur rutiner för nyanlända elever ska skötas eller till exempel hur samrättning av nationella 

prov ska gå till. Kartläggningsmaterialet utgör en nationell mall som alla kartläggare kan arbeta 

med.  Att förstå och tolka den kartläggningsprofil som skickas med vid överlämningen av eleven 

är ytterligare något som i denna studie förstås som en reglering av de administrativa ramarna. 

 

 3.1.3 Resursrelaterade ramar 

Här finns alla ramar som har med ekonomiska eller materiella resurser att göra. Vilka läromedel 

en lärare köper in kan begränsas av hur mycket ekonomiska resurser det finns att tillgå på samma 

sätt som antalet undervisningstimmar en lärare har hör hemma inom denna grupp av ramar 

(Imsen, 1999, s. 308). Hur mycket tid en lärare får till att tolka och analysera läroplanen påverkar i 

stor utsträckning också resultatet för undervisningen (Linde, 2012, s. 17). 

 

I den här studien används de resursrelaterade ramarna för att förklara hur pengar och tid kan 

påverka de kartläggande lärarna. Hur mycket tid kartläggande lärare får till kartläggningen, 

efterarbetet och överlämningen är några exempel. 

3.1.4 Organisationsrelaterade ramar 

Inom de organisationsrelaterade ramarna ryms de sociala förhållandena på skolan. Ledningen på 

en skola skapar ramar som påverkar lärarna direkt till exempel vid möten men också indirekt som 

jämlikhetsprojekt vilket i sin tur påverkar klimatet på skolan mellan lärare-elev och lärare-lärare. 

Här inryms också samarbetet mellan lärare till exempel vid planering av ämnesövergripande 

lektioner (Imsen, 1999, s. 308).  

 

Inom denna studien tolkas de organisationsrelaterade ramarna, utöver ovanstående, som de 

ramar som möjliggör samarbetet mellan kartläggande lärare, rektorer och övriga lärare. 
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3.1.5 Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund 

Även eleverna i en lärares klassrum är med och påverkar vad en lärare kan och inte kan göra i ett 

klassrum. Dessa ramar utgörs bland annat av elevers motivation, elevers förutsättningar och 

föräldrarnas engagemang för att nämna några (Imsen, 1999, s. 308). Lindström & Pennlert 

nämner den lokala skolkoden och hur den påverkar elever och personal. Skolkoden innefattar 

tanke- och handlingsmönster som i sin tur påverkar resultatet på lektionerna (Lindström & 

Pennlert, 2009, s. 47). 

 
Eleverna som kartläggs utgör även de en del av dessa ramarna som påverkar arbetet med 
kartläggningen. Eleverna är nyanlända, nybörjare eller helt ovana det svenska språket och har 
evenutellt en annan syn på skolan. 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med det här examensarbetet är att öka kunskapen om lärares villkor i samband med 
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. 
 
 
Studiens forskningsfrågor är: 

1. Vilka ramfaktorer kan kategorisera lärares beskrivningar av sitt praktiska arbete med 

kartläggningsmaterialet? 

2. Hur påverkar ramfaktorer lärares praktiska arbete med kartläggningsmaterialet? 
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5. Metod 

I denna studie används en kvalitativ metod i form av intervjuer, det vill säga kunskapen har 

förvärvats genom samtal. När kvalitativ forskning bedrivs undersöks sociala situationer och 

fenomen (Dalen, 2015, s. 10). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att genom samtal 

förstå områden utifrån specifika personers perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014, s. 41). I studien 

är det hur läraren uppfattar arbetet med kartläggningsmaterialet som social situation eller 

fenomen, som är intressant. Metoden intervju har valts mot bakgrund av att denna studie syftar 

till att undersöka hur kartläggande lärare upplever att ramfaktorer styr kartläggningen och på 

vilket sätt. Därför passar denna metod, kvalitativ intervju, studiens syfte. 

 
Att förvärva kunskap genom samtal är en metod som använts länge. Genom samtalet kan vi få 

information om den vi talar med, vilken kontext de befinner sig i och hur de ser på världen. En 

intervju är en form av samtal som syftar till att tala om utvalda ämnen. Intervjuaren frågar den 

intervjuade och får information om den hens tankar, funderingar, upplevelser. Allt ur den 

intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014, s. 15).  

5.1 Metod för datainsamling 

Studien utgår ifrån vad Kvale & Brinkman beskriver som en halvstrukturerad intervju. Att 

intervjun är halvstrukturerad betyder att den innehåller teman, särskilda frågeområden, med 

förslag på frågor för intervjuaren att följa (Kvale & Brinkman, 2014, s. 19). I intervjuguiden finns 

följande frågeområden: praktiska arbetslivserfarenhet, intervjuobjektet och 

kartläggningsmaterialet och intervjuobjektet och påverkansfaktorer. Intervjun kan samtidigt vara 

föränderlig beroende av vilken form den genomförs i. Ordningen på frågorna, samt frågornas 

innebörd kan förändras beroende på vilka svar som framkommer under intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 165). 

  

Att använda en halvstrukturerad intervju med öppna frågor har låtit oväntade svar fångas upp på 

ett sätt som skulle vara svårt med en annan metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2012, s. 252). Varje område har i sin tur underfrågor vilka tillsammans utgör en 

intervjuguide. I intervjuguiden finns studiens frågeområden och även de huvudsakliga frågor som 

avses besvaras i studien. Till exempel under området erfarenheter finns öppna frågor som ”hur 

ser ditt arbete med kartläggningen ut?” men även stängda frågor som ”hur länge har du jobbat 
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med kartläggning”. En intervjuguide fungerar som en kompass som visar i vilken riktning 

intervjun bör gå (Kvale & Brinkman, 2014, s. 172).  

5.2 Urval och avgränsning 

I denna undersökning har en avgränsning gjorts genom att enbart fokusera på kartläggarnas 

arbete med kartläggning i Sverige.  En informant definieras i denna studie som en lärare som 

jobbar med kartläggning av nyanlända elever i årskurs 4-6. Antalet informanter bestämdes till att 

bestå av minst fem personer. Detta för att få tillräckligt med material att analysera och 

kategorisera. Informanterna var tänka att arbeta inom samma mellanstora svenska kommun och 

urvalet söktes initialt fram genom sökmotorn google.se. Där framkom att det i aktuell kommun 

endast arbetade tre lärare med kartläggning och att de alla var placerade på samma mottagning. 

För att få tillgång till ytterligare material vidgades undersökning till att också innefatta tre 

ytterligare närliggande kommuner. Efter sökningen hittades sex informanter som passade in i 

urvalskriterierna. Ett mail skapades och skickades ut med förfrågan om deltagande i studien till 

dessa sex personer. Samtliga erbjöd sig att delta i studien. Tid och plats för intervjun bestämdes 

utifrån informantens önskemål i ett uppföljande mail.   

 
De informanter som valdes till studien är en urvalspopulation som representerar en del av 

målpopulationen; lärare som arbetar med kartläggning av nyanlända. Studiens frågeställningar, 

som behandlar kartläggningen av nyanlända och ramfaktorernas innebörd i kartläggningen, ledde 

till valet av lärare som arbetar med materialet. Därmed är ett strategiskt urval gjort i enlighet med 

vad Esaiasson menar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2012, s. 252). Målet 

var att de som intervjuades skulle ha en omfattande erfarenhet om kartläggningen för att kunna 

ge en rättvis bild av arbetet. I urvalsprocessen strävades efter att få intervjua lärare från olika 

skolor med varierande andel elever med invandrarbakgrund. Detta för att ge en nyanserad bild 

från lärare som arbetar mycket med kartläggning och lärare som arbetar mindre med kartläggning. 

 

Samtliga lärare som intervjuats för denna studie arbetar med kartläggningar och har olika 

erfarenhet av kartläggning och de har introducerats för arbetet med kartläggningsmaterialet på 

olika sätt. Några har börjat arbeta med det i ett tidigt skede då Skolverket ordnade träffar där 

lärare som arbetade med kartläggningen fick veta hur materialet var tänkt att användas. Dessa 

träffar, så kallade dialogträffar, tillsammans med eget studerande av tillhörande 

lärarhandledningar utgjorde den utbildning dessa lärare fick i att arbeta med materialet.  Några 

lärare började arbeta med materialet efter att Skolverket släppt sin webbkurs på 
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bedömningsportalen. Skolverket bytte då ut sina dialogmöten mot denna kurs som nu 

majoriteten av de intervjuade kartläggarna genomfört. Två informanter har inte gått den utan 

genomför den i skrivande stund. En informant fick även ”skugga”, det vill säga sitta med vid 

andras kartläggningar, för att få en större förståelse hur arbetet skulle gå till. 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

En kvalitativ analysmetod användes för den här studien. Esaiasson m.fl. (2012) har beskrivit de 

olika analysstegen för att bearbeta och analysera sitt material. För att få en överblick över det 

insamlade materialet lyssnades det igenom två gånger och den andra gången identifierades och 

transkriberades de områden som var relevanta för studien, övrig data reducerades bort. Teman 

urskildes sedan genom att identifiera vad informanterna sagt som var gemensamt och vad som 

skiljde sig åt. Detta som ett steg för att närma sig de generella beskrivningarna (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2012 s. 272). De teman som urskiljdes kategoriserades 

sedan under de grupper av ramar som presenterats i studiens teoretiska perspektiv.     

 

5.4 Reflektion och genomförande 

Den intervjuade fick välja plats för intervjun, ofta på den plats de arbetar, vilket är något som 

skapar trygghet och eliminerar störningsmoment. När intervjuerna genomfördes märktes att det 

var svårt att följa intervjuguiden. De intervjuade svarade så utförligt på vissa frågor att de i samma 

svar svarade på andra frågor inom intervjuguiden. Därför fick stor flexibilitet utövas då ändringar 

av frågor skedde samtidigt som informanterna pratade och ett antecknade skedde. Intervjuerna 

spelades in. Detta förenklade processen med att i efterhand kunna referera till svaren som de 

intervjuade uppgav. Anteckningar är tolkningsbara, därför var inspelningarna väldigt användbara.  

 

Det fanns svårigheter med upplägget av frågor, hur frågorna skulle vara formulerade. Hade 

intervjuerna gjorts igen hade en pilotintervju genomförts för att sedan utforma en intervjuguide 

baserat på den. Kanske hade datainsamlingen då blivit rikligare eftersom fler uttömmande frågor 

och följdfrågor skulle ha förberetts innan intervjuerna genomfördes.  

 

Det underlättade att sitta avskilt när intervjuerna genomfördes vilket blev tydligt när det inspelade 

materialet bearbetades. Riklig information framställdes och även information om teman som inte 

var nedskrivna i intervjuguiden.  Innan intervjuerna var genomförda, var syftet med studien 
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inriktad på hur de olika ramfaktorerna hjälpte de kartläggande lärarna i sitt arbete. Efter ett par 

intervjuer framkom att ramfaktorerna snarare stjälpte och begränsade. Detta var väldigt intressant 

och tog studien i en ny riktning.  

5.5 Etiska hänsynstaganden 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets fyra krav för god forskningsetik när intervjuerna har 

planerats och genomförts. Vetenskapsrådet rekommenderar att de fyra kraven följs och här följer 

en kort sammanfattning om hur de följdes. 

- Informationskravet; samtliga informanter har blivit informerade om vad uppsatsen handlar 

om och vad materialet ska användas till.   

- Samtyckeskravet; varje informant har blivit informerad om att de närsomhelst kan avbryta 

intervjun och även efter kan de ta bort sin medverkan i intervjun, om de så vill. 

- Konfidentialitetskravet; inga namn skrivs ut i studien, detta för att skydda informanternas 

integritet. 

- Nyttjandekravet; informanterna har blivit informerade om att den insamlade empirin 

enbart kommer användas för uppsatsen och att de inte kommer användas i något annat 

sammanhang. 

All denna information har informanterna fått i ett mail som skickades ut direkt efter att de först 

ställts frågan om de vill ställa upp. Med detta har studien tagit hänsyn till god forskningsetik enligt 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017).  
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6. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i de grupper av ramar som har identifierats i materialet. Grupperna är 

baserade på de ramkategorier som presenteras i teoridelen. Det pedagogiska ramsystemet 

påverkar även tid som resursrelaterad ram och därför är även tid med i rubriken om det 

pedagogiska ramsystemet. Under varje grupp presenteras det material som påvisar hur respektive 

ram kan kopplas till de kartläggande lärarnas beskrivningar av sitt arbete med kartläggningen. I 

slutet av varje rubrik sammanfattas kort hur ramarna kan anses påverka arbetet. Samtliga grupper 

av ramar påverkar kartläggarnas arbete. 

6.1 Det pedagogiska ramsystemet och hur det påverkar tid som 
resursrelaterad ram 

Att det finns ett stort tryck på kartläggningen och kartläggarna är något som de flesta intervjuade 

stöter på i sitt arbete med kartläggningen. Kartläggarnas arbete påverkas av tidskravet, att eleven 

ska kartläggas och årskursplaceras inom två månader. Lagar och förordningar som styr skolan är 

ramar som platsar under det pedagogiska ramsystemet. Detta är något som alla informanter har 

stött på och informanten 1 nedan beskriver sin introduktion till kartläggningsmaterialet.  

Du vet sällan hur det ska gå utan du kastas ut i det. Det är jag fullständigt trygg i. Jag 

känner mig aldrig otrygg. Kanske någon liten tvist men som jag fick ta med mig. Och lista 

ut hur gör jag nästa gång. Jag måste alltså vara flexibel för att kunna hänga med liksom. 

Med liten tvist menar informant 1 att kartläggningarna inte är likadana, utan ibland uppstod 

någon olikhet från det hen förberett sig för.  

 

Vid tiden som informant 3 började arbeta var det var väldigt många som skulle kartläggas vilket 

fick gå före hens förberedelse av arbetet med materialet. Eftersom behoven av kartläggningen går 

i vågor över tid styrs arbetet med kartläggningen och även förberedelsen för lärare att arbeta med 

materialet efter dessa behov. Informant 3 fortsätter med att förklara sambandet mellan antalet 

kartläggningar och hur arbetet med kartläggningen ser ut: 

Är det många elever som ska kartläggas så måste det finnas kartläggare redo. Alltså som 
kartläggare måste jag ju kunna kartlägga. Vi har ju krav på oss att kartlägga inom en viss 
tid så vi kan inte välja. 
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En uppfattning som finns hos alla intervjuade lärare är att det inte finns tillräckligt med tid för att 

skapa erfarenhet som är en framgångsfaktor för att kunna arbeta med kartläggningsmaterialet på 

ett ändamålsenligt sätt. Informant 2 säger följande om utbildning och erfarenhet. 

Jag tänker att min utbildning i SVA är det som är grund att jag kan göra kartläggningarna. 

Det krävs viss typ av erfarenhet för att jobba med den här typen av elever. Och det har ju 

jag i min ryggsäck. Jag tycker att man behöver ha kunskaper om andra språk, problem 

som kan uppstå i översättningar, olika skolsystem…….Men har man inte jobbat med 

nyanlända en längre tid tror jag inte man hittar detta. 

När informant 3, som fått skugga andra kartläggningar, tillfrågas hur hen förbereddes för sina 

kartläggningar av nyanlända, så svarar hen att: 

Alltså skuggningarna var väldigt professionella men kanske för få. På grund av trycket. 

Det gick inte. Vi tog ju emot så många elever som skulle kartläggas så jag kunde inte 

skugga fler utan att jag skulle kartlägga var viktigare.  

Det tryck som här åsyftas på är trycket som uppstod när ett stort antal nyanlända väntade på att 

kartläggas. Tid som resursrelaterad ramfaktor påverkar hur det pedagogiska ramsystemet 

begränsar arbetet, kartläggande lärares möjlighet till förberedelse för arbetet med kartläggningen 

står i direkt relation till den tilldelade tiden.  

 

Arbetet med att få utbildade kartläggare tycker samtliga informanter är viktigt för att öka 

likvärdigheten av kartläggningen. Informant 5: 

Det är ju viktigt att vi alla bedömer på samma sätt. Och hur ska det gå till om vi inte får 
samma utbildning. En självklarhet tycker jag. Jag själv fick ju lära mig själv på något sätt. 
Med webkursen och med allt det där. 

 

Det pedagogiska ramsystemet rymmer vilka lagar och förordningar som ska följas och vilka 

skyldigheter kartläggande lärare har. I skollagen står det som tidigare nämnt, att de nyanlända 

eleverna ska kartläggas inom två månader. Detta i sin tur påverkar hur mycket lärarna hinner 

förbereda sig. När intervjuerna genomfördes var behovet av kartläggare stort och då fick de lite 

eller ingen tid att förbereda sig. Kartläggande lärare är inte alltid helt förberedda för detta, se 

ovan.   

Att lärare får rätt utbildning inför arbetet med kartläggningen av nyanlända och att hinna utföra 

dessa kartläggningar inom tidsramen påverkas av det pedagogiska ramsystemet och tid som 

resursrelaterad ramfaktor.  
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6.2 Administrativa ramar 

 

Samtliga av de kartläggande lärarna tycker att ett nationellt material, kartläggningsmaterialet, är att 

föredra över olika material som de (som jobbade med kartläggning innan kartläggningsmaterialet 

släpptes av Skolverket) hade förut. Eftersom eleverna kan flyttas mellan kommuner finns en och 

samma mall att följa. Informant 3 om detta:  

Det är ju skönt att jag sitter här och har samma material som alla andra i Sverige som 
jobbar med samma sak. Då är det ju en sak mindre att fundera över. Om en annan lärare 
har ett eget material som hen gjort själv eller så då kan det ju skilja i resultatet. Eller 
tvärtom.  

Informant 4 om likvärdigheten i att ha ett och samma material: 

Eftersom jag som kartläggare gör mitt jobb och fyller i kartläggningen så gott det går då 
måste ju resultatet bli samma för eleven var än eleven hamnat? Så tänker jag i alla fall. Det 
är klart att det kan skilja sig ändå men det borde ändå bli mycket mindre än om man gör 
mallen själv. 

Att arbeta med samma material oavsett geografiskt läge bidrar, enligt informanterna, till en 

likvärdig bedömning. En fördel med att ha en standardiserad mall, som kartläggningsmaterialet 

är, som nämndes i inledningen är om Migrationsverket flyttar på elever rent geografiskt. Då 

kommer den nya kommunen förhoppningsvis kunna använda samma ifyllda kartläggning. Detta 

tycker informanterna är bra. Informant 6 säger att:  

Väldigt många kommuner som gör det och då så får vi och då är det ju jätteskönt att 

känna att å va gott vi har ju samma mall. Och då blir det ju intressant, ja vi skriver väldigt 

olika märker man då.  

Överlämningen av kartläggningsprofilen är dock ett problem. När lärare på skolor tar emot elever 

och dokument från kartläggare, eftersöker kartläggarna en uppföljningsprocess, ett tillfälle att 

prata med lärarna som tagit emot eleverna efter kartläggningen. Detta för att se att de mottagande 

lärarna har tolkat kartläggarnas bedömning och rättning på rätt sätt. Informant 3 refererar nedan 

till kartläggningsmaterialet som ”ett levande dokument”. Med det menar hen att profilen kan 

användas som underlag för framtida lektionsplanering, det vill säga en formativ bedömning för 

att tydliggöra hur eleven ska komma vidare mot målen, inte bara vara en sorts summativ 

bedömning.  
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Vi skickar över information men jag kanske upplever att mottagande lärare inte tar till sig 

informationen på det sättet jag vill. Då har det blivit ett papper i en pärm istället för ett 

levande dokument.  

Detta tycker dock inte alla lärare. Informant 4 som är i processens andra ände och tar emot elever 

menar hen kan arbeta på detta vis då hen under några veckor använder dokumentet ”levande” 

istället för att bara arkivera det.  

 

Att läsa en text som någon annat skrivit är något som sker i ens egen miljö, utefter ens egen 

kontext. Den läses utefter den mottagande lärarens egna kontext och kunskap vilket kan leda till 

olika antaganden om innehållet. Informant 6 om detta:  

Lämnar vi över kartläggningsprofilen till mentor… jag menar det är inte säkert att det är 

en språklärare och då måste jag ju anpassa mitt språk och det är inte säkert att den 

(mottagande läraren) bryr sig i det sammanhanget. Vi försöker skriva så tydligt vi kan så 

alla ska tyda på samma sätt men det är inte alltid samma språk.  

Det finns en svårighet i detta som grundar sig i att kunna formulera sig så att den som läser tolkar 

det skrivna såsom skribenten tänker sig utan att ens ha möjlighet att feltolka det. Jämför detta 

med nationella proven som har en rättningsmall som skickas ut för att få en likvärdig bedömning. 

Detta exemplifierar informant 3 när hen diskuterar vilken fördel det skulle vara med 

sambedömning för att underlätta denna del av arbetet: 

Det enda sätt du kan få en konsensus är ju att göra som vid nationella att skicka ut en 

rättningsmall vi är ju ett arbetslag här så ser vi det här. Alla möjligheter jag får att 

sambedöma de tar jag.  

Denna informant arbetar tillsammans med flera andra kartläggare och de har haft möjlighet att 

arbeta tillsammans och som hen beskrev det ser de sig som att de är ett arbetslag. Även de som 

arbetar själva med kartläggningen beskriver utrymmet för tolkning som ett problem. Nedan 

beskriver informant 5, som arbetar ensam som kartläggare på sin skola: 

Även om man skriver och fyller i så får man aldrig med allting. Det går inte, tror jag, att få 

med allt på papper. Eleven är ju djupare än så än att det går att få med allt på ett papper.  

Det finns klagomål från lärares sida gällande själva utformningen av mallen. Att lämna över ett 

dokument där en nyanländ elevs kunskaper beskrivs förutsätter att läraren skriver på ett sätt som 

är transfererbart. Detta skrivande sker i en färdig PDF som Skolverket försett kartläggarna med. 
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När kartläggarna skriver i mallen krävs det att de håller sig inom de fysiska rutor i materialet som 

Skolverket skapat. Om de skriver mer information i rutorna försvinner det vid utskrift. Detta 

problem som flera av informanterna tagit upp beskrivs av informant 4 nedan. Hen säger: 

Du har ju bara ett visst utrymme. Skriver du mer så syns ju inte det. Där hade man otur 

när man tänkte. Jag ska ju lämna över eleven. Jag ska läsa så pass mycket så jag vet vad 

eleven kan! 

Informanten förväntas fatta sig tillräckligt kort för att få plats i rutorna. Detta har lett till att vissa 

av de mest erfarna kartläggarna har utvecklat metoder för att klara av detta. Informant 3 beskriver 

metoder hen utvecklat för att lyckats med detta: 

Aha här är rutan så här liten så då får jag bara skriva så mycket annars kommer det inte 

synas när jag skriver. Skriv mindre uppmanar Skolverket. Man lär sig till slut att skriva. 

Man får standardfraser. 

En annan del av arbetet med kartläggningen är den del som innebär att kartläggaren sätter ett 

kryss i en av fyra rutor (detta gäller delen om litteracitet, delen om numeracitet har en steglös 

skala). Dessa rutor markerar vilken årskurs eleven presterar utefter. Informant 1 nedan säger 

detta om lärare som tar emot dokumentet och elever:  

Det är oftast kryssen här (visar mig en tom profil) som ska visa var eleven ligger, som 

lärarna stirrar sig blinda på det är fruktansvärt jag vill ha bara en för lägre mitten och 

högre. Alltså ett kryss för -nej inte åldersadekvat – ja eleven är åldersadekvat och ett för – 

eleven presterar högre än vad som är åldersadekvat. 

Informanterna som gör överlämningar anser att mottagande lärare ofta fastnar i att titta och tycka 

utefter dessa kryss när det egentligen är en väldigt liten del av det de lämnar över.  

 

De administrativa ramarna strukturerar förutsättningarna för kartläggningen och de skapar 

möjlighet för likvärdig bedömning. Däremot upplever inte lärarna att de kan bedöma likvärdigt 

eftersom de är begränsade av det färdiga kartläggningsmaterialet. 
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6.3 Resursrelaterade ramar 

 
Den ram som samtliga informanter upplever som ett problem är tidsbristen. Tiden beskrevs 

tidigare under det pedagogiska ramverket men här åsyftas närmare vilka konsekvenser tidsbristen 

har för arbetet med kartläggningen. Kartläggarna är begränsade för hur mycket tid varje 

kartläggningssamtal får ta och hur många kartläggningar varje kartläggare ska göra. Informant 1 

nedan om tidspressen och hur många kartläggningar som ska genomföras. 

I augusti i år (2017) hade vi över 100 nya elever. Som skulle kartläggas. Vi fick jobba på 

som galningar för att hinna med allt vi skulle.  

Informant 2 menar nedan att det optimala scenariot vore att en kartläggning utfördes av den 

undervisande läraren, alltså den läraren som tar över eleven efter att kartläggningen är utförd, 

men att detta inte verkar genomförbart eftersom tiden är för knapp. 

Sen är det så att har du får tre – fyra elever per termin går det bra. Men om du får fler än 

så många elever så går det inte med tiden. Varje elev tar tre gånger sjuttio minuter att 

kartlägga. Att en klasslärare skulle få in det i sitt arbete det låter inte som det går.  

 
Nedan är informant 1 inne på samma spår när hen diskuterar klasslärares tidspress och huruvida 

det skulle gå att lägga kartläggningsansvaret på undervisande lärare istället för t.ex. SVA-lärare. 

Hen nämner också risken för det motstånd som skulle kunna bli ett resultat om kartläggningarna 

ska göras av klasslärare. Med motstånd menar informant 1 ett motstånd från den eventuelle lärare 

som skulle göra kartläggningen för att hen inte har tid och inte mot själva kartläggningsmaterialet.  

Man kanske inte får möjlighet att plocka bort något. För det är ju inte säkert. Då är ju 

risken att från början byggs ett motstånd upp mot det här. Det blir minst 210 minuter 

som en lärare då skulle lägga in i sitt schema. Vi har ju alla vart klasslärare och vet hur det 

är.  

Hur mycket arbetet med kartläggningsmaterialet tar tidsmässigt varierar. På en av de intervjuade 

kartläggarnas skola sjönk behovet av kartläggning som ett resultat av det politiska beslut som togs 

om att stänga gränserna till Sverige. Med minskad invandring kom färre barn som behövde 

kartläggas och detta märktes då informant 5 fick mindre eller inget arbete alls med kartläggning.  
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Informant 5 beskriver nedan arbetsbelastningens beroende av invandring:  

Först hade vi massvis med barn som skulle kartläggas. Då när invandringen från Syrien 
var som störst.  Men i takt med att de barnen placerades ut eller vad jag ska säga så 
minskade det ganska mycket. Nu arbetar jag inte så mycket med just kartläggning utan har 
fallit tillbaka mer på min roll som SVA-lärare på skolan. 

Vid den mottagningsenhet där tre informanter arbetar har kartläggarna utöver sitt kartläggande 

uppdrag också en del i att arbeta som processtöd. De åker ut till skolor och hjälper dem att arbeta 

med de nyanlända och att få det att gå runt. Det finns ingen klar uppdelning av hur mycket av 

deras arbetstid som ska vara processtöd och hur mycket som ska vara kartläggning utan det är 

något dynamiskt som sker utefter hur stort tryck det är att utföra kartläggningarna. Informant 2 

menar att det inte är något problem: 

Det beror ju på. Har jag många kartläggningar får jag ju jobba mindre med mitt uppdrag 
som processtöd. Vilken del som är viktigast kan jag inte riktigt svara på. 

 
Det som är gemensamt för alla kartläggare är att de tycker att tiden är ett stort problemområde i 

flera aspekter. Å ena sidan när själva kartläggningssamtalen utförs och hur mycket den 

kartläggande läraren kan få ut av en elev på 70 minuter och å andra sidan att det rent 

organisatoriskt ska göras tre samtal per elev med tillhörande för- och efterarbete. Tidsbristen 

tillsammans med mängden elever som ska kartläggas blir ett gemensamt problemområde enligt de 

flesta av informanterna. Att tiden är knapp är samtliga informanter enade om. Tid som 

resursrelaterad ramfaktor kan direkt påverka lärares, både kartläggarnas men också de mottagande 

lärarnas, möjlighet att arbeta med materialet på det sätt som är tänkt. Att anställa fler lärare skulle 

innebära att uppgiften att kartlägga och ta emot nyanlända skulle fördelas på fler personer och 

därmed minska belastningen på de enskilda kartläggarna. Möjligheten att göra det regleras av hur 

mycket pengar en rektor har att anställa personal med. Även hur tiden fördelas på olika uppgifter 

påverkar i vilken mån arbetet kan utföras, om en lärare har fullt i sitt schema men blir ålagd att 

kartlägga till exempel. 

  



 

 31 

6.4 Organisationsrelaterade ramar 

Samarbetet mellan mottagande lärare och kartläggare är något som beskrivs som positivt av 

samtliga informanter. Tre av informanterna arbetar på samma arbetsplats, en mottagningsenhet, 

och här beskrivs arbetslagets betydelse för resultatet som hög. Nedan säger informant 3 följande 

om möjligheten att ha kollegor nära till hands som arbetar med samma saker. 

Jag har ju mitt arbetslag att bolla med, som ett bollplank. När jag frågar dem om saker 

kanske de har stött på samma problem. Och då kan ju de berätta för mig hur de har löst 

eller ja hur de har försökt lösa det. Ibland kanske de inte har kunnat lösa problemet men 

då vet jag ju att jag inte är ensam på nåt vis.  

Informant 6 som arbetar ensam på sin skola med kartläggning saknar detta och eftersöker 

möjligheten till samarbete med någon i en liknande situation som hen själv. Hen har fått gå på 

dialogmötena ordnade av Skolverket och på så sätt fått andra att diskutera med. Hen säger: 

Jag skulle vilja ha någon att prata med på min skola. Någon som gör det jag gör. Jag får ju 

bara lita på mig själv att jag gör rätt och att jag är på rätt spår liksom. Dialogmötena var 

bra men jag skulle gärna gå på fler eller åtminstone träffa andra som håller på med 

kartläggning. 

Informant 3 beskriver nedan hur det kan kännas under arbetets gång och efterfrågar en 

uppföljning. Precis som de andra informanterna som arbetar på mottagningsenheten menar hen 

att arbetet på mottagande skola bör utvecklas och följas upp. 

Ibland känner man att ger det här någonting? Tittar lärarna? Vi har alla jobbat i skolans 

värld, det är en stressad miljö..  när vi träffar lärare ”nä jag har inte sett någon 

kartläggning” Nähä tänker vi vart har den hamnat alltså sånt. 

Informant 3 menar inte att alla skolor undviker att arbeta med dokumenten de skickar ut men att 

Det saknas en rutin kring detta. Avsaknad av detta kan leda till att mottagande lärare inte 

använder materialet som hen tänkt sig när hen skickat ut det. 

 

Kartläggarna på mottagningsenheten är eniga om att det är en fördel att kunna arbeta som del i 

ett arbetslag. Möjligheten till samarbete styrs av de organisationsrelaterade ramarna. Hur 

organisationen är ordnad i kommunerna eller på skolorna/ mottagningsenheterna kan innebära 

olika grad av samarbete mellan de kartläggande lärarna. Om en kommun väljer att genomföra 

kartläggningarna på enskilda skolor blir det svårare för kartläggande lärare där att ha någon att 
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prata med vilket de intervjuade lärarna har efterfrågat. Om en kommun istället har en 

mottagningsenhet så finns fler lärare att prata med. Detta är en organisationsrelaterad ram som 

styr kartläggningen. 

6.5 Ramar med anknytning till elevernas bakgrund 

Informant 6 har stött på elever som suttit tysta genom hela kartläggningssamtal på grund av 

trauman som inte märkts förrän månader senare. Hen säger: 

Jag har mött elever som kniper mun i flera veckor, de vet inte vad jag vill att de ska säga. 

Då går det ju inte att kartlägga någonting. 

När hen tillfrågas om varför hen tror att eleven är tyst resonerar hen vidare: 

Just i det fallet var det ett allvarligt trauma som gjorde att eleven inte pratade. Föräldrarna 

till barnet var inte med till Sverige och ja.. det var jobbigt.  

Var eleven befinner sig både kunskapsmässigt och socialt spelar stor roll för vilka resultat som 

kommer fram vid en kartläggning. En uppfattning som dök upp under intervjun med informant 5 

är att syftet med kartläggningen kan verka tydligt för kartläggaren men inte alltid för eleven. Hen 

exemplifierar: 

För mig är det självklart vad vi gör och varför vid kartläggningen. Men jag tror inte direkt 
att eleven känner samma sak. Tänk själv att knappt förstå språket och sen sitta med en 
främling som visar svenska och matteuppgifter. 

Informant 4 säger samma sak och lägger även till hur det kan märkas på eleven: 

Jag vet ju hur viktigt det är för elevens skolgång att kartläggningen blir genomförd och 
framförallt på ett avslappnat sätt. Men många elever tror att det är ett prov … att det är 
viktigt att prestera, en elev sa, eller tolken sa men ja du förstår: jag kan inte svara för jag är 
rädd att ha fel på provet.  

Flera av informanterna menar att en måste kunna läsa situationen det vill säga hur pressad eleven 

känner sig för att kunna lyckas med alla kartläggningar.  Det gäller att en är lyhörd. Informant 1 

om detta: 

Är det en pressad elev så ska man kunna avbryta. Det är ingen idé att pressa. Det syns på 

eleven och man märker. Är det stakningar och egentligen verkar vara något som eleven 

kan så är det ju bara att avbryta. Det kanske är en erfarenhetsgrej. 
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Även föräldrarnas engagemang spelar roll enligt flera av informanterna. Eleverna som ska 

kartläggas har olika familjekonstellationer och detta kan ibland påverka kartläggningen. Informant 

5: 

En förälder som var med på ett av samtalen ville gärna ha allting översatt och det gjorde 
att jag blev avbruten hela tiden. Han menade bara att vara intresserad men det liksom var 
i vägen för mitt arbete. 

Att ha föräldrar och elever med olik kulturell bakgrund påverkar kartläggande lärares arbete. 

Kartläggningsmaterialet är baserat på vårt, Sveriges, skolsystem och därför kan kulturella 

skillnader påverka hur elever och föräldrar ser på kartläggningen. Kartläggarnas arbete styrs på så 

vis av ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Resultatet visar att alla 

ramfaktorer i varierande grad påverkar kartläggande lärare i deras arbete med kartläggning av 

nyanlända elever.  
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7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att öka kunskapen om lärares villkor i samband med 

kartläggning av nyanlända elever. För att göra det har kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

genomförts i en medelstor svensk stad och i två närliggande mindre kommuner. Resultatet av 

intervjuerna speglar informanternas upplevelse och erfarenheter av det praktiska arbetet med 

kartläggningsmaterialet och grunden för de slutsatser och resultat som presenteras nedan. 

Resultaten diskuteras nedan snarare utifrån hur de hänger ihop än att presenteras utifrån varje 

ramfaktorgrupp, detta för att ramarna ofta gränsar till varandra (Imsen, 1999, s. 308).   

 

7.1 Resurser, lagar och förordningar 

 
Intervjusvaren tyder på att tiden lärarna får förfoga över inte överensstämmer med den tid som 

egentligen skulle behövas. Ett tänkbart resultat av detta är att kartläggarna stressar sig igenom 

kartläggningsprocessen för att hinna klart i tid och på så vis blir kartläggningen inte tillräckligt 

utförlig. Om kartläggningen inte är tillräcklig för att göra en adekvat årskursplacering riskerar den 

nyanlände eleven att hamna i fel årskurs, då finns en stor risk att eleven inte når samma resultat 

som om den hamnat i en årskurs som motsvarar elevens kunskaper. En annan tänkbar 

konsekvens av att kartläggare inte känner att de har tillräckligt med tid är att de känner stress 

inför sitt uppdrag och därför inte kan utföra det på ett tillräckligt sätt. Detta skulle kunna leda till 

färre kartläggare vilket i sin tur innebär färre kartläggningar och arbetsbelastningen skulle bli 

större för resterande kartläggare. Fler lärare i andra sammanhang visar också på liknande 

begränsningar av ramar inom samma grupp. Eriksson (2014) visar på hur förskolepersonal vid en 

skola upplever att de har för lite tid för sin förväntade arbetsuppgift (Eriksson 2014, s. 59 - 60) 

vilket är ett liknande resultat mot det som denna studie kommit fram till. 

 
Studien visar också hur den knappa tiden kan komma att påverka möjligheten till ordentlig 

förberedelse och utbildning inför arbetet med att kartlägga nyanlända elever. Tidskravet 

kartläggarna har på sig gör att behoven måste tillfredsställas före det att kartläggarna får känna sig 

helt redo. Att vara förberedd och att ha tillräcklig kompetens visar sig vara en framgångsfaktor 

för en lyckad kartläggning enligt både Juvonen och Sandell Ring & Hassanpour. (Sandell Ring & 

Hassanpour 2012, Juvonen 2015).  
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Samtliga informanter tycker att kartläggningen bör ske på den plats där eleven sedan ska fortsätta 

sin skolgång, och helst av den läraren som ska ta emot eleven. Eleven kan då i ett tidigt skolskede 

skapa trygghet genom att skapa relation med en lärare som eleven vet att hen ska fortsätta att 

träffa. Något som är en framgångsfaktor enligt Ekermo (Ekermo, 2005 s. 41). Dessutom är det 

enklare för läraren att skapa sig en uppfattning om den elev som hen ska ta över efter 

kartläggningen, snarare än att en kartläggare ska berätta för läraren hur elevens kunskapsprofil ser 

ut. Lärare har ett pressat schema och för dem att lägga in kartläggning 300 minuter i veckan är en 

omöjlighet. Det skulle dessutom kunna mötas av ett motstånd, inte mot processen utan mot den 

ökade arbetsbelastningen. Detta motstånd skulle kunna leda till en ovilja att utföra 

kartläggningarna. Enligt Hassanpour & Sandell (2012) bör varje lärare ges tillräcklig tid för att 

arbeta med kartläggning. De rekommenderar att lärare ska få ha tid i sitt schema för detta arbete 

(Hassanpour & Sandell 2012).  

 
Intervjusvaren ger bilden av att det inte fanns tillräcklig tid för samtliga lärare att förbereda sig för 

arbetet. De snabbt uppkomna behoven av kartläggning ledde till oförberedda kartläggningar. I 

det pedagogiska ramsystemet ryms skollagen vilken talar om att nyanlända elever ska kartläggas, 

denna inramning påverkar även tid som resursrelaterad ram eftersom kartläggningen skall göras 

inom två månader. När intervjuerna för studien gjordes fanns endast en enklare webkurs i hur 

kartläggningen går till. Att kunna ta del av den och tillgodogöra sig innehållet tillräckligt står i 

relation till hur många kartläggningar som ska göras. Är det många kartläggningar måste dessa 

prioriteras, för att hålla sig inom inramningen av det pedagogiska ramverket men även till viss del 

tid som resursrelaterad ramfaktor. Ett annat resultat för detta är att de som ska kartlägga inte 

hinner genomgå webkursen och inte känner sig förberedda. De intervjuade kartläggarna som 

hade stött på detta verkade inte tycka det var ett problem men det ställde höga krav på flexibilitet 

eftersom de, som intervjuarna själva uttryckte, kastades in i det. Att vara kompetent i sitt ämne, i 

detta fall kartläggning, är en av de viktigaste förutsättningarna för lyckad kartläggning (Juvonen 

2015, Sandell Ring & Hassanpour 2012). Lärares möjlighet till förberedelse inför en arbetsuppgift 

uppfattas även i andra sammanhang som begränsad. I Holmberg (2015) går att utröna samma 

problematik, lärarna har fått för lite utbildning när det gäller utbildning inom dokumentation och 

de önskar fortbildning. 

 
Intervjusvaren tyder på att de kartläggande lärarna inte heller är nöjda med överlämningen av elev 

och dokumentation. När kartläggningen av den nyanlände eleven är klar och överlämningen till 

skolan sker riskerar kartläggningsprofilen, pappret med resultatet av kartläggningen, att inte läsas 
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på det sätt som kartläggarna tänkt sig. Detta eftersom tiden är så knapp. De intervjuade 

kartläggarna verkar leta efter en snabböversikt, vilket kan leda till att de missar väsentlig 

information. För att säkerställa att den nyanlända elevens fortsatta skolgång blir lyckad ska 

kartläggare och övrig personal som arbetar med kartläggningen ha kompetens i hur resultatet ska 

analyseras och användas för fortsatt undervisning (Sandell Ring & Hassanpour, 2012, s. 102). 

Även Ekermo (2005) fann i sin studie bristfällig kommunikation mellan överlämnande och 

mottagande lärare. Detta kan leda till problem vid överlämningar av elever och eleven riskerar då 

till och med att inte hamna i den årskurs som motsvarar hens kunskaper. Att hamna i rätt årskurs 

är en framgångsfaktor för en lyckad skolgång enligt (Cederberg, 2006 s. 126). Mottagande lärare 

har ett redan fulltecknat schema och att för dem ta sig igenom kartläggningsprofilen kan vara mer 

än vad de känner att de hinner med.  Tidsbrist och tidspress på skolorna riskerar att påverka 

kartläggningsarbetet på ett negativt sätt. Kartläggande lärare som inte hinner följa upp tillräckligt 

och mottagande lärare som inte har tid att gå igenom de dokument som egentligen behövs för att 

arbetet med kartläggningen är båda resultat av en begränsande resursrelaterad ram.  Tid som 

begränsande ramfaktor regleras till stor del i det pedagogiska ramverket eftersom det innefattar 

skollagen.  

	

7.2 Organiserande och administrerande 

De intervjuade kartläggarna är överens om att det är en fördel med ett likvärdigt material. Ett 

likvärdigt material bidrar till en rättvis och jämn bedömning. Att det finns ett material som alla 

ska använda gör att risken för olika tolkningar bland kartläggare och mottagande lärare minskar. 

Om de intervjuade kartläggarna skulle ha haft olika material att arbeta med skulle de ha kunnat 

tolka vissa uppgifter olika och på så sätt fått olika resultat om de kartlagt samma elev. Bunar 

(2015) menar att det finns problem med nyanländas skolgång och att det beror på just bristande 

kartläggning (Bunar, 2015, s. 44).  Att kunna jobba med samma material låter läraren följa en 

färdig arbetsgång och på så vis undvika att improvisera eller komma på egna sätt att kartlägga. Att 

improvisera sänker likvärdigheten (Bunar, 2010, s. 66).  

 

När det gäller den fysiska utformningen av kartläggningsmaterialet visar intervjusvaren att 

samtliga intervjuade kartläggare är missnöjda med hur vissa delar av materialet är konstruerat. 

Den ruta där elevernas kunskaper ska sammanfattas upplevs som alldeles för liten för vad som 

förväntas få plats i rutan. Kartläggarna har fått anpassa sitt språk för att kunna få plats i rutorna 

och upplever att de ofta har mer att säga som då inte får plats. Problem med kartläggningens 
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utformning fanns redan innan kartläggningsmaterialet blev ett nationellt material, enligt Ekermos 

studie (Ekermo, 2005. s. 41). Detta kan leda till att väsentlig information inte följer med i 

processen att överlämna eleven och kartläggningen till den mottagande läraren. Det kan då bli 

svårt för rektorn att fatta ett rättvist och adekvat beslut vilket är ett av kartläggningsmaterialets 

syften (Sandell Ring & Hassanpour, 2012, s. 101)  

 

Trots att kartläggningarna görs utifrån en standardiserad mall upplever ändå kartläggarna 

olikheter i bedömningen, vid kartläggningen. Detta framkommer till exempel när elever byter 

kommuner och kartläggningsdokumenten följer med. På mottagningsenheten där hälften av 

intervjuerna gjordes har kartläggarna varandra att samråda med och det önskas sambedömning i 

den mån det är möjligt. Nationella proven i svenska/matematik och engelska har ofta 

sambedömningar på skolor där lärare med liknande situationer får sambedöma för att 

upprätthålla hög likvärdighet i bedömningen (Skolverket, 2017). När istället nyanländas elevers 

kunskaper ska bedömas i kartläggningssyfte saknas detta. En utav förutsättningarna för lyckad 

kartläggning enligt Sandell Ring och Hassanpour (2012) är att personal som arbetar med 

bedömningen ska ha god kunskap i hur materialet ska användas och vad dess syfte är (Sandell 

Ring & Hassanpour, 2012, s. 102).  

 

Ytterligare ett resultat som intervjuerna visat är att samtliga informanter är positiva till ett bra 

samarbete kollegor emellan, inte bara vid sambedömning. Att ha någon att prata med i en 

liknande situation kan göra att kartläggarna känner sig säkrare i sin roll. Dessutom får de prata 

om arbetet med materialet och se om de arbetar med materialet på samma sätt som de andra. 

Likvärdiga bedömningar är en förutsättning för att det ska resultera i ökad måluppfyllelse vilket 

materialet enligt utbildningsdepartementet (2013) utformades för att göra 

(Utbildningsdepartementet, 2013).  

 

På mottagande skolor upplevs inte att materialet tas emot på det sätt som kartläggarna tänkt sig 

vilket tidigare diskuterades i avsnittet om resurser, framförallt till följd av bristande tidsresurser. 

En annan tänkbar anledning till detta finnes i de organisationsrelaterade ramarna. Lärarna som 

ska ta emot materialet upplevs inte ha någon rutin för detta. Det kan leda till att materialet inte 

blir läst och tolkat som det var menat och att tanken med det som informanterna kallar ”levande 

dokument” försvinner. Att avsaknad av rutiner påverkar resultat och fortsatt arbete nämns även i 

Annika Erikssons (2014) studie där de organisationsrelaterade ramarna visade sig vara 

begränsande när rutinerna brast (Eriksson 2014, s. 59 - 60).  
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7.3 Elevers bakgrund  

De ramar som i studien visat sig påverka kartläggande lärares arbete minst är ramar med 

anknytning till eleverna och deras bakgrund. Några få resultat finns dock att diskutera.  

 
Studien visar att eleverna ibland inte vill prata vid kartläggningen vilket försvårar uppgiften för 

kartläggarna som då inte har något att arbeta med. Detta kan leda till att eleverna blir felplacerade 

och att de får stora svårigheter i den årskurs de hamnar i. En tänkbar anledning till sådan tystnad 

kan vara trauman hos eleverna. Att identifiera trauman och vilken effekt dessa har är komplicerat, 

vilket är ett resultat som även Blobs studie visar  (Blob, 2004 s. 34). En annan tänkbar anledning 

till att elever inte pratar vid kartläggning kan vara en så enkel förklaring som att de nyanlända 

eleverna är obekanta språket (Lilliedahl & Ehrlin i Lahdenperä & Sundgren 2016, s. 51). 

 
Ett annat resultat som intervjuerna visar på är att vissa av de nyanlända elevernas föräldrar 

uppvisar så stort engagemang i deras önskan att deras barn presterar bra att de istället försvårar 

kartläggningen och kommer ivägen för kartläggarnas arbete. Samtidigt är föräldrarnas deltagande 

av stor vikt eftersom varje elev har enskilda förutsättningar och omständigheter. Med föräldrars 

stöd kan eleverna känna sig trygga och öppna. (Blob, 2004 s. 33). 
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8. Konklusion 

Denna studie är genomförd 2017, samtidigt som användandet av kartläggningsmaterialet blev 

obligatoriskt. Det var också vid denna tid som definitionen av en nyanländ elev blev inskrivet i 

skollagen. Relevansen av detta är att arbetet med kartläggningsmaterialet är nytt och under 

utveckling.  

 
Studien visar att de intervjuade lärarna upplever påverkan på sitt arbete med materialet som kan 

kopplas till samtliga ramfaktorgrupper, i olika grad. Den som visat sig ha störst påverkan enligt 

denna studie är tid som resursrelaterad ram. Den påverkar kartläggarnas chans till förberedelse 

inför arbetet och efterarbetet för den mottagande läraren. Den ram som i minst grad påverkar 

kartläggarnas arbete är de ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. När 

intervjuerna gjordes var trycket väldigt högt, enligt kartläggarna själva, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Informanternas uppfattning om vilken påverkan ramfaktorerna har på deras arbete 

kunde möjligen ha sett annorlunda ut om intervjuerna hade utförts vid en annan tidpunkt. 

 

För att dra allmänna slutsatser skulle studien behöva göras i en kommun där fler kartläggare 

arbetar. Urvalet skulle då kunna innefatta fler informanter för att på så sätt öka validiteten för 

studiens resultat. Ämnet behöver mer forskning eftersom det är en viktig process för nyanlända 

att hamna rätt i skolan, så fort som möjligt. Denna studie är en liten studie som endast omfattar 

sex informanter. En större studie där datainsamling kunde ske över hela Sverige skulle behövas 

för att kunna få en samlad bild av hur ramfaktorer påverkar arbetet med kartläggningsmaterialet.   

 
Lärare som ska arbeta med kartläggning av nyanlända elever bör vara medvetna om att 

ramfaktorerna på detta vis kan komma att påverka dem. På så vis har de större chans att påverka 

och vidga ramarna för att slippa bli begränsade i sitt kommande arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Informanten och dess praktiska arbetslivserfarenhet 
• Namn: 
• Ålder: 
• Utbildning: 
• Arbetar som: 
• Erfarenhet av kartläggning av nyanlända: 
• Erfarenhet av skolverkets kartläggningsmaterial 

 
Intervjuobjektet och kartläggningsmaterialet 

• Hur vet du vad du ska utgå ifrån när du ska göra en kartläggning?  
• Har du fått gå webbkursen på bedömningsportalen? Fanns det något bra/ dåligt med 

den? 
• Tycker du att du vet tillräckligt om kartläggningsprocessen för att kunna göra ordentliga 

kartläggningar? Vilken typ av information fick du om kartläggningen? Av vem? 
• Hur ser arbetet ut från att du får höra om en nyanländ elev tills att du har gjort 

kartläggningen? 
• Är du nöjd med hur arbetsgången ser ut för dig? 
• Känner du dig på något sätt hjälpt eller begränsad av det färdiga kartläggningsmaterialet? 

 
Intervjuobjektet och påverkansfaktorer 

• Tycker du det finns något som är särskilt bra med att jobba efter ett 
kartläggningsmaterial, isåfall vad? 

• Vilka delar/vilken del i kartläggningsmaterialet upplever du extra bra i fråga om att ta reda 
på elevens tidigare kunskaper? 

• Hur får du tillräcklig information för att göra kartläggningen? 
• Tycker du det finns något som är svårt när det gäller arbetet med kartläggningsmaterialet? 

Isåfall vad? 
• Finns det någon del du känner är mindre bra av kartläggningsmaterialet när det gäller att 

ta reda på på elevers kunskaper? 
• Vad tycker du om att ha en nationell mall att jobba utefter? 
• Skulle du vilja jobba på samma sätt om du fick byta? 
• Tycker du att du har tillräckliga verktyg för att kartlägga nyanlända elever?  

• Känner du att du har tillräckligt med tid för att kartlägga elever?  
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• Har du något samarbete med andra kartläggande lärare? I så fall hur ser det ut? 
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Bilaga 2: Mail till informanter 

Hej. 

 

Jag är en lärarstudent som skriver mitt examensarbete och jag skriver om precis det Ni jobbar 

med, kartläggningen av nyanlända. Jag skriver utifrån ramfaktorteorin vilket enkelt förklarat är 

sätt att se på de begränsande faktorer som lärare ramas in av i sitt yrke. Jag vill undersöka vad 

lärare som gör kartläggningar har för uppfattningar om arbetet med kartläggningen, utifrån dessa. 

 

Materialet kommer enbart användas för min uppsats och du kommer vara anonym.  

 

Upplägg: 

- Första delen handlar om din roll, om vem du är och din erfarenhet av kartläggning. 

 

- Andra delen handlar om ditt arbete med kartläggningsmaterialet i praktiken.  

 

- Tredje och sista delen handlar om begränsningar som du eventuellt stött på under ditt arbete 

med kartläggningarna. 

 

Jag beräknar att intervjun tar ca en timme. 

 

Hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med. 

 

Tack 

Viktor Kullgren 

 


