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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka studie- och yrkesvägledarens roll i 
skolintroduktionen för nyanlända invandrarungdomar i gymnasieåldern. Studie- och 
yrkesvägledare har intervjuats i fem kommuner i Stockholms län. Utifrån ett kvalitativt 
tillvägagångssätt vill vi undersöka studie- och yrkesvägledarens roll i skolverksamheten 
och dess ramar. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna upplevde att samverkan 
och tidsaspekten var begränsande faktorer i introduktionsarbetet. Det framkom även hur de 
yttre och inre ramar påverkar kommuner och skolverksamheter, vilka ses som hinder.  
Uppsatsen tydliggör vikten av att en nationell strategi för skolintroduktionen för nyanlända 
invandrarungdomar behövs.   

Nyckelord 

skolintroduktion, nyanlända, invandare, IVIK, samverkan, ramar, 
organisation 



  
Abstracts 

The purpose of this study is to elucidate the role of guidance counsellor for newly 
arrived immigrants of 16 - 20 years of age. The study has been taking place in five 
municipalities in Stockholm County, where counsellors have been interviewed. A 
qualitative attempt has been used to illuminate the counsellors role in school activity 
and there frames. The result shows that the counsellors experienced co- operation and 
time aspect as limitation factors in the work with school introduction. The result also 
told that the internal and external frames influence the local government and school 
activity in a limitation form.  The study expresses the importance of a national strategy 
for school introduction of newly arrived immigrants.  
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1. Inledning 

1.1 Val av problemområde   

Utbildningsorganisationens intentioner och ambitioner är att ge alla barn och ungdomar 
ett jämbördigt samhälleligt ”inträde”, vilket möjliggörs av att alla barn i Sverige har rätt 
till bland annat utbildning i grund- och gymnasieskola. Rätten till utbildning omfattar 
även nyanlända flykting- och invandrarbarn1 som via kommunernas försorg ska slussas 
in i det svenska skol- och utbildningsväsendet2.  

Integrationsverkets rapport Skolintroduktion för nyanlända flykting- och 
invandrarbarn3, belyser problematiken kring bristen på enhetliga nationella föreskrifter 
om hur skolintroduktionen ska utformas och organiseras för nyanlända. Idag är det upp 
till varje kommun att skapa en handlingsplan för skolintroduktionen, vilket medför att 
introduktionen kan se olika ut i kommuner och skolor. Vid ett flertal tillfällen under 
utbildningens gång, genom såväl praktik som fältstudier, har vi kommit i kontakt med 
elever med annat etniskt ursprung än svenskt. Under vår vägledningspraktik, där 
vägledningssamtalen var i fokus, kom vi i kontakt med elever som läste på 
introduktionskurs för invandrare (IVIK). Vi fick då förmånen att delta i studie- och 
yrkesvägledarnas praktiska arbete i skolintroduktion av nya IVIK elever.   

I Myndigheten för skolutvecklings rapport Vid sidan av eller mitt i? – om undervisning 
för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan (2004) nämns att kommunerna 
ofta saknar samordnare för nyanlända, vilket leder till att ansvaret för 
skolintroduktionen läggs på skolledarna istället. Den person som skolledarna i sin tur 
generellt ger i uppdrag att ansvara för skolintroduktionen, är skolornas studie- och 
yrkesvägledare (ibid.). Denna sistnämnda rapport fångade vårt intresse att närmare 
undersöka vilken roll studie- och yrkesvägledare har i skolintroduktionssammanhang 
för nyanlända invandrarungdomar. Problemområdet känns viktigt från såväl individ- 
som samhälleligt perspektiv då vi anser att studie- och yrkesvägledarna är en viktig länk 
till ett samhälleligt inträde för nyanlända invandrarungdomar. Detta då det i studie- och 
vägledarnas uppdrag ingår att vägleda och skapa sammanhang beträffande kopplingen 

                                                

 

1 http:// www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/vad_galler [2007-02-26] 

2 ibid. 

3  http:// www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=101&file=publication [2007-03-02]     

http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/vad_galler
http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=101&file=publication
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mellan utbildning och arbete samt med samhället i övrigt, vilket i framtiden leder till att 
de nyanlända kommer ut i arbete och därmed egen försörjning. Studie- och 
yrkesvägledare fyller även en viktig funktion när det gäller nyorientering i det 
temposnabba och föränderliga samhället och arbetslivet som vi lever i.   

Att utbildning ses som ett av samhällets viktigaste redskap för att åstadkomma 
förändring och en nyckelfaktor för välfärd, tillväxt och demokrati (Integrationsverket, 
2006), anser vi också ge oss fog att ytterligare vilja undersöka det i ovanstående.  

1.2 Förförståelse  

Vi utgår från devisen att alla individer oavsett ålder eller nationalitet ska ha en möjlighet 
till ett samhälleligt inträde. I studie- och yrkesvägledarens profession ingår ett empatisk 
och humant förhållningssätt med individen i fokus, vilket vi kommer att ha med oss i 
denna studie. Vår förförståelse av relevans för forskningsområdet har vi skaffat oss 
under hösten 2006 då vi genomförde vår praktik vid två gymnasieskolor som bedrev 
individuella programmet och IVIK program/klasser. Tanken med studien är att den ska 
ge upphov till en ökad förståelse för ämnet, för oss själva men även andra, då många av 
oss som studerar till studie- och yrkesvägledare kan komma att arbeta med den av oss 
för studien valda målgrupp. Vår kunskap om studie- och yrkesvägledarens generella roll 
i vägledningssammanhang, anser vi, att vi har en relativt god kunskap om. Vad 
anbelangar vägledarens funktion i fråga om skolintroduktionen har vi ringa kunskap 
om. Detsamma gäller vår kunskapsbank beträffande hinder och möjligheter i 
densamma. De grundantaganden som vi i dagsläget har av skolintroduktionen är att det 
kan te sig olika från kommun till kommun.  

1.3 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka studie- och yrkesvägledares roll i 
skolintroduktionen för nyanlända invandrarungdomar i gymnasieåldern. 

1.4 Begrepp  

För att underlätta läsningen av vårt arbete kommer vi att tydliggöra några begrepp och 
hur vi har valt att använda dem i denna studie. Begreppen har skrivits i fet stil för att 
lättare finna dem i den löpande texten.  

Varje kommun är skyldig att erbjuda skolintroduktion för nyanlända ungdomar i 
gymnasieåldern (16 – 20 år) som ger eleven rätt till att gå i ett nationellt program om de 
uppfyller behörighetskraven i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (5 kap, 
allmänna bestämmelser).  
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Om behörighetskraven inte uppfylls så framgår det i skollagen (1985:1100) att det ska 
finnas möjligheten att gå i ett individuellt program (IV), vilket är tänkt att förbereda 
eleverna för studier på ett nationellt program och möta elevernas individuella behov. De 
gymnasieskolor som har många nyanlända invandrarungdomar har för vana att 
samordna eleverna i gemensamma individuella program, som kallas IVIK 
program/klasser. IVIK är en introduktionskurs för invandrarungdomar som har ett annat 
modersmål än svenska och behöver svenskundervisning för att därefter kunna studera 
vidare på ett av de nationella eller specialutformade programmen4.  

Mot bakgrund av vår förförståelse om ämnet som vi har för avsikt att undersöka i denna 
studie, vill vi belysa eventuella hinder och möjligheter som påverkar introduktionen för 
nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. Det vi har funderat kring är om det föreligger 
några inre ramar i form av exempelvis regler och rutiner i skolan som påverkar 
skolintroduktionsarbetet. Vi har även för avsikt undersöka om det är några yttre ramar 
vilka skapats av politiska och administrativa beslut som styr skolor, kommuner och 
olika myndigheters verksamheter.    

Skolans ramar inbegriper det som nämns i bland annat skollagen (1985:1 100) och 1994 
års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), vilka utgör förutsättningarna för 
skolornas verksamheter och utgör en viktig del i hur de enskilda skolorna kan 
utforma/organisera skolintroduktionen.(Lidensjö & Lundgren, 2002).  

2. Bakgrund  

2.1 Kommuner, skola och vägledning   

År 1989 ratificerade Sverige Europarådets konvention om kommunalt självstyre, vilket 
ledde till att den offentliga sektorn decentraliserades. Det kommunala självstyret 
innebar att kommunerna inom sina gränser kom att självständigt reglera och sköta en 
väsentlig del av den offentliga verksamheten. Detta föranledde att det i dagens Sverige 
är kommunerna som bär ansvaret för introduktionen för nyanlända invandrare, där 
skolintroduktionen utgör en del i det övergripande introduktionsarbetet5.   

Den politiska ambitionen i början av 1990-talet var att alla ungdomar skulle få en 
fullständig gymnasieutbildning. I 1991 års gymnasiereform blev kommunerna skyldiga 
att erbjuda samtliga ungdomar gymnasieutbildning till den 30 juni året de fyllde 20. 
Detta innebar att det kommunala uppföljningsansvaret som tillkommit kommunerna 
kom att ersättas av ett utbildningsansvar. I samband med gymnasiereformen inrättades 

                                                

 

4 http://skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/motesplatser_om_ny... [2007-03-21] 

5 http://web.comhem.se/~u13115096/Sverige/kommunerna.html#Historik  [2007-04-25] 

http://skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/motesplatser_om_ny..
http://web.comhem.se/~u13115096/Sverige/kommunerna.html#Historik
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17 nationella program samt det individuella programmet (IV). Tanken med IV var att ge 
särskilt stöd och kompensera de elever som inte hade fullständigt betygsunderlag för att 
komma in på ett nationellt program, eller som avbrutit sina studier på ett nationellt 
program  

Skollagen 5 kap. Gymnasieskolan 

4b § … Det individuella programmet skall först och främst förbereda eleverna för studier på ett 

nationellt program […] Ett individuellt program kan möta elevers speciella utbildningsbehov  

Inom ramen för IV finns även IVIK program som är ett introduktionsprogram för 
nyanlända invandrare i gymnasieåldern. (SOU 2000:39, Skolverket, 2005)   

Då det inte finns några fastlagda kursplaner för IV, har utformningen av det individuella 
programmet skiljt sig åt mellan olika kommuner. Vilka ämnen och hur mycket 
undervisning eleverna fått, har avgjorts av de enskilda kommunerna, vilket ledde till ett 
regeringsbeslut som innebar att IV från och med 1 juli 2006 skulle omfatta studier på 
heltid (Integrationsverket, 2006).   

2.1.1 Strategier för skolintroduktion  

Det finns ingen nationell strategi för hur skolintroduktionen för nyanlända ska 
organiseras, vilket innebär att det är upp till varje kommun att utforma en egen strategi. 
Efter genomgång av ett antal kommuners introduktionsprogram framkom att ett 
introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år generellt innehöll de av 
Integrationsverket6 uppställda mål som omfattar:   

 

svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt skollagen, 

 

praktik i den utsträckning som är möjlig, 

 

orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt  

 

information om vardagslivet i en kommun och andra liknande förhållanden  

samt att introduktionen, om lämpliga aktiviteter finns att erbjuda, ska ske på heltid sex 
till åtta timmar per dag.  

Som tidigare nämnts finns det stora skillnader i hur introduktionsprogram ska vara 
utformat och hur skolintroduktionen bör se ut för personer som fyllt 16 år, på grund av 
att det inte finns några nationellt utformade strategier. Varje kommun ska dock verka 
för att nå ut till sina samhällsmedborgare som är berättigade till undervisning i svenska 
för invandrare (sfi) för att motivera dem att delta i utbildningen. Personer som det andra 
kalenderhalvåret fyller 16 år har rätt att delta i kommunernas sfi utbildning i enlighet 
med skollagen (1985:1100) kap.13§6. Kommunerna är även skyldiga att upprätta 

                                                

 

6 http://www.integrationsverket.se/Upload/Integration/Myndighet/Mal20%introduktion/malforintroduktionen.pdf

  

http://www.integrationsverket.se/Upload/Integration/Myndighet/Mal20%introduktion/malforintroduktionen.pdf
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skolplaner som är de dokument som kompletterar de nationella målen som beskrivs i 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skollagen 1985:1100).   

Ansvaret för kommunernas skolintroduktion beträffande ungdomar i gymnasieåldern 
hamnar ofta på de enskilda skolorna, som bedriver individuella programmet. Enligt 
skollagen (1985:1100) 2 kap. 6 § är det offentliga skolväsendet skyldiga att erbjuda 
studie- och yrkesvägledning. I de enskilda skolorna är rektorerna de pedagogiska 
ledarna som inom deras ansvarsområde har,  

- inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […] syoverksamhet utformas så att elever som 

behöver särskilt stöd och hjälp får detta (ibid.)  

2.1.2 Studie- och yrkesvägledarens roll  

Utifrån ett historiskt perspektiv är vägledningen en sen företeelse och hänger nära 
samman med det moderna samhällets utveckling (SOU 2001:45). I dag är vägledningen 
en förankrad del i utbildningssystemet och utgör en del i skolornas dagliga verksamhet. 
Enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) har studie- och 
yrkesvägledning en stor betydelse ur informationshänseende för det föränderliga 
behovet av arbetskraft inom olika områden.  

Decentraliseringen av skolväsendet har påverkat vägledningsarbetet institutionellt i den 
bemärkelsen att kommunerna har större frihet att utforma vägledningens organisation 
och innehåll. Kontentan av detta har inneburit att studie- och yrkesorienterande 
verksamheters organisation fallit inom ramen för skolledarnas ansvar (Lfp 94, punkt 
2.6). Sammantaget påverkas således studie- och yrkesvägledarens arbete av politiska 
mål och lokala bestämmelser som sätter ramarna för hur organisationen av 
introduktionsarbetet ska gå till (Integrationsverket, 2007), vilket därmed berör och 
reglerar vägledarnas dagliga arbete.  

Studie- och yrkesvägledningen är den verksamhet i skolan som går ut på att den som 
söker vägledning ska få en bättre kännedom om sig själv och om möjligheter samt 
begränsningar i omvärlden vad gäller studier och yrken (Lpf 94, punkt 2.4). Studie- och 
yrkesvägledaren har även till uppgift att ge den vägledningssökande 
informationskompetens, dvs. förmågan att kunna söka den information han eller hon 
behöver och att kunna värdera den. Målet är att den vägledningssökande ska kunna fatta 
väl underbyggda beslut om sina studier och sitt framtida arbetsliv. I vägledningsarbetet 
kan även samtal om livsfrågor öka elevernas självinsikt och möjligheter att påverka 
deras val ingå.   

För att ta reda på vad det är eleverna behöver hjälp med inför studieplanering etc. 
kartlägger studie- och yrkesvägledaren elevernas tidigare kunskaper. Syftet med 
kartläggningen är att det så småningom ska utmynna i en handlingsplan som beskriver 
hur eleverna ska nå deras uppsatta mål för exempelvis fortsatta studier m.m. 
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Kartläggningen kan ske på olika sätt beroende på vilken samtalsmodell studie- och 
yrkesvägledaren väljer att tillämpa. En modell som lättöversiktligt beskriver hur en 
kartläggning kan gå till beskrivs i Professionell vägledning – med samtal som redskap 
(Hägg & Kuoppa, 1997) vilken illustreras nedan:  

     Samtalsmodellen  

Klargöra situationen       Vidga perspektiv      Göra en handlingsplan  
ur klientens perspektiv        Sätta upp mål      Ge stöd för genomförande  

Studie- och yrkesvägledaren ska anpassa vägledningsinsatserna efter elevernas behov av 
vägledning och upprätta individuella studieplaner (Gymnasieförordningen, kap 1, 12§), 
för varje enskild elev. Studieplanering sker generellt i samråd med eleven, dennes 
föräldrar, god man och studie- och yrkesvägledaren.  

2.2 Litteraturgenomgång  

Litteratursökning har gjorts på Södertörns Högskola och Lärarhögskolans bibliotek. 
Artikelsökningar har gjorts via Internet, med hjälp av sökmotorn Eniro samt i databasen 
Libris. Vi har främst använt oss av följande sökord; Skolintroduktion, nyanlända, 
invandrarungdomar, IVIK, IVIK program, IVIK klass. Vi har gått in på olika 
kommuners hemsidor i Stockholms län för att finna information och handlingsplaner för 
skolintroduktion för nyanlända invandrarungdomar.  

Vi har inte funnit någon tidigare forskning eller litteratur som belyser studie- och 
yrkesvägledares roll i skolintroduktionen för nyanlända invandrarungdomar . Däremot 
har vi funnit litteratur och tidigare forskning i form av rapporter och utredningar som 
har relevans för denna studie på olika sätt.  Detta kommer att redogöras för nedan.  

Litteraturgenomgången kommer att redogöras utifrån teman som vi finner har 
anknytning till vår studie. Avsnittet är strukturerat efter följande teman introduktion, 
samverkan, integrering, roller och ansvar samt organisation.   

Introduktion  

För att kunna delta i samhällslivet och få inflytande över sin egen situation krävs 
kunskaper och information om det samhälle eleverna lever i. Skolans uppgift är att 
förmedla kunskaper, förbereda eleverna och ge dem förutsättningar som leder till 
inflytande över deras egen tillvaro och är en stor del av det som möjliggör etablering i 
det nya landet. Då det i dagsläget saknas en förordning som reglerar statliga och 
kommunala myndigheters ansvar för introduktionsinsatser av olika slag, dit 
skolintroduktionen hör, har Integrationsverket arbetat med att utveckla samarbete 
mellan olika aktörer som arbetar med introduktionen för nyanlända invandrare. Ett 
tillvägagångssätt har varit att utveckla nationella mål för introduktion och därigenom 
skapa ett gemensamt tankesystem kring god introduktion och en snabb etablering för 
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individerna. Arbetet har resulterat i en rapport Överenskommelse om utveckling av 
introduktionsarbete för nyanlända invandrare i Sverige, se även integrationspolitiska 
propositionen, som har undertecknats av Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmarknadsverket m.fl.    

Bristen på kongruens beträffande kommunernas introduktionsarbete nämns i Mathias 
Blobs rapport Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn 
(Integrationsverket, 2004) som pekar på klara brister i nationella rutiner för 
skolintroduktion för nyanlända, vilken även omfattar vägledningsarbetet i skolorna. 
Vikten av rutiner beträffande vägledningsarbetet nämns även i Modighs studie Vid 
sidan av eller mitt i? samt Integrationsverkets rapport Etablering i Sverige (2005) som 
även tar fasta på vikten av att avsätta extra tid för elever med utländsk bakgrund och 
etablering av en god förälder kontakt.   

Samverkan  

En annan strategi har varit att inleda och utveckla centrala, regionala och lokala 
samverkansöverenskommelser (Integrationsverket, 2004b), vilket dock framkommer i 
rapporten Ett förlorat år (Integrationsverket, 2007) inte fungerar tillfredställande. 
Potentiella faktorer som Integrationsverket menar kan ha orsakat att samarbetet och 
dröjsmålen för introduktionen inte har fungerat tillfredställande är att ”det på den 
strukturella nivån måste ses över och analysera” (ibid. s.22 ) de regelverk, uppdrag och 
förutsättningar som skapar ramarna för kommunernas och myndigheternas 
verksamheter. Ett förfaringssätt att förbättra förutsättningarna för att skickligare lösa 
uppdragen med introduktionen, nämns tillgång till effektivare styrmedel. Detta då en 
sammanhållen och effektiv introduktion är svår att åstadkomma när det saknas formella 
”medel och sanktioner för mål- och resultatstyrning” (ibid. s.23 ). Myndigheterna och 
andra aktörers skilda uppdrag och mål leder också till samarbetssvårigheter. Sekretess 
och skolans bristande likvärdighet för alla elever nämns även de som hinder för en 
effektivare samverkan ( ibid. s. 25-30 ).   

Roller och ansvar  

En förutsättning för att lokalt skapa en tillfredställande samverkan är att det finns en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning i vilken det klart framgår vem som gör vad, när, hur 
och varför. Då gymnasieskolan ofta ligger under olika förvaltningar i olika kommuner 
säger Fredrik Modigh i sin studie Vid sidan av eller mitt i? (2004), att det kan vara en 
anledning till att rutinerna skiljer sig kommuner emellan. Vidare nämner Modigh (ibid.) 
att bristen på kommunal samordning är en bidragande orsak som leder till brist på 
ansvarstagande, vilket medför att skolorna får ta ansvar för andra insatser som andra 
lokala aktörer borde ansvara för.  Studien visar att otydligheter i kommunernas 
ansvarstagande kan leda till allvarliga konsekvenser för nyanlända ungdomar och 
refererar till uppföljningar som Integrationsverket har gjort, och som visar att många 
ungdomar efter lång tid fortfarande befinner sig i förberedelseverksamhet som IVIK 
program/klasser. Följderna av det nämnda, menar Modigh, kan leda till att äldre 
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gymnasieungdomar risker att falla ”mellan stolarna i meningen att de varken klarar 
ordinarie gymnasieskola eller arbetsmarkandens krav” (ibid. s 48).   

Integrering  

För att möjliggöra en snabb och effektiv integrering i samhället betonas även viket av 
en helhetssyn och samordning mellan olika myndigheter och aktörer som är involverade 
i introduktionen.  I rapporten Integration var god dröj (Integrationsverket, 2004) 
utvärderas 30 av landets kommuner i hur introduktionsverksamheten för nyanlända 
flyktingar och invandrare gått till. Studien påvisar att ansvaret för introduktionen av 
barn och ungdomar inte är kongruent i kommunerna och att uppföljning av barn och 
ungdomars introduktion är i det närmaste obefintlig. Vidare nämns även i denna studie 
att många kommuner överlämnar ansvaret till de enskilda skolorna, men tillskillnad från 
det som nämns i Modighs rapport Vid sidan av eller mitt i? betraktas emellertid 
överlämnandet av ansvar inte som någon brist, men att det borde finnas en tjänsteman 
som har ett överordnat ansvar för att följa upp och utvärdera introduktionen.   

Organisation  

I statens offentliga utredning Vidare vägar – vägen vidare – svenska som andraspråk 
för samhälls- och arbetsliv (2003:77) visar att i de kommuner som sfi-utbildningen 
organisatoriskt har en nära koppling till arbetsmarknads- och integrationsfrågor 
understryker man att denna organisation möjliggjort en helhetssyn på introduktionen för 
nyanlända. Detta har även inneburit underlättande av samordning av insatser som rör 
målgruppen.  

2.3 Forskningsanknytning  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för forskning av relevans för studien. Då vår 
avsikt är att undersöka studie- och yrkesvägledares roll i skolintroduktionen har vi valt 
att utgå från ett organisationsteoretiskt- och ramfaktorteoretiskt perspektiv när vi 
analyserar undersökningens resultat. Organisationsteorin har vi valt att applicera då den 
visar hur en organisation kan vara uppbyggd och påtalar den hierarkiska ordningen 
vilken påverkar individerna som ingår i densamma.  Ramfaktorteorin tillämpas då den 
visar det ramar, yttre och inre (se begrepp sid. 3) som kan påverka studie- och 
yrkesvägledarens yrkesutövning. Nedan följer en beskrivning av teorierna.  
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2.3.1 Teoretisk perspektiv på organisationer  

Det finns många definitioner och betraktelsesätt på vad en organisation är. Sett ur ett 
perspektiv är organisationen ett redskap som samlar många individers resurser och 
riktar dem mot ett särskilt mål (Heide, m.fl., 2005). En annan förklaring är att betrakta 
organisationer som en grupp människor med inbördes skilda behov och förväntningar, 
men med samma mål. En organisation kan även ses som ett system av samspel mellan 
olika aktörer. Alla nämnda definitioner är relevanta för denna studie.  

Att organisationer kan ses som ett verktyg är viktigt då man därmed kan precisera 
verksamhetens mål och syfte. Att uppmärksamma individen i organisationen och de 
roller som skapas är intressant för att förstå processen som leder till verksamhetens 
verklighet. Då organisationer kan ses som system kan strukturerna belysas enligt vilka 
organisationerna är uppbyggda och samarbete med andra organisationer analyseras.  

Organisationer kan beskrivas som sociala system som hålls ihop av en gemensam 
kultur, vilken utgörs av normer, tankesätt och rutiner (Heide, m.fl., 2005). För att 
kulturen i en organisation ska existera krävs att organisationsmedlemmarna är i kontakt 
med varandra och samtalar om hur de exempelvis bör handla i olika händelser. 
Kommunikationen är även viktig för att dess medlemmar ska få information och 
kunskap om och förstå organisationens mål, för att därefter kunna översätta mål till 
handling. Medlemmarna får även en helhetssyn och överblick av organisationen via 
kommunikationen. Internkommunikation består av både formella och informella 
kommunikationskanaler. Det inrymmer kommunikation mellan organisationens olika 
hierarkiska nivåer och avdelningar likväl som information om de specifika 
ansvarsområden som finns i organisationer och arbetsbeskrivningar som 
organisationsmedlemmar har tilldelats. Den informella kommunikationen är i sin tur ett 
socialt samspel mellan medlemmarna i organisationen och uppstår spontant, vilket 
innebär att kommunikationen inte är kontrollerad av ledningen och är till stor del 
motiverad av individuella egenintressen (Rogers & Agarwala- Rogers, 1976).  

Kommunikationen kan se i tre olika former av formella kommunikationsflöden (Kreps, 
1990):  

 

Nedåtriktande kommunikation, från överordnad till underordnad 

 

Uppåtriktande kommunikation, från underordnad till överordnad 

 

Horisontell kommunikation, från anställd till anställd i samma hierarkiska nivå  

Den nedåtriktade kommunikationen går från toppen till botten av organisationen, från 
ledningen till de anställda. Denna kommunikation är den mest grundläggande formella 
kanalen och är en viktig ledningsfunktion och används då chefer vill förmedla 
arbetsrelaterad information eller direktiv till de anställda. Det är även vanligt att den 
nedåtriktade kommunikationen låter medarbetarna se organisationens mål som de ska 
arbeta mot (ibid.)  



  

10

 
En organisation förutsätter struktur och relativt fasta sätt att arbeta på. Struktur handlar 
om relationer mellan delar av en organiserad helhet och utgör verksamhetens formella 
drag och skiljer sig vad gäller mål, samarbete, ledarskap etc. Organisationers struktur 
föds ur behovet av ordning, arbetsfördelning och specialisering vilket sker genom 
formella regler och arbetsbeskrivningar för de enskilda medlemmarna (Flaa, 1998.). 
Strukturer kan var både positiva och negativa. Det kan vara positivt i den bemärkelsen 
att medlemmarna slipper fundera på hur de ska göra, men regler kan också bli 
hämmande att kreativiteten i organisationen och dess medlemmar blir lidande (Heide, 
m.fl. 2005)  

Inom kommunerna finns det många olika förvaltningar med skilda reglerverk som 
reglerar medlemmarnas uppdrag. Då skolintroduktionen är ett led i integreringsarbetet 
och som rör olika politiska områden och olika förvaltningar/myndigheter är det inte 
alltid möjligt som medlemmar i en organisation att ha kunskap om andra 
organisationers uppdrag och regelverk. 

Varje enskild kommun organiserar dess förvaltningar utifrån olika organisationsschema 
som belyser varje enskild förvaltnings upptagningsområde, skillnader i 
organisationsstruktur och hierarkier. Då skilda kommuner har olika organisatoriska 
schema för under vilken förvaltning gymnasieskolor kan ligga, har vi valt att 
exemplifiera detta med ett organisationsschema:           

Organisationsscheman ger en förhållandevis tydlig bild av en organisations 
makthierarki och en övergripande bild av arbetsfördelningen.  

I hierarkiska organisationer har var och en som arbetar i organisationen tydliga och 
begränsade uppgifter. Instruktioner och arbetsuppgifter erhålls från den som är närmast 

 

Gymnasieskola 

IV, Individuella 
programmet 

Nationella 
program 

Kommun 

IVIK 

Utbildningsförvaltning 
Barn- och ungdomsförvaltning 

Social- och arbetsmarknadsförvaltning 
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överordnad vars uppdrag är att beordra de närmast underställda. Nedan följer en 
illustration över en hierarkisk organisation inom ett rektorsområde:                        

Figur 1.  Kjell Granström modell ur Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheterna, omarbetad av studiens författare.   

Den hierarkiska organisationen styrs av regler och förordningar. För att tydliggöra hur 
styrdokumenten reglerar studie- och yrkesvägledarnas handlingsutrymme inom ramarna 
för deras uppdrag har vi valt att tillämpa ramfaktorteorin, vilken vi redogör för nedan.  

2.3.2 Ramfaktorteori  

Under 1960-talet formulerade Dahllöf en modell som har haft stor betydelse för skolans 
utveckling mot decentralisering och målstyrning. Ulf P Lundgren kom sedan att 
vidareutveckla Dahllöfs modell till en teori, ramfaktorteorin under 1970-talet. Med hjälp 
av teorin kunde man belysa begränsningar och möjligheter i skolundervisningens 
utformning och därmed också förstå resultatet av de förutsättningar som fanns 
(Lindblad, Linde, & Naeslund 1999). För att få en inblick och förstå den utveckling som 
skedde under 1980- och 1990-talet och därmed förstå förändringarna i skolan, erbjuder 
ramfaktorteorin metoder och kunskaper för analys och därmed en förståelse av 
förändringarna (Lidensjö & Lundgren. 2002) De förändringar som skett i skolan har 
också fört med sig stora förändringar av ramarna, det vill säga vad som är möjligt/inte 
möjligt inom skolans verksamhet. Nedan presenteras ramfaktorteorin i dess allra 
enklaste modell (ibid.): 

Rektor 

Studierektor Studierektor 

Lärare 

Studie- och 
yrkesvägledare
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Figur 2. Illustration över Dahllöfs  modell ur Lidensjö & Lundgren, 2002   

Med att använda ramfaktorteorin kan man åskådliggöra och förstå relationen mellan 
ramarna, undervisningsprocessen och kunskapsresultatet. I en kandidatuppsats från 
pedagogiska institutionen vid Lunds universitet har Gunnel Ottersten (2004) studerat 
hur ramarna som omger lärarens undervisningssituation påverkar dennes undervisning. 
De ramar som finns begränsar lärarens handlingsutrymme men möjliggör samtidigt att 
han eller hon kan välja undervisningsmetod efter begränsningarna. Det finns sålunda en 
frihet inom begräsningarna. Ottersten har konstruerat en modell som visar de ramar som 
styr lärarens praktiska undervisningsverksamhet (ibid. s. 6 ff.) 
I hierarkisk ordning visar Ottersten på de nivåer som styr lärarens praktiska 
undervisningsverksamhet. Som i tur och ordning lyder:          

                                             

                                           
                                           

                                                 

Ramar Process Resultat 

Skollagen  
skolans övergripande mål, fastställda av riksdag 

 

Plan för undervisning, lärarnas undervisningsplan 
(Vad? Hur? Varför?) 

 

Praktisk undervisningsverksamhet 

 

Läroplaner 
centralt fastställda av regering eller riksdag 

Skolans läroplan 
Lokalt fastställd av kommun 
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Figur 2. Otterstens modell över undervisningens ramfaktorer.  

Modellen visar på ett lättöverskådligt sätt hur undervisningen är rangordnat styrd av 
beslut och direktiv, både från politiskt håll och från den egna verksamheten., dvs. av 
såväl yttre som inre ramfaktorer. Det finns sålunda styrdokument och beslut på olika 
nivåer som har inflytande på undervisningens mål och som läraren ska förhålla sig till. I 
slutändan är det lärarna som efter de här premisserna avgör hur själva undervisningen i 
klassrummet utformas.  

Då ramfaktorteorin är en teori utvecklad inom pedagogiken och skolverksamheten som 
undersökningsområde anser vi det kan vara givande att använda den för vår 
undersökning inom området för denna studie. Detta då Studie- och 
vägledningsverksamheten och dess organisation i allra högsta grad är involverad i 
utbildningsväsendet och påverkas av de beslut som tas i utbildningsfrågor. Liksom 
undervisningen i klassrummet påverkas av de förutsättningar som ges utanför 
klassrummet, påverkas studie- och yrkesvägledarens möjligheter att vara en resurs för 
nyanlända eleverna av de förutsättningar som ges inom ramen för skolans verksamhet 
och politiska beslut.  

Styrdokument som finns inom skolverksamheten vilka reglerar studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag kan i hög grad variera från kommun till kommun och skolor 
emellan. Om vi generellt överför Otterstens modell till studie- och 
yrkesvägledningsverksamheten inom skolans värld ser modellen ut som följer:    

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                         

                                                                                 

                  

Skollagen 

 

Läroplaner 

 

Studie- och yrkesvägledarens arbetsbeskrivning 

 

Handlingsplan för vägledningsverksamheten 
Lokalt fastställd av kommun eller skola 
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Som modellen i ovan illustrerar handlar det om såväl politiska ramar på riksnivå som 
den enskilde studie- och yrkesvägledarens beslutsfattande och handlande i sitt dagliga 
arbete.  

2.4 Forskningsfrågor  

Utifrån syftet och litteraturstudierna har vi funnit följande forskningsfrågor relevanta för 
studien:   

 

Vilken roll har studie- och yrkesvägledare i skolintroduktionen för nyanlända 
invandrarungdomar?  

 

Vilka möjligheter och hinder beskriver studie- och yrkesvägledare i arbetet med 
skolintroduktionen? 

Forskningsfrågorna resulterar i följande diskussionsfråga:  

 

Vilka åtgärder till förändring kan behövas för att undanröja eventuella 
begränsningar i skolintroduktionen?   

2.5 Avgränsningar  

Vår studie avgränsas till att omfatta skolintroduktionen för målgruppen nyanlända 
invandrarungdomar i gymnasieåldern (16 – 20 år). Undersökningen kommer endast att 
omfatta studie- och yrkesvägledare som är verksamma i gymnasieskolor i Stockholms 
län som bedriver IVIK program/klasser inom ramen för individuella programmet. I 
studien har vi valt att bortse ifrån elevernas respektive rektorernas perspektiv och endast 
undersöka studie- och yrkesvägledares roll i skolintroduktionsarbetet. 

3. Metod 

Vårt forskningsintresse för denna studie har varit att få en djupare förståelse för hur 
studie- och yrkesvägledare verksamma i skolor som tillhandahåller IVIK 
program/klasser ser på sin roll i skolintroduktionsarbetet.   

Vid utförandet av en forskningsstudie ställs man inför frågan om man ska göra en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Studiens syfte gör att det faller sig mer 

Praktisk vägledningsverksamhet 
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naturligt att välja endera av metoderna som bäst lämpar sig för att klarlägga valet av 
problemområde (Holme & Solvang, 1997).   

En kvantitativ metod ger i högre grad struktur och en generell bild av det man har för 
avsikt att undersöka, då man via exempelvis enkäter kan nå ett stort antal 
undersökningsenheter. Svagheten med valet av kvantitativ metod kan innebära att man 
kan få svar som inte är relevanta för studiens frågeställningar.   

Med en kvalitativ metod är det forskarens uppfattning och tolkning som ”står i 
förgrunden” (ibid. s 76) för studien. Väljer man en kvalitativ metod kan man få en 
nyanserad, fördjupad och detaljerad information av det undersökta. Vidare ger den en 
närhet till informationskällan och möjligheten till en högre grad av flexibilitet. Då 
insamlingen av data ofta sker via intervjuer i en kvalitativ metod ger den därmed en 
närhet mellan undersökare och undersökningsenhet.   

För att få en djupare förståelse vill vi således fånga varje enskild undersökningsenhets 
personliga uppfattningar och beskrivningar av deras roll. Mot bakgrund till detta har vi 
valt en använd en metod som ger så lite styrning som möjligt från vår sida, varför en 
kvalitativ metod förefaller att bäst kunna ge svar på våra frågeställningar. Då vår avsikt 
inte är att dra några generella konklusioner om forskningsämnet, utan endast att belysa 
de enskilda undersökningsenheternas synsätt på sin roll utifrån deras egna referensramar 
(Holme & Solvang, 1997), medför även det att en kvalitativ metod är att föredra.    

Vi kommer dock i studiens resultatdel använda inslag av ett kvantitativt 
tillvägagångssätt genom att redovisa sammanfattningarna av resultaten i tabeller.   

3.1 Urval av undersökningsgrupp  

Då inte alla gymnasieskolor hade individuella programmet med möjligheter för 
nyanlända invandrarungdomar att läsa i så kallade IVIK program/ klasser, har vi med 
hjälp av nätadressen www.utbildningsinfo.se

 

sökt de gymnasieskolor i Stockholms län 
som anordnar IVIK program/klasser. För närvarande bedriver 27 gymnasieskolor i 
Stockholms län IVIK program/klasser inom det individuella programmet. Vi kontaktade 
dem som stod överst på listan, arbetade oss därefter nedåt i listan till vi fått ett positivt 
svar från de antal presumtiva respondenter som vi önskade intervjua, vilket var åtta till 
antalet.  Vi fick kontakt med 12 potentiella respondenter, varav åtta gav positivt besked 
om att vilja medverka i studien, vilket vi ansåg vara fullt tillräckligt utifrån studiens 
syfte.              

Det blev dock bortfall på tre respondenter då de avstod att medverka i studien på grund 
av tidsbrist. De fem som återstod bokade vi in tider för intervjuer.  Urvalet av studie- 
och yrkesvägledare verksamma i Stockholms län var av tillgänglighetsskäl. På så vis 
hade vi möjlighet att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser.  
. 

http://www.utbildningsinfo.se
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3.2 Uppläggning av undersökningen  

Vår datainsamling har i huvudsak skett genom kvalitativa intervjuer på respondenternas 
arbetsplatser. För att etablera en första kontakt med presumtiva respondenter togs 
initialt telefonkontakt, där vi presenterade oss själva och syftet med studien. De studie- 
och yrkesvägledare som ville delta i undersökningen, bokade vi in tid för kommande 
intervjuer med. Telefonnummer och e-post adresser utbyttes mellan oss och 
respondenterna om eventuella oförutsedda händelser skulle komma att inträffa. Detta 
skedde vid två tillfällen då respondenterna hade fått förhinder, vilket medförde att vi 
istället skickade frågorna via e-post. Följdfrågor och förtydligande har ställts till fyra av 
fem respondenter via telefonintervjuer. Tre av intervjuerna skedde på respondenternas 
arbetsplatser, två genomfördes via telefon- och e-post korrespondens.  

Vid intervjutillfällena har vi av effektivitetsskäl fördelat ansvaret mellan oss på så sätt 
att en av oss har genomfört intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Den andra av 
oss genomförde telefonintervjuer med de respondenter där intervjuer på arbetsplatsen 
inte var möjliga att genomföra. De genomförda intervjuerna har transkriberats av den av 
oss som har genomfört intervjuerna. Resultatredovisningen och analysen har dock 
genomförts av oss båda. 

3.3 Tekniker för datainsamling  

Vi valde att tillämpa kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär, vilket inneburit 
att vi har utgått från ett frågeschema som fungerat som en mall för datainsamlingen (se 
bilaga 1). Studie- och yrkesvägledarna har fått besvara fem frågor som rör temat 
skolintroduktion för nyanlända invandrarungdomar i gymnasieåldern och deras roll i 
den samma. Respondenterna har under intervjuernas gång erbjudits möjlighet att 
vidareutveckla sina tankar/resonemang utifrån frågorna. Samtliga respondenter fick 
frågorna ställda till sig i samma ordningsföljd för strukturens skull.  

Genom valet av intervjuform utövade vi minsta möjliga styrning av respondenternas 
utsagor och lät dem få utveckla samtalen själva. Strukturen möjliggjorde även att vi 
kunde komplettera frågeschemat med följdfrågor för att på så sätt få en djupare insikt i 
det av respondenterna uttalade genom att ”gå in i en dialog” (May, 2001, sid. 150) med 
dem som intervjuades, när vi så fann det relevant. Intervjuerna tog ca 40 – 50 minuter i 
anspråk och genomfördes under april och maj 2007. Mp3 användes för att spela in de 
tre intervjuerna som genomförts på respondenternas arbetsplatser, och som sedan har 
transkriberats. Stödord antecknades även under intervjuernas gång som en 
säkerhetsåtgärd i fall att tekniken inte skulle ha fungerat. Då två av intervjuerna 
genomfördes via e- post och telefonkorrespondens fördes anteckningar och stödord 
nedtecknades.  

3.4 Tillförlitlighet  

Studiens validitet kan ha påverkats av att vi inte genomförde någon provintervju där vi 
hade kunnat prova om frågorna uppfattades så som vi hade tänkt. Validitet kan även ha 
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påverkats av att vi inte gjorde något utskick av frågorna på förhand till respondenterna. 
Reliabiliteten kan ha påverkats i negativ bemärkelse då vi valde att inte genomföra 
intervjuerna gemensamt, varför viktig information kan ha gått förlorad i form av uttryck 
och gester som respondenterna gav uttryck för. Författarna känner dock att 
tillförlitligheten i studien har befästs då vi har haft möjligheter att återkomma med 
följdfrågor om så behövts för att tydliggöra vissa aspekter som kan ha varit otydliga. 

3.5 Tekniker för bearbetning av data  

Efter varje intervju transkriberades det inspelade intervjuerna på en dator. Vi valde att 
inte skriva ner intervjuerna i sin helhet, då delar av rådata inte ansågs relevant för 
studien. Inte heller har ord utfyllnadsord som ah, åh etc. tagits med. Förutsatt att inte 
orden specifikt stärkte respondenternas uttalanden. Efter transkriberingen har den av oss 
som inte närvarat vid själva intervjutillfällena tagit del av materialet (rådata) genom att 
avlyssna inspelningarna och jämfört det inspelade med utskriften av de samma. Vid 
avlyssningarna har anteckningar förts för att på så sätt få ett så brett analysunderlag som 
möjligt. Samtidigt har detta tillvägagångssätt varit en kontrollfunktion från vår sida sett.   

Då delar av studien bygger på e-post och telefonintervjuer har det varit svårare för den 
av oss som inte deltagit vid telefonintervju att ta del av det sagda, då inspelningar av 
intervjuerna inte har varit möjliga. Vi löste det dock på så sätt att den av oss som inte 
genomfört telefonintervjuerna läst igenom de anteckningar som förts under samtalet, 
samt tagit del av e-postkorrespondensen. Fyra av fem respondenter gav oss dessutom 
medgivande att få återkomma om vi fann att följdfrågor eller klargörande vara 
nödvändigt efter genomförandet av intervjuerna. Vid ett tillfälle har detta skett, då 
intervjuanteckningarna och utskriften av e-postkorrespondensen inte varit tillräckliga 
som analysunderlag. 

3.6 Etiska ställningstaganden  

Respondenterna delgavs information om de fyra huvudkraven vad gäller 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, HSFR, 1999) som är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Muntlig information gavs om syftet för studien och vår anknytning till Lärarhögskolan i 
Stockholm. Vi delgav även information om att resultaten av undersökningen ska 
utmynna i en C-uppsats, samt att respondenterna när som helst, kunde avbryta sin 
medverkan i studien, då deltagandet var frivilligt. Vidare informerades respondenterna 
om att inga utomstående skulle få tillgång till rådata, förutom handledare och 
examinator om dessa så begärde det, samt att allt resultatunderlag skulle förstöras efter 
uppsatsen färdigställande.   

Då respondenterna uttryckligen gav positivt besked om att vilja medverka i studien, 
ansåg vi att samtyckeskravet därmed var uppfyllt.   

Vi uppmärksammade respondenternas önskan om att få vara anonyma både vad gäller 
kommun och skola där de var verksamma i. Respondenternas val av anonymitet anser vi 
inte ha relevans för vår studie. Då studiens fokus inte är att utpeka någon specifik 
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kommun eller studie- och yrkesvägledare. Anonymiteten kan dock ha haft en viss 
påverkan i positivt inriktning beträffande respondenternas vilja att öppna sig.  

3.7 Resultatredovisning  

Resultatet bygger på fem kvalitativa intervjuer som presenteras under tre temaområden 
som belyser studiens syfte och frågeställningarna:  

 

mottagande och skolintroduktion 

 

studie- och yrkesvägledarens roll  

 

möjligheter och hinder sett ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv  

Det övergripande som generellt gäller för kommunernas introduktionsarbete i denna 
studie redovisas inledningsvis under respektive temaområde. Resultaten från respektive 
respondent intervju redovisas var för sig. För att kunna visa på likheter och skillnader i 
respondenternas utsagor har vi under respektive temaområde sammanfattat 
respondenternas svar i underteman som vi har kunnat utläsa när vi analyserat intervju 
materialet.  

Vi har skapat fingerade namn för studiens respondenter vilka vi valt att kalla Adam, 
Anna, Anders, Anneli och Allan. Datainsamlingen har skett på Adam, Anna, och 
Anders arbetsplatser. Anneli och Allan har intervjuats via e-post och 
telefonkorrespondens.  

Presentation av respondenterna  

Adam innehar en halvtidstjänst och arbetar endast med IVIK eleverna som i dagsläget 
är 80 stycken. Antalet IVIK elever inbegriper samtliga elever i läsår ett – tre.  I 
kommunen finns en skolplan och i skolan där Adam är verksam finns en lokal 
arbetsplan. Ingenting nämns specifikt om studie- och yrkesvägledningen i vare sig den 
kommunala skolplanen eller den lokala arbetsplanen. Adam har heller ingen 
arbetsbeskrivning.  

Anna har en heltidstjänst och är ansvarig för inskrivningarna av samtliga IVIK elever i 
kommunen, som för tillfället är 75 elever. I Anders tjänst ingår även ansvar för eleverna 
på ett av de nationella programmen skolan bedriver. I kommunen finns en skolplan 
upprättad i vilken ingenting nämns om studie- och yrkesvägledningen. Anders har ingen 
arbetsbeskrivning och i skolans arbetsplan nämns ingenting specifikt om studie- och 
yrkesvägledningen.   

Anders har en 80 procents tjänst och arbetar med såväl IVIK elever som elever på ett av 
skolans nationella program. Antalet IVIK elever är för tillfället 60 stycken. I 
kommunens skolplan uttrycks i generella ordalag målet med studie- och 
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yrkesvägledningen. I skolplanen nämns ingenting om studie- och yrkesvägledningen 
och Allan har ingen arbetsbeskrivning.   

Anneli är anställd på heltid och arbetar med IVIK elever och elever som läser det 
individuella programmet. IVIK eleverna är 65 till antalet. I kommunen finns en skolplan 
och i skolan finns en lokal arbetsplan, vilka båda berör studie- och yrkesvägledningen 
allmänt. Anneli har en utarbetat arbetsbeskrivning som sätter upp ramarna för hennes 
uppdrag.   

Allan är ansvarig för skolans 78 IVIK elever och samtliga elever som läser på det 
individuella programmet. Han är anställd på heltid. I kommunens skolplan finns 
riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen vilket även nämns i den lokala arbetsplanen. 
Allan har en arbetsbeskrivning som han själv har utarbetat.  

4. Resultat 

4.1 Organisation  

Ingen av kommunerna har en specifik fristående IVIK organisation var sig på 
kommunal- eller lokal nivå. Samliga skolors IVIK verksamhet sker inom ramarna för 
det individuella programmet. Beroende på hur länge eleven har varit inskriven på IVIK 
och vilken progression han/hon har gjort ter sig organisatorisk sett olika ut i 
kommunerna.  

Skolornas organisationer är enhetligt uppbyggda med följande befattningar:   

 

En rektor som har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet  

 

En eller två biträdande rektor/rektorer som ansvarar för arbetslagen/enheterna 

 

En administrativ chef/intendent med ansvar för lokaler och ekonomi  

Organisationerna omfattas även av studie- och yrkesvägledare, skolassistenter, lärare, 
skolsköterskor, kuratorer, praktikansvarig och vaktmästare. Befattningarna är indelade i 
arbetslag/enheter som är olika uppbygga i skolorna.   

Två av fem skolor har delat upp arbetslagen i ett lärarlag och en stödfunktion. 
Stödfunktionen utgörs av elevhälsoteamet i vilken bland annat studie- och 
yrkesvägledarna ingår i. Vilka som förutom vägledarna ingår i stödfunktionen ser olika 
ut på skolorna.  
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4.2 Mottagande och skolintroduktion  

Samtliga kommuner i denna studie har överenskommelser med Integrationsverket om 
mottagning och introduktion för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. Hur 
mottagande specifikt går till, skiljer sig kommunerna åt, men samtliga skolor tillämpar 
elevintagning fortlöpande under läsåret.  Samtliga kommuner har även ett avtal med 
Integrationsverket att intagningen skulle ske inom en månad efter det att personen i 
fråga blivit mantalsskriven i kommunen.   

Adam

  

Mottagningsförfarandet går till på så sätt att ungdomarna anmäler sig till kommunens 
sfi centrum, som kontrollerar att personerna i fråga är folkbokförda i kommunen. 
Därefter kontaktas Adam av en tjänsteman från sfi centrum som i sin tur skickar 
inskrivningsblanketten till honom. När Anders har fått inskrivningsblanketten tillhanda 
kallar han den nyanlände till sig för ett inskrivningssamtal.   

Vid enstaka tillfällen kan förfaringssättet även ske inofficiellt, utan sfi centrums 
delaktighet, genom att en släkting eller vän till den blivande IVIK eleven via ett 
telefonsamtal kontaktar Adam, som i sin tur översänder inskrivningsblanketten via post. 
Om den nyanlände är asylsökande, är det en tjänsteman på kommunens 
Introduktionsenhet som sköter inskrivningskorrespondensen/kontakten med Adam.    

Anna

  

För att som nyanländ få ta del av kommunens mottagande är det ett måste att individen 
är bosatt, det vill säga folkbokförd i kommunen. Beträffande skolintroduktionen kan 
introduktionen initialt ske på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att en tjänsteman från 
Migrationsverket bokar in en tid för inskrivningssamtal med Anna. En annan procedur 
är att en tjänsteman från Medborgarkontoret kontaktar Anna då den nyanlända sökt sig 
dit för information om skolintroduktionsförfarandet.   

Oftast säger ändå Anna att den första kontakten sker mellan henne och en 
familjemedlem eller släkting till den nyanlände. Kontakten sker genom att Anna blir 
kontaktad telefonledes eller att familjemedlemmen eller släktingen kommer personligen 
till hennes arbetsplats. Om tid finns så sker inskrivningen omgående, förutsatt att den 
blivande IVIK eleven är närvarande.   

Anders

  

De nyanlända kommer själv till skolans reception där de får en inskrivningsblankett i 
vilken de ska fylla i personuppgifter, studiebakgrund från hemlandet och annan 
bakgrund som kan vara av intresse. Receptionspersonalen vidarebefordrar i sin tur 
blanketten till Anders som sedan telefonledes kontaktar personen i fråga. Ett annat 
tillvägagångssätt är enligt Anders att kommunens gymnasieintagning kontaktar honom 
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då andra aktörer i kommunens mottagningsenhet kontaktat dem i tron om att det är 
gymnasieintagningen som sköter om inskrivningsförfarandet. Vidare kan även 
kommunens flyktingenhet kontakta honom beträffande inskrivningssamtal för en 
nyanländ via telefon alternativ översända inskrivningsblanketter. Samtliga nyanlända 
IVIK elever passerar den sluss som Anders säger sig fungera som i 
skolintroduktionssammanhanget.   

Anneli

  

Om eleven kommer som asylsökande händer det att han/hon söker upp Anneli utan 
avtalad tid för inskrivningssamtal, i tron om han/hon får samtalet med en gång. Ibland 
ringer någon tjänsteman från Migrationsverket för personens räkning. Om eleven har 
fått uppehållstillstånd ringer någon från flyktingenheten i kommunen och ger Anneli 
uppgifter så att hon kan kalla personen. De elever som anhörighetsinvandrat kommer 
oftast med den person de bor hos, som ofta är en släkting. Det som Anneli känner en 
stor frustration över är att det ibland händer att personen har varit ganska länge i Sverige 
innan de förstått att de kan ansöka om skolgång.  

I och med detta säger hon att eleven går miste om flera månaders skolgång och dyrbar 
tid.   

Anneli är den första personen på skolan som de nyanlända eleverna kommer i kontakt 
med. Till inskrivningsmötet med eleven försöker hon samla lärare och skolsköterska 
samt kuratorn ibland. Ofta ser hon även till att boka tolk i den mån det är möjligt, då 
hon säger att det är brist på tolkar.   

Allan

  

Den första kontakten Allan får med eleven sker i de flesta via en person som har 
anknytning till eleven. Det kan vara en familjemedlem eller annan släkting som 
antingen ringer Allan, eller kontaktar honom på skolan. Andra förfaringssätt är att en 
tjänsteman från Migrationsverket kontaktar Allan för att boka tid för inskrivning av 
eleven.  Då många av de nyanlända kommer från länder där invånarna inte har några 
språkkunskaper, förutom deras eget modersmål, bokar Allan ofta in en tolk som närvar 
vid inskrivningen. I den mån det är möjligt brukar han även kalla in ansvariga lärare för 
IVIK eleverna.  

Sammanfattning  

Den första övervägande kontakten sker på tre tillvägagångssätt:   

 

Uppsökande verksamhet - tjänstemän från Migrationsverket, kommunens 
flyktingenhet, Medborgarkontoret, gymnasieintagningen, sfi center 
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Egen anmälan – eleven kontaktar skolan själv  

 
Inofficiella kontakter – anhöriga, släktingar samt god man  

För att tydliggöra resultatet redovisas den i tabellform  

Respondenter Uppsökande 
verksamhet 

Egen anmälan Inofficiella 
kontakter 

Adam X   

Anna   X 

Anders  X  

Anneli X X X 

Allan   X 

 

4.3 Studie- och yrkesvägledarens roll  

Det lagar och förordningar som generellt reglerar det övergripande uppdraget för 
samtliga studie- och yrkesvägledare i denna studie är skollagen (1985:1100) samt 
gymnasieförordningen. Därtill tillkom styrdokumentet 1994 års läroplan för den 
frivilliga skolformen (Lpf 94). Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag på deras specifika 
arbetsplatser regleras i kommunala skolplaner och lokala arbetsbeskrivningar.   

Adam  

Adam upplever sitt uppdrag som en viktig del i introduktionen. Alla handlingar som rör 
IVIK elevernas skolgång delges honom. Då inskrivningen sker via honom och då han 
delger eleverna information om skolan, och även kartlägger tidigare studiebakgrund 
initialt, är de ofta till Adam IVIK eleverna i första hand vänder sig till om de behöver 
hjälp med någonting. Han säger sig vara ”spindel i nätet”. 

En annan del i uppdraget är att i ett senare skede, när eleverna har gjort sig lite 
hemmastadda, även att gå ut i IVIK klasserna och informerar om det svenska 
utbildningssystemet och förhållandet mellan skola och arbetsliv.  

Adam nämner att han även försöker hinna med uppföljningssamtal med IVIK eleverna 
under terminens gång för att hålla sig a jour hur det går för dem. Han säger att han även 
har uppföljning med IVIK lärarna om eleverna, speciellt de lärare som är mentorer för 
eleverna. Vidare nämner Adam att han även ingår i elevvårdsteamet som alltid utgörs av 
honom själv, skolkuratorn och skolsköterskan. Ibland ingår även rektorn, undervisande 
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läraren som är mentor för eleven och praktiksamordnare i olika konstellationer, 
beroende på ärendets karaktär.  

Anna

  
Uppdraget upplevs som väldigt viktig då det är henne som IVIK eleverna träffar först på 
skolan. I hennes uppdrag ingår att sköta all formalia kring inskrivningen. Anna säger att 
hon vid det allra första tillfället då hon träffar eleven gör en så ingående kartläggning 
som möjligt om dennes tidigare skolgång, det vill säga hur länge eleven har gått i skolan 
i hemlandet och annat som kan vara av intresse för lärarna och henne själv för att få en 
bild av hur det ser ut. Anna har även hand om schemaläggningen för både IVIK 
eleverna och de elever som går på individuella programmet.  Hon nämner att hon även 
administrerar och rapporterar CSN varningar7 samt för protokoll över sammanträden 
som rör IVIK eleverna i olika sammanhang.  

Anna nämner att tar sig gott om tid i det första mötet med eleven då det är mycket nya 
intryck och ny information för eleverna. Hon visar eleverna runt på skolan, var olika 
personer sitter vilket hon nämner ger trygghet för eleverna när de kommer tillbaka till 
skolan. Att förklara, lugna och berätta känns som viktiga funktioner i 
skolintroduktionen, säger Anna.  

Anders

  

Anders nämner att han har många uppgifter inom ramen för sitt uppdrag. Beträffande 
IVIK elever är det inskrivningsförfarandet som han sköter om. Anders nämner att han 
vid varje inskrivningstillfälle upprättar en individuell studieplan för eleven i samråd 
med eleven själv. Vid detta tillfälle brukar även en eller båda elevens föräldrar eller en 
god man närvara. Kartläggning om tidigare studiebakgrund görs även vid detta första 
tillfälle. När eleven sedan kan påbörja sin skolgång åvilar inte honom som studie- och 
yrkesvägledare utan undervisande IVIK lärare.  

I uppdraget ingår även information om det svenska utbildningssystemet och hur skolan 
hänger samman med det övriga samhället. Anders nämner att han har mycket 
administrativa göromål. Mycket tid går åt till schemaläggning och att hjälpa IVIK 
eleverna att få sina betyg och intyg värderade eller översatta. Han säger även att många 
av IVIK eleverna inte får med sig betygsunderlag från deras hemländer, då många 
kommer till Sverige som flyktingar. I dessa fall upplever Anders att han som studie- och 
yrkesvägledare kan fånga upp en hel del bakgrund i vägledningssamtal, där eleven får 
möjlighet att beskriva och förklara sin bakgrund än mer ingången än vid deras första 
samtal vid kartläggningstillfället. Vidare nämner Anders att det givetvis görs tester av 
olika de slag för att ta reda på tidigare kunskaper, men att detta inte ligger inom ramen 
för hans uppdrag som studie- och yrkesvägledare. 

                                                

 

7 Vilket innebär att elevers som har hög frånvaro risker att få deras studiemedel (bidrag) från Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) indraget. 
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Anders berättar att han många gånger vid kartläggningstillfällena får reda på mycket 
annat som rör elevens tillvaro överlag. Den information han får påverkar ofta elevens 
skolgång i negativ bemärkelse. I de fallen kopplar han in kuratorn eller skolsköterskan, 
eller ibland båda professionerna för att möta upp elevens behov. Anders nämner 
avslutningsvis att han ser sitt uppdrag som oerhört viktig. Anders säger att han är länken 
mellan elev, skola, hem och andra aktörer som samverkan kring IVIK eleverna, att han 
är lite av ett språkrör för eleven.  

Anneli

  

Vid inskrivningstillfällen upprättas alltid individuella studieplaner upp för eleverna. 
Anneli nämner att de talar om elevernas tidigare skolbakgrund och om orsaker till 
varför de har kommit till Sverige. Hon säger att hon inte vill grotta i elevernas bakgrund 
utan att det är mer för att få en samlad bild av elevens bakgrund hemifrån som hon och 
eleven kan bygga vidare på.  

Anneli nämner att hon alltid presenterar skolan vilket sker genom en rundvandring med 
eleverna. Hon nämner att hon även presenterar det svenska utbildningssystemet för att 
eleverna ska förstå hur det ser ut och var gymnasieskolan finns inom systemet. Anneli 
nämner att hon önskar att det fanns mer tid för vägledning för de nyanlända 
ungdomarna då hon ser att de kan ha svårt att acklimatisera sig och många gånger har 
annan problematik runt i kring dem som tar mycket energi. Mycket av det som är energi 
krävande nämner hon är att eleverna kommer från mycket traumatiska förhållanden och 
måste få hjälp med att bearbeta förluster och minnen, som i sin tur hänger samman med 
att eleverna inte orkar lägga ner energi på skolgången.  

Beträffande administrativa göromål som schemaändringar och CSN varningar nämner 
Anneli som tidskrävande, tid som hon heller skulle lägga på vägledningssamtal och 
uppföljning av IVIK eleverna. Angående hennes uppdrag som studie- och 
yrkesvägledare nämner hon att hon är något av en informatör och förespråkare för 
eleverna. Hon berättar att eleverna ofta tyr sig till henne i frågor som rör skolan, men 
även annat utanför skolans sfär. Anneli nämner att alla vägledare oavsett om de 
vägledare ungdomar eller vuxna har ett kompensatoriskt ansvar för dem som inte har 
kunskapen eller förmågan till att söka information om studier och arbetsliv själva. 
Vidare nämner hon att det även krävs mer av henne som studie- och yrkesvägledare då 
hon inte alltid har tolk till sin hjälp i mötet med eleverna, utan måste finna vägar att nå 
ut till eleverna på annat sätt, vilket även det är tidskrävande. 
Avslutningsvis nämner hon att rektorn ger henne stort utrymme att få schemalägga sin 
tid själv och till de arbetsuppgifter som hon för stunden finner mest viktiga, vilket hon 
uppskattar mycket.  
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Allan

  
Det första introduktionssamtalet är främst ägnat för formalia som inskrivning, 
upprättande av studieplan. För att få en uppfattning om vart eleven befinner sig 
kunskapsmässigt kartlägger han elevens tidigare skolbakgrund. Kartläggningen hjälper 
även lärarna i deras arbete när de ska planera deras undervisning.  

Då Allan är den person som eleven först möter i skolan, vill han att eleven ska känna sig 
välkommen och försöker i den mån det är möjligt visar eleven runt på skolan och 
introducera honom/henne för rektorn, lärare och annan skolpersonal. Ibland säger han 
sig ta hjälp av en tolk för att underlätta den första kontakten mellan honom och eleven.  

När eleven har gjort sig mer hemmastadd bokar Allan in en tid för samtal där han 
informerar eleven om det svenska utbildningssystemet och annan omvärldskunskap. 
Han informerar även eleven att det längre fram i tiden finns möjlighet att kombinera 
studier och praktik. För att det ska bli möjligt måste dock eleven kunna göra sig 
förstådd på svenska. Förutom att delge enskilda elever information och vägledning har 
Allan även som uppgift att samla IVIK eleverna till en gemensam 
informationsgenomgång där han mer ingående redogör för kopplingen mellan skola och 
arbetsliv.  

Sammanfattning   

De roller som respondenterna uttrycker sig ha är: 

 

kartläggare  

 

informatör 

 

administratör   

Respondenter  Kartläggare  Informatör Administratör 

Adam X X  
Anna X X X 
Anders X X X 
Anneli X X X 
Allan X X X 
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4.4 Möjligheter och hinder sett ur ett studie- och 
yrkesvägledarperspektiv  

Yttre och inre ramar påverkar skolans verksamhet och därmed även studie- och 
yrkesvägledarens introduktionsarbete. De yttre ramarna består av skollagen (1985:1100) 
i vilken generella mål i läroplaner fastställs. De inre ramarna sätts genom beslut i 
kommun, skola och arbetslag. Skolverksamhetens inre ramar reglerar tid, struktur och 
personal samt skolarbetets utformning.  

Adam

  

För att kunna koppla samman utbildningen med samhället i övrigt, säger Adam, att ett 
mer ingående samarbete och integrering av studie- och yrkesorientering borde bli ett 
mer naturligt inslag i den dagliga verksamheten i skolan. Han nämner att rektorerna ofta 
har föga kunskap om studie- och yrkesvägledarnas kompetens. Adam säger vidare att 
studie- och yrkesvägledningens uppdrag ofta är vagt formulerad, och att han själv 
arbetat länge utan en arbetsbeskrivning. Detta menar Adam har medfört att han ofta 
åläggs uppgifter som han själv inte anser borde ligga inom hans uppdrag. En lösning på 
detta tror Adam skulle vara att det från ledningen reglerades en del om vad uppdraget 
som vägledare skulle kunna inbegripa.   

Trots detta säger han sig vara ganska nöjd med hur han har lyckats strukturera upp sitt 
dagliga arbete. Adam säger sig ha fått mer mod att konfrontera sin chef mot tidigare och 
att det ändå är ett fritt arbete, där han inte förväntas sitta på sitt rum konstant.   
Däremot säger han sig sakna ett brett nätverk med personal från olika förvaltningar 
inom kommunen. Beträffande den kontakt han har med tjänstemän på socialen upplever 
han som irriterande över den enkelriktade sekretessen. Och nämner vidare att han 
förstår att socialförvaltningen har sina regler,   

Adam nämner avslutningsvis att han har många goda kontakter, men att han önskade att 
de tillsammans i ett nätverk kunde träffas kontinuerligt och diskutera mer generella 
frågor som rör IVIK elevernas dilemma, utan att för den sakens skulle gå in på enskilda 
elever.   

Anna

  

Ett hinder som Anna menar är påtagligt är platsbristen, att inte kunna ta emot alla 
nyanlända inom ramen för det kommunala ansvaret, som inbegriper att alla ungdomar i 
gymnasieåldern ska få plats inom en månad. Ett annat hinder som hon nämner är att inte 
hela kompetensen för IVIK eleverna är samlad under ett och samma tak. Vilket Anna 
bedömer som en brist på flexibilitet för elevgruppen. Hon nämner att det borde finnas 
en person som skulle arbeta med IVIK eleverna på heltid, en person som inte satt fast 
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med det administrativa hela dagarna. Utan en som samarbetade med lärarna och andra 
berörda parter. Tidsaspekten är ett annat dilemma som vållar huvudbry för Anna. För så 
som hennes uppdrag som studie- och yrkesvägledare ser ut och omfattningen av den, sa 
hon sig knappt hinna med sina dagliga sysslor. I de dagliga sysslorna ingår förutom 
vägledningssamtal och information till eleverna administrativa uppgifter som 
schemaläggning och CSN varningar.  

Anna sa sig vilja ha mer tid för IVIK eleverna. Dels för att ge stöd och vägledning 
beträffande studier, men även för att få tid över till att skapa företagskontakter som 
skulle kunna genererar i praktikplatser för elevgruppen.  

Ett annat hinder hon som hon nämner är av betydelse i detta sammanhang är att det 
inom ramen för studie- och yrkesvägledningsorganisationen i skolan inte har avsatts 
resurser för detta ändamål. Hon nämner att det skulle vara väldigt bra om det fanns en 
praktikansvarig. Anna nämner vidare att de ansvariga i kommunens olika verksamheter 
borde vara mer öppna för att ta emot IVIK elever som praktikanter, detta för att hon 
säger att kombinationen praktik och teori är det optimala sättet att integreras in i 
samhället och på ett tydligt sätt ge eleverna inblick i arbetslivet med allt vad det innebär.   

Att IVIK samlades på ett ställe skulle skapa sammanhang för eleverna, samtidigt som 
den samlade kompetens skulle vara snabbare tillgänglig och på så sätt spara tid för 
administration i form av e-post, telefon och brev kontakter. Samtidigt som de som 
arbetar med IVIK eleverna skulle få en ökad kunskap om varandras yrkesområde och 
uppdrag.  

Ett mål Anna nämner som har varit på dagordningen länge är att skapa en 
fadderverksamhet, men denna har inte kommit till på grund av tidsbrist. Ett 
lärlingssystem där de inte krävs kärnämnen är en annan form av verksamhet inom 
skolans värld som Anna eftersöker.  

Bristen på samverkan mellan olika aktörer inom kommunen, ser Anna, som någonting 
negativt. Och nämner vidare att ett ultimat scenario vore ett arbeta upp ett kontaktnät 
mellan olika aktörer som Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Kommunala 
vuxenutbildningen.  

Anders

  

Anders upplever att systemet för IVIK är väldigt kvadratiskt och teoretiskt i kommunen. 
Oavsett studiebakgrund och kunskaper i det svenska språket begränsas elevernas 
möjligheter till vidare studier av alla institutionella regler om behörighetskrav.  Han 
menar att regelverket borde luckras upp på så vis att det inte endast hänger på 
kärnämnena huruvida eleverna kommer vidare eller inte. Han nämner att det optimala 
vore att det fanns en egen intagningskvot för denna målgrupp.   
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Anders nämner vidare att andra förutsättningar som exempelvis sociala dilemman av 
familjerelaterad karaktär kan begränsa elevernas närvaro i skolan. Andra 
omständigheter som påverkar eleverna och deras närvaro samt mottaglighet för 
undervisning, är att många har koncentrationssvårigheter, och därför behöver längre tid 
på sig för att klara av de i läroplanen uppställda målen.  För att föräldrarna till IVIK 
eleverna ska få en inblick i det svenska skolsystemet, med allt vad det innebär, och 
annan adekvat information, önskar han att det skulle vara möjligt ha ett antal 
föräldraträffar under terminen. Det som Anders ser som ett hinder är att det råder brist 
på tolkar, vilket annars skulle kunna vara ett sätt att nå ut till föräldrarna.   

Han säger sig sakna ett kommunövergripande inslag av samverkan, och nämner 
specifikt socialen som en tänkbar samverkanspartner. Någon form av vad Anders kallar 
skoldaghem för att hjälpa IVIK elever med särskilda behov, utöver träning i det svenska 
språket, är någonting annat som han saknar.  

Anders ser även att hindren som ofta finns består i att skolpersonalen överlag inte 
samverkar i den utsträckning som han anser vara nödvändigt. Då det gäller IVIK 
eleverna säger han att ett stort engagemang från samtliga på skolan vore önskvärt. 
Anders uttrycker också bristen på tydligt ledarskap och oförmågan att agera i 
nödvändiga situationer. Han nämner även att det vid ett flertal tillfällen har diskuterats 
hur personalen skulle kunna samverka för att på ett bättre sätt kunna tillgodose IVIK 
elevernas behov.   

Överlag säger Anders att det är en fungerande organisation då de får in IVIK eleverna 
på gymnasiet, och inte som det tidigare var att IVIK eleverna blev placerade inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Och nämner vidare att det är ett fungerande system som 
känns bra. Han uttryckte emellertid samtidigt en viss oro inför den gemensamma 
gymnasieintagningen som introduceras i Stockholms län, som omfattar så gott som 
samtliga kommuner i länet.   

Anneli

  

Då eleverna många gånger har olika skolbakgrund nämner Anneli att det stundvis känns 
tokigt att blanda eleverna i nybörjargruppen i svenska. Det skulle behövas fler grupper 
där eleverna nivåplacerades istället. För som det ser ut i nuläget nämner Anneli att 
analfabeter läser tillsammans med dem som har avslutade gymnasieutbildningar i 
hemlandet, varav många med hög kompetens i matematik och engelska. Då samtliga 
nyanlända börjar läsa svenska nämner Anneli att det dröjer innan eleverna börjar läsa 
andra ämnen.   

Anneli nämner att många elever tycker att de går för länge i IVIK och hon ser 
möjligheten att vissa elever som har lång skolbakgrund från sitt hemland kanske borde 
börja på ett nationellt program istället, och lägga in mycket svenska i deras individuella 
studieplaner för att på så sätt ändå få språket. 
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Vidare nämner Anneli att eleverna på hennes skola har många möjligheter att göra annat 
för att stärka sig i det svenska språket. Eleverna har möjlighet att välja dans, musik, 
matlagning, idrott och mycket annat som sker tillsammans med svensktalande. Hon 
nämner att hon tydligt kan se att de elever som tar tillfället lär sig språket fortare. Vidare 
nämner hon att många elever har uppfattningen att det är bara de teoretiska ämnena som 
gäller och därför inte tar inte möjligheten.   

Enligt Anneli så påverkar även föräldrar och släktingar även elevernas tankegångar 
beträffande vikten av de teoretiska ämnena. Många av eleverna kommer från familjer 
med akademikerbakgrund där studier ses som a och o för att komma vidare till arbete 
och egen försörjning. Anneli nämner att i det material som nyanlända invandrare i 
kommunen får ta del av, inte nämns någonting om skolan och dess ansvar. Därför 
försöker hon i den mån det är möjligt bjuda in föräldrar/anhöriga till IVIK eleverna där 
hon informerar och beskriver det svenska utbildningssystemet. Anneli nämner att hon 
gör detta för att hon ser vilken stressig situation eleverna befinner sig i, då föräldrarna 
inte har kunskapen om att eleverna inte på en gång kan läsa andra ämnen, utan måste 
börja med svenska. Och därefter börja med andra teoretiska ämnen.   

Samarbetet på skolan fungerar bra då de har ett väl fungerande team runt IVIK eleverna. 
Anneli berättar att hon ofta ventilerar tankar med lärare, kuratorn, skolsköterskan och 
andra som också är involverade i elevernas och deras skolgång Det hon känner sig 
sakna är informations- och kunskapsutbyte med andra aktörer i kommunen som arbetar 
med nyanlända invandrare, och nämner att hon mer än gärna skulle delta i någon form 
av nätverkssamarbete kring frågor som rör ungdomar i gymnasieåldern.  

Allan

  

För att skolintroduktionen ska bli så bra som möjligt ur ett elevperspektiv, men även 
underlätta arbete med de nyanlända önskar Allan att det fanns en samordnare i 
kommunen. Samordnaren skulle kunna fungera som en länk mellan de olika aktörerna 
som arbetar med introduktionsarbetet överlag. Som det i dagsläget ser ut i kommunen 
beträffande introduktionen nämner Allan att han inte har tillräcklig kunskap om vilken 
myndighet som har ansvaret för skilda delar i introduktionen. Detta ser han som ett 
hinder i hans eget arbetsutförande då det går åt en massa tid på att leta information som 
han behöver för att kunna hjälpa eleverna i vissa fall. 

Han nämner att han har en del samverkan med tjänstemän från socialförvaltningen, men 
att det inte brukar resulterar i någonting konkret och bra för elevens del.  

Däremot anser han att samverkan mellan den skola han själv är verksam i, kommunala 
vuxenskolan och folkhögskolan är bra. Samarbete har möjliggjort att en del av de äldre 
IVIK eleverna hellre väljer att läsa i något av dessa, då de känner sig för gamla för att 
läsa med de yngre eleverna.  
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Sammanfattning   

Resultatet påvisar två begräsningar som respondenterna upplever som hinder i sin 
yrkesutövning:  

 
samverkan – med andra aktörer 

 

tidsaspekten    

Respondenter Samverkan Tidsaspekten 
Adam X X 
Anna X X 
Anders X  
Anneli X X 
Allan X  

  

En annan begräsning som framkommer, om än inte fullt så uppenbart, är bristen på 
resurser.  

5. Analys   
Analysen av resultatet kommer att ske med utgångspunkt utifrån studiens syfte och 
frågeställningar med koppling till vårt val av teorier. Det ramfaktorteoretiska tänkandet 
används här för att identifiera de ramförutsättningar och handlingsutrymme som vi 
tolkar att respondenterna uppfattar som möjligheter och begränsningar i 
skolintroduktionen. Organisationsteorin som teoretisk referensram anser vi kunna 
tydliggöra vår tolkning av varför respondenternas arbetsutförande kan påverkas av såväl 
den egna organisationens och andra organisationers regelverk, kommunikation och 
hierarki.   

Resultatet visar att skolintroduktionen kan ske på flera olika sätt, men att det alltid är 
respondenterna som är de personer som de nyanlända eleverna har den första kontakten 
med på skolorna. Med utgångspunkt hur organisationer är uppbyggda, tolkar vi 
resultatet som likheter i de olika organisationernas kultur vad gäller ansvarsfördelning 
av skolintroduktionsuppdraget. Resultatet visar att ingen av skolorna har en specifik 
organisation för IVIK vilket kan härledas till organisationernas konstruktion.   

I princip samtliga respondenter saknar arbetsbeskrivningar, vilket kan tolkas som att det 
råder oreda i organisationsstrukturen vad gäller studie- och yrkesvägledarnas 
arbetsuppgifter. Avsaknaden av arbetsbeskrivningar kan även tolkas som att 
respondenternas arbete och yrkesroll har låg status i hierarkin då rektorerna inte har 
utformat specifika arbetsbeskrivningar. Resultatet kan även tolkas som att det råder lite 
eller ingen kommunikation alls vare sig i neråtgående eller uppåtgående led i 
organisationen. En av respondenterna säger sig dock ha blivit mer modig i sin 
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kommunikation med rektorn och därmed kunnat strukturera upp sin arbetsdag, trots 
avsaknaden av en arbetsbeskrivning.  

Samtliga respondenter säger sig sakna samarbete med kommunens andra aktörer, på ett 
eller annat sätt, vilket de menar skulle underlätta deras arbete med de nyanlända 
eleverna. Några av respondenterna eftersöker en kommunal samordnare som skulle 
kunna ha ett helhetsansvar. Hur personen i fråga skulle arbeta framkommer inte i 
resultatet, men en av respondenterna nämner att det skulle underlätta om hela 
verksamheten för IVIK skulle samlas på ett och samma ställe. Detta tolkar vi som en 
önskan om att ha en enda person att vända sig till i frågor gällande skolintroduktionen, 
vilket har visat sig vara möjligt (SOU 2003:77 ), om än inte fullt ut i den omfattningen 
respondenten eftersöker.  

Flertalet av respondenterna har en önskan om att arbeta i ett nätverk med andra aktörer i 
skolintroduktionssammanhang, vilket överensstämmer med det som inbegriper 
informell kommunikation, enligt vår tolkning, och kan ses som ett hinder i studie- och 
yrkesvägledarnas arbete med IVIK eleverna och deras skolintroduktion.   

Möjligheterna och begränsningarna för studie- och yrkesvägledarnas arbete kan 
förklaras utifrån de regelverk som styr uppdragets utförande (skollagen, 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna, kommunernas skolplaner, lokala arbetsplaner). 
Resultatet visar på en bristande kommunikation mellan rektorer och respondenter, vilket 
i sig kan vara ett hinder i respondenternas arbetsutövande. Då det inte framkommer 
specifikt i något av regelverken att det är studie- och yrkesvägledarna som har till 
uppgift att arbeta med skolintroduktionen och det inte heller nämns någonting om 
studie- och yrkesvägledarnas roll i densamma kan även det ses som ett hinder i arbetets 
utförande.   

Flertalet av respondenterna (Adam, Anna, Anneli) uttrycker tidsaspekten som ett hinder 
för vad de önskar hinna med beträffande vägledningsarbete under arbetsdagen. Med 
utgångspunkt ur ramfaktorteorin kan tidsbristen härledas till skolverksamhetens inre 
ramar som inte möjliggör tillräckligt med tid i den utsträckning som respondenterna 
önskar. Då resultatet visar att majoriteten av respondenternas arbetstid går till 
administrativa göromål som inskränker på utrymmet av vägledningsarbete med IVIK 
eleverna.    

Resultatet visar att det även råder samspels- och handlingsbegränsande faktorer i form 
av sekretess som påverkar studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning. Detta kan ses 
som en begränsning som påverkas av de olika organisationernas inre och yttre ramar. 
Skolan och socialen är skilda organisationer, med skilda regler, rutiner och beslut som 
fastställts politiskt.   

Resultatet åskådliggör att de yttre ramarna som fastställts i 1994 års läroplan för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) inte begränsar handlingsutrymmet för arbetets 
genomförande vad gäller respondenternas uppdrag att förmedla information om studier 
och arbetsliv. Enligt gymnasieförordningen bestämmelser ska individuella studieplaner 
upprättas för varje enskild elev vilket resultatet påvisar att så sker.  

I resultatet framkommer även att de yttre ramarna som fastställts i såväl skollagen 
(1985:1100) som 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) beaktas av de 
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enskilda skolorna och kommunerna, då både kommunala skolplaner och lokala 
arbetsplaner finns för att nå målen som fastställts.  

6. Slutsatser 

De slutsatser vi dragit är att resultatet väl överensstämmer med vårt grundantagande 
som är att kommunernas skolintroduktion kan te sig olika. Resultatet visar att 
respondenterna ser själva som kartläggare, informatörer och administratörer i deras roll i 
skolintroduktionen. Det framkom även att samtliga studie- och yrkesvägledarna saknade 
samarbete via olika nätverk med andra kommunala aktörer i skolintroduktionsarbetet, 
vilket sågs som hinder i arbetets utförande. Tidsbristen var en annan aspekt som 
respondenterna såg som ett hinder  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Då vi haft ett kvalitativt tillvägagångssätt vill vi understryka att våra resultat inte är 
generaliserbara. Detta då denna studie bygger på fem studie- och yrkesvägledares 
uppfattningar som inte behöver representera samtliga vägledare.  

Utifrån vårt syfte verkade en kvalitativ studie bäst kunna undersöka vilken roll studie- 
och yrkesvägledare har i skolintroduktion för nyanlända invandrarungdomar i 
gymnasieåldern. Då vi inte har funnit litteratur som direkt berör det av oss valda 
forskningsämne, har vi utgått från tidigare C-uppsatser, utredningar och rapporter som 
indirekt anknyter till ämnet på olika sätt.   

Urvalet av undersökningsenheterna har inte varit det optimala då det skedde ett visst 
bortfall av deltagare. Emellertid tror vi dock att så även kan ha skett om vi fortsatt 
sökande efter deltagare, då det visade sig att tidpunkten för studien genomförande inte 
var den bästa. Undersökningen genomfördes under april- och maj månad då studie- och 
yrkesvägledarna hade en stor arbetsbörda då eleverna gjorde sina omval till de 
nationella programmen. Vilket kan vara en förklaring till bortfallet av deltagare.  

I vår studie utförde vi intervjuerna semistrukturerade, sålunda i en öppen form men med 
en viss styrning då våra frågor var av tematisk karaktär. Vi har, när vi så funnit det 
nödvändigt, ställt följdfrågor till respondenterna för att på så sätt fått en vidare förståelse 
för ämnet. För att minimera riskerna för feltolkning har vi båda lyssnat på det inspelade. 
Datainsamlingsmetoden har fungerat till fullo och vi har haft möjlighet att transkribera 
det inspelade.   
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Vid tre av intervjutillfällena använde vi Mp 3 spelare vilket kan ha påverka reliabiliteten 
på så vis att respondenterna uppfattat tekniken vara hämmande. Respondenterna kan 
även ha svarat på frågorna på så vis att de gett oss det svar de trodde vi ville ha.  

I de fall då intervjuerna skett via e- post och telefon kan metoden ha påverkat studien på 
så sätt att vi kan ha gått miste om väsentlig information då vi har haft full koncentration 
på att lyssna på det sagda och föra anteckningar samtidigt. Varför följdfrågor inte har 
ställts i samma utsträckning som de inspelade intervjuerna vid själva intervjutillfället. 
Studiens olika tillvägagångssätt att intervjua respondenterna kan ha gjort reliabiliteten 
mindre trovärdig, men då vi fått tillstånd att återkomma för eventuella följdfrågor eller 
oklarheter, vilket även har skett vid ett tillfälle, anser vi att validiteten blev så god som 
den kunde utifrån rådande omständigheter. 

7.2 Resultatdiskussion  

Introduktion   

Det resultat vi har kunnat utläsa i denna undersökning utifrån det syfte vi haft är att 
studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll i skolintroduktionsarbetet. Initialt fann vi 
inte någon litteratur som hade direkt anknytning till studie- och yrkesvägledarens 
delaktighet i introduktionen. Under arbetets gång hittade vi dock en rapport från 
Myndigheten för skolutveckling (2007) som specifikt nämner studie- och 
yrkesvägledare och den centrala roll vägledarna har i skolintroduktionen. I rapporten 
(ibid.) påtalas vikten av att det bör finnas tillräckligt med resurser för att IVIK eleverna 
ska få det stöd och hjälp de behöver. Som resultatet visar finns det begränsningar vad 
gäller tid för vägledning för eleverna, vilket vi anser är anmärkningsvärt, då vi tolkar det 
som att vägledarna är de personer på skolorna som initialt har mest kontakt med 
eleverna. Resultatet överensstämmer med det som framkommer i litteraturgenomgången 
för denna studie att vägledning och vägledarna inte får något utrymme i vare sig 
nationella utredningar och rapporter, eller kommunala och lokala styrdokument. Vi kan 
emellertid inte dra några generella konklusioner då studien innefattar fem vägledare och 
samma antal kommuner. Trots det vågar vi påstå att studien de facto belyser hur det ser 
ut i många av landets kommuner (Integrationsverket 2004) med tanke på 
skolintroduktionen.  

Resultatet visar att gymnasieskolorna ligger under olika förvaltningar. Detta tror vi kan 
påverka hur, vilka resurser och prioriteringar som görs och tilldelas gymnasieskolorna. 
Vi finner stöd för vårt antagande i Integrationsverket (2007) rapport Ett förlorat år, där 
de påtalas att resursfördelningen kan komma att påverkas beroende på vilken 
förvaltning som ska ombesörja skolintroduktionen. Vi tror även att kommunernas 
politiska styrning påverkar hur prioriteringar görs.  

Avsaknaden som tycks finnas i introduktionsarbetet i många kommuner gör att vi ställer 
oss frågandes varför ingenting eller väldigt lite har gjorts, trots ett flertal rapporter och 
utredningar (Integrationsverket, 2007, Myndigheten för skolutveckling, 2004, m.fl.) 
vilka alla påtalar bristen på en nationell strategi för mottagande och introduktion för 
nyanlända.  
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Yrkesroll  

Resultatet visar att samtliga respondenter känner att de utifrån deras uppdrag som 
vägledare är att informera eleverna om studier, arbets- och samhällsliv, vilket är i 
enlighet med det som står att läsa i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94, punkt 2.4). Resultatet visar även att vägledarna arbetar med kartläggning (Hägg & 
Kuoppa, 1997) och diverse administrativa uppgifter. Vad vägledningen ska inbegripa 
och hur den ska vara utformad nämns, med ett undantag, ingenting om i kommunernas 
skolplaner. Vägledarens roll och uppdrag i introduktionsarbetet tycks vara diffust och 
låg prioriterat då vi i resultatet inte har kunnat utläsa att man specifikt lyfter fram 
vägledarens roll som någonting väsentligt.   

Vi anser att resultatet ger en dyster bild av vilken dignitet studie- och yrkesvägledning 
tillskrivs ute i kommunerna och i skolorna. Om vägledarnas roll är att stötta, uppmuntra, 
informera och vägleda (Lpf 94, etiska regler för studie- och yrkesvägledare) så att 
eleverna kan fatta beslut och val utifrån deras egna referensramar och integreras in i 
samhället och bli ”goda samhällsmedborgare” (Lpf 94), torde vägledarnas arbete ha en 
tyngre dignitet. Trots att det i Skollagen fastställts att det offentliga skolväsendet har 
skyldighet att erbjuda studie- och yrkesvägledning anser vi, att det är märkligt att 
professionen inte tydliggörs mer i kommunala och lokala styrdokument. Mot bakgrund 
till det nämnda ställer vi oss frågande om det kan vara så illa att rektorer och 
beslutsfattare på olika nivåer har så föga kunskap om studie- och yrkesvägledarnas 
kompetens och kunnande att det därför ser ut på detta sätt? Tyvärr tolkar vi resultatet 
som att det faktiskt är så illa i landet kommuner som denna studie ger uttryck för.  

Gymnasiekommittén framhöll i sitt betänkande (SOU 2002:120) vikten av en väl 
fungerande vägledning och underströk studie- och yrkesvägledare profession som en 
nödvändig förutsättning för att samtliga elever skulle ha möjligheten att göra väl 
underbyggda val, både under och efter sin tid i gymnasieskolan.  Som framkommit i 
resultatet var kommunernas styrning av vägledning nästintill obefintlig, vilket tycks 
ligga i linje med Skolverkets utvärdering (2005). Utvärderingen (ibid.) visar även att 
vägledarnas villkor och åsikter om vilka uppgifter vägledarnas ska ha skiljer sig åt i 
kommunerna.   

Vår tolkning av resultatet är att vägledarna ofta utför arbetsuppgifter som i vårt tycke 
inte bör ingå. Då resultatet klart visar att vägledarna ser sig själv i rollen som 
administratörer, tror vi att det kan härledas till att de inte får utrymme till sin 
yrkesutövning i den utsträckning de själva önskar.  Vilket i och för sig inte är 
anmärkningsvärt då studie- och yrkesvägledarnas profession inte uttryckligen nämns i 
något av det styrdokument av tyngre betydelsegrad som exempelvis skollagen. För att 
råda bot på det i ovan, anser vi, att det borde vara lagstadgade att det såväl kommunalt 
som lokalt bör finnas en plan för hur vägledningsverksamheten bör organiseras. Planen 
bör ha klara riktlinjer om vad som ska ingå i arbetet för att bryta trenden att vägledarna 
är något av påläggskalvar för arbetsuppgifter som inte har relevans för 
vägledningsuppdraget. Mot bakgrund till det som framkommit i resultatet anser vi att 
tydliggörandet av yrkesrollen är en viktig del för att frigöra tid för den kompetens och 
kunnande som studie- och yrkesvägledaren besitter i skolintroduktionsarbetet.   
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Samverkan  

Bristen på samverkan mellan berörda parter som arbetar med introduktionen påtalas av 
alla respondenter och uppfattas som en begränsning i skolintroduktionen. Denna 
fyrkantighet i kommunens olika organisationer skulle underlättas om de förvaltningar 
som gymnasieskolorna ligger under skulle se över sina regelverk och rutiner för att 
finna vägar till samverkan. Resultatet visar att sekretess organisationerna emellan 
skapar irritation då den upplevs som ett hinder i vägledarnas arbete att hjälpa IVIK 
eleverna med deras individuella behov.   

När vi redan hade påbörjat denna studie fann vi på Myndigheten för skolutvecklings 
(070404) hemsida ett arbetsmaterial om en nationell strategi för nyanlända 
barn/ungdomar. I materialet (ibid.) nämns att en nationell strategi skulle öka 
förutsättningarna både på regionalt- och lokaltplan vad gäller att tydliggöra vilken aktör 
som ska göra vad utifrån det som anses nödvändigt. Detta tror vi var ett led till ett bättre 
och ökat samarbete olika aktörer mellan, då strategin förmodligen skulle tydliggöra 
organisationernas uppdrag. Vidare nämns att utvärderingar bör göras både regional och 
kommunalt.  

Mot bakgrund till resultatet anser vi att de regelverk som utgör de olika kommunala 
förvaltningarnas yttre och inre ramar kan luckras upp på så sätt att man exempelvis kan 
genomföra trepartssamtal, efter elevens godkännande, mellan eleven, studie- och 
yrkesvägledaren och socialsekreteraren. Att samtliga kommunala aktörer som har del i 
introduktionsarbetet bör samarbeta utifrån gemensamma mål, anser vi är nödvändigt, för 
att mottagandet, introduktionen och integreringen ska bli så bra som möjligt för IVIK 
eleverna. Här anser vi även att om möjligheten till kommunikation, oavsett 
hierarkisknivå, mellan de olika aktörerna sinsemellan skulle utökas. Om 
kommunikationen sedan ser formellt eller informellt i nätverk eller på annat sätt, anser 
vi vara mindre viktigt. Det primära är att IVIK eleverna får den hjälp som de behöver i 
skolintroduktionen.  

Tidsaspekten  

Tidsaspekten uppfattas också som en begränsande faktor av respondenterna. Som 
resultatet visar har flertalet av studie- och yrkesvägledarna heltidstjänster, men ändå 
upplever de bristen på tid som ett hinder. Att känna stressen av att mer vara en 
administratör än att hjälpa eleverna genom vägledning anser de flesta respondenter som 
ett hinder.   

Vi tror att det har att göra med att studie- och yrkesvägledartjänsterna inte alltid är 
heltidsanställda, utan har halv- eller deltidsanställningarna. Resultatet visar att alla utom 
en har ansvar för flera elevgrupper än IVIK eleverna. Att det ser ut på detta vis, tror vi 
är en bidragande orsak till tidsbristen. Vi är av åsikten att IVIK har sämre utgångsläge 
beträffande språk-, samhälles och arbetslivs kunskaper än andra elever, varför vi anser 
att det skulle vara bra om vägledarna hade möjlighet att lägga ner mer tid att vägleda 
IVIK eleverna. Även detta torde vara positivt ur såväl ett individ- som 
samhällsperspektiv då vi tror att det möjliggör en fortare etablering i landet.  
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För att svara på vår diskussionsfråga som löd Vilka åtgärder till förändring kan behövas 
för att undanröja eventuella begränsningar i skolintroduktionen? anser vi att studie- 
och yrkesvägledarens roll måste tydliggöras mer i allt från lagar och läroplaner, till att 
kommunerna förfogar över en kunskap beträffande studie- och yrkesvägledarnas 
kompetens. Likväl bör rektorer se vikten av de resurser som finns och torde bättre 
kunna utnyttja studie- och yrkesvägledarna till att de arbetar med arbetsuppgifter där 
vägledarnas kompetens och kunnande kommer till sin rätt. Detta tror vi skulle leda till 
att vägledarna skulle få mer tid till vägledning för IVIK eleverna, speciellt i 
skolintroduktionssammanhanget då allt är nytt för eleverna. 
Resultatet visade tydligt att bristen på samverkan var ett hinder i arbetet, vilket vi menar 
torde ses över för att bättre gynna arbetet med skolintroduktionen och därmed undanröja 
de begränsningar som bristen på samverkan medför. Att luckra upp regelverket och viss 
sekretess, anser vi, skulle underlätta arbetet med att integrera elever i skolvärlden och 
samhället i övrigt. Kunskapen om vad studie- och yrkesvägledarna gör i 
skolintroduktionsarbetet och i det dagliga arbetet i övrigt, är andra åtgärder som bör 
prioriteras för att undanröja de hinder som studiens respondenter anser föreligga.   

Sammanfattning  

Avslutningsvis kan vi konstatera att studie- och yrkesvägledarens roll måste illumineras 
tydligare i nationella, kommunala och lokala styrdokument för att undanröja de hinder 
som respondenterna menar föreligger.  

Vi anser att det bör skapas en tydligare struktur hur skolintroduktionen ska genomföras i 
kommunerna för att IVIK eleverna inte ska falla mellan stolarna i systemet. Det 
ramverk som kan begränsa samverkan mellan förvaltningar och myndigheter måste 
luckras upp för en smidigare samhällelig introduktion. Att tydliggöra studie- och 
yrkesvägledarens roll betyder att ta till vara den kompetens som de besitter varför vi 
anser att vägledarna ska arbete med arbetsuppgifter som är adekvata.  

Historiskt sätt har vägledningsarbetet pendlat mellan ett samhällsinriktat 
vägledningsperspektiv till ett mer individcentrerat. Vår tolkning av 
vägledningsperspektivet i skolintroduktionssammanhanget är att den är tvådimensionell 
där båda perspektiven är i fokus. Avslutningsvis anser vi att vägledarens roll är oerhört 
viktig i skolintroduktionen i bemärkelsen av vägledning och stöd för IVIK elever så att 
de får en god introduktion och integrering i det svenska samhället.   

7.3 Framtid  

Det vi finner skulle vara intressant att studera i framtiden är huruvida det uppdrag som 
Myndigheten för skolutveckling har fått av regeringen och som går under benämningen 
”Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar, 070404”, kan leda 
till en mer enhetlig skolintroduktion för nyanlända ungdomar. Speciellt mot bakgrund 
till att det tidigare har gjorts ett antal undersökningar och utvärderingar som talar för en 
nationell strategi beträffande mottagande och skolintroduktion för nyanlända 
invandrarungdomar.   
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Diskussionen har funnits länge men kanske bara i studie- och 
yrkesvägledarsammanhang vilket vi anser måste förändras. Det ska bli intressant att se 
vad den nya utredningen ”Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och 
ungdomar, 070404” kommer att utmynna i, för där nämns i alla fall studie- och 
yrkesvägledarnas betydande roll i skolintroduktionen.  
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Bilaga 1 

Intervjumall  

 

Hur går mottagandet av nyanlända gymnasieelever till i kommunen?  

 

Hur ser du på ditt uppdrag i skolintroduktionen?   

 

Vilka eventuella strukturella och/eller institutionella möjligheter alternativt 
begränsningar anser du att det finns i skolintroduktionsarbetet?  

 

Vilka förändringsstrategier anser du skulle behövas för att motverka eventuella 
begränsningar?  

 

Hur anser du att en optimal skolintroduktion skulle kunna se ut?  

Denna intervjumall, även av oss kallad frågeschema, har kompletterats med följdfrågor 
när vi så funnit det relevant under intervjuernas gång.   



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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