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Sammandrag  
 

I denna kvalitativa studie undersöks hur tre svenska som andraspråkslärare förhåller sig till 

pedagogisk kartläggning i undervisning på introduktionsprogrammet språkintroduktion, 

SPRINT. Studien är därmed inriktad på utbildning för sent anlända elever. Undersökningen 

har gjorts med utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv. Empiriskt datamaterial har samlats 

in genom intervjuer med lärare på tre SPRINT-skolor i en medelstor svensk kommun. 

Resultatet visar att lärarna upplever pedagogisk kartläggning som betydelsefullt för 

elevernas lärande. Uppfattningen om kartläggningens funktion varierar individuellt hos 

lärarna. Kartläggningens betydelse i ämnet svenska som andraspråk ser ut att skilja sig från 

övriga undervisningsämnen. I undersökningen synliggörs hur villkor för kartläggning beror av 

yttre sammanhang och att organisationen för kartläggning i den kommun där lärarna 

undervisar kan komma att förändras. 

 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nyanlända elever, språkintroduktion, SPRINT, 

pedagogisk kartläggning, sociokulturellt perspektiv 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är övergripande att synliggöra utmaningar och möjligheter i undervisning 

med nyanlända elever som läser på introduktionsprogrammet språkintroduktion, SPRINT1. 

Utifrån temat kartläggning som pedagogisk praktik undersöks hur svenska som 

andraspråkslärare förhåller sig till pedagogisk kartläggning och hur kartläggningen följs upp i 

SPRINT-undervisning.  

Genom att synliggöra verksamma lärares erfarenheter och inställningar till pedagogisk 

kartläggning är det författarens förhoppning att lägga en liten pusselbit i det stora 

forskningsfältet nyanländas lärande.  

1.2 Frågeställningar 
 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilken kunskap och erfarenhet av pedagogisk kartläggning finns hos svenska som 

andraspråkslärare på språkintroduktionsprogrammet, SPRINT? 

• Hur följs SPRINT-elevers tidigare kunskaper och erfarenheter upp i undervisning? 

• Vilka didaktiska utmaningar upplever lärare i undervisning med sent anlända elever på 

språkintroduktionsprogrammet, SPRINT?  

 

Frågeställningarna undersöks i studien genom en kvalitativ metodansats. Som metod används 

intervjuer med språkintroduktionslärare på tre olika gymnasieskolor i en medelstor svensk 

kommun. 

 

  

                                                
1 Beteckningen SPRINT är en förkortning av språkintroduktion. Båda benämningar används omväxlande i 
uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
I världen är många människor just nu på flykt. Krig, fattigdom och torka är några av de yttre 

omständigheter som gör att människor lämnar sina hem för att söka efter en plats där de kan 

leva sina liv under bättre och tryggare villkor. Skapandet av en ny tillvaro i en främmande 

kontext för med sig många utmaningar. Hur människor reagerar och hanterar nya intryck och 

situationer är individuellt. Att behöva lära sig ett nytt språk är ett exempel på en utmaning 

som för många upplevs som svår. Hur en individ klarar en sådan utmaning beror mycket på 

om de får möjlighet att bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Till följd av att många människor söker sig till Sverige får skolor runt om i landet ta emot 

nyanlända elever. Inom skolan är en viktig förutsättning för nyanländas lärande att deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter kartläggs och byggs vidare på under elevernas skolgång 

(Skolverket 2015c). I antologin Nyanlända och lärande – mottagning och inkludering 

konstaterar Nihad Bunar att kartläggning som en pedagogisk praktik tillhör ett av de minst 

utredda områdena i forskning om nyanländas lärande (Bunar 2015:19). Detta motiverar en 

undersökning om hur pedagogisk kartläggning fungerar i befintlig skolverksamhet.  

I detta kapitel förklaras först forskningsområdets relevans i relation till aktuella 

förhållanden. Därefter följer en allmän beskrivning av det sociokulturella perspektiv som 

studien utgår ifrån. Som klargörs i nästa kapitel är undersökningen gjord utifrån en induktiv 

ansats. Teorin fungerar därmed som en ram som forskaren relaterar till i forskningsprocessen 

medan resultatet framförallt bygger på analys av det insamlade materialet (Dalen 2008:18). 

Efter teoriavsnittet beskrivs andraspråksforskares perspektiv på förutsättningar för 

andraspråksinlärning. Därefter följer ett avsnitt om utbildning för nyanlända elever. Sist i 

kapitlet beskrivs pedagogisk kartläggning samt det nationella kartläggningsmaterial som tagits 

fram av Skolverket (2015c). 

2.1 Sent anlända elever och mötet med svensk skola  
Av de flyktingar som söker sig till Sverige just nu är många ensamkommande barn2. 

Kategorin nyanlända är en mycket heterogen grupp individer och ensamkommande barn utgör 

en del inom denna grupp (Bunar 2015:13; Stretmo & Melander 2014:131). I nyhetsbrevet 

Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar, ett nyhetsbrev som uppdateras varje månad 

                                                
2 Ensamkommande barn avser enligt Migrationsverket: ”en person under 18 som kommit hit och sökt asyl utan 
sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare”(Migrationsverket 2015a). 
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och skickas till landets kommuner, uppger Migrationsverket i november 2015 att 26 339 

ensamkommande barn under perioden 1 januari 2015 till 9 november 2015 sökt asyl i Sverige. 

De flesta av dem är pojkar medan flickor som kommit denna period är 2230, vilket motsvarar 

8,5 procent. Antalet asylsökande ensamkommande barn kommer att fortsätta öka och 

Migrationsverket uppskattar att det kan komma 26 000 ensamkommande barn till Sverige 

under år 2016. Migrationsverket redovisar att majoriteten asylsökande barn som kommit 

under denna tid, 14 203 barn, kommer från Afghanistan. Därefter kommer 2935 barn från 

Syrien, 1877 barn från Eritrea och 1743 barn från Somalia. Övriga asylsökande 

ensamkommande barn under den redovisade perioden kommer från länderna Etiopien, Irak, 

Albanien, Algeriet samt från andra länder eller är de statslösa. (Migrationsverket 2015b) 

Migrationsverkets statistik tydliggör att de ensamkommande barnen kommer från många 

olika länder. Därigenom kan antas att de har väldigt olika livserfarenheter och varierad 

skolbakgrund. 

I det svenska samhället har skolan en central funktion. Skollagen (2010:800) kap 7, 2 § 

reglerar att alla barn som lyder under skolplikt har rätt att gå i skola. Ensamkommande barn 

som uppehåller sig i Sverige har därmed rätt att gå i skola. Bunar poängterar att de nyanlända 

elevernas relation till migrationslagstiftningen kan vara olika. Det bestämdes inte förrän i 

januari 2002 att asylsökande barn skulle ha rätt att gå i skolan och ungefär tio år senare, i juli 

2013, fick papperslösa barn3 rätt att gå i skolan. (Bunar 2015:11–12) Familjesituation, 

hälsotillstånd och skolbakgrund kan se olika ut för de nyanlända eleverna (Skolverket 2015). 

För denna elevgrupp är det viktigt att omges av strukturer som stöttar både pedagogiskt och 

socialt (Bunar 2015:13). Skolan kan i bästa fall vara en plats där nyanlända elever trivs och 

upplever trygghet.  

Merparten ensamkommande barn som kommer till Sverige är för närvarande ungdomar i 

gymnasieåldern (Bunar 2015:12). Det blir därmed angeläget att nyanlända elever i denna 

ålder får ett bra mottagande av skolan. I detta ingår att skolan fångar upp och tar tillvara deras 

tidigare kunskaper under elevernas fortsatta utbildningsväg. Genom studier på gymnasiet ökar 

möjligheterna att delta i samhället. Omvänt blir det svårare att komma in i samhället för 

elever som inte klarar att ta sig in på gymnasiet. (Stretmo & Melander 2014:132) Att eleverna 

är äldre när de påbörjar sin skolgång i Sverige gör att de har kortare tid att inhämta kunskaper 

för att nå målen som krävs för att blir godkänd i årskurs 9 (Otterup 2014:57). Bunar bekräftar 

att det är svårt för nyanlända elever att ta sig in på ett nationellt gymnasieprogram då många 

                                                
3 Papperslösa barn syftar på barn som saknar tillstånd att vara i landet (Bunar 2015:11). 
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inte klarar att få behörighet. Detta tydliggör att andraspråksinlärning för många sent anlända 

elever är en tuff utmaning. Det kan finnas olika anledningar till att nyanlända elever har det 

kämpigt (Bunar 2015:9,12). Bunar konstaterar att det finns stora kvalitetsbrister i skolan 

beträffande nyanländas utbildning: ”kunskaper om hur nyanlända på bästa sätt ska tas emot 

och inkluderas är begränsande” (Bunar 2015:10). För att kunna ge eleverna det stöd de 

behöver och en så bra skolgång som möjligt behövs således fortsatt strävan för att förbättra 

utbildning för nyanlända elever.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
Undersökningen har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I denna teori antas 

lärande ske i förhållande till sociala kontexter (Gibbons 2010:42). På många plan relaterar 

forskningsområdet utförande och uppföljning av pedagogisk kartläggning till sociala 

kontexter. I klassrummets inlärningskontext möts lärare och elever samtidigt som de på olika 

sätt relaterar till många sammanhang. Språkintroduktionsprogrammet befinner sig i en 

verklighet som kan beskrivas genom sociokulturella antaganden. Vid insamling och analys av 

data har forskaren således valt att förhålla sig till det sociokulturella perspektivet. Teorin har 

bidragit till att påminna uppsatsens författare om att nyanlända elevers lärande inte kan tolkas 

i en isolerad kontext och att lärares förhållningssätt inte kan frånkopplas yttre sammanhang. 

Att undersökningen förankrats i sociokulturellt perspektiv har därmed präglat forskarens 

arbete och tolkningar. Det ska förtydligas att även om perspektivet refereras till som en teori 

så inkluderar det många olika sociokulturella inriktningar (Dysthe 2003:32). I följande stycke 

ges en generell beskrivning av centrala tankar inom sociokulturellt perspektiv av relevans för 

studien.  

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från inläraren som individ samtidigt som lärande 

betraktas som något som sker i förhållande till sociokulturella omständigheter. Inlärning sker 

därmed under förutsättning att individer samspelar i ett sociokulturellt sammanhang. (Otterup 

2014:62) Teorin bottnar i en konstruktivistisk syn på lärande och av detta följer att kunskap 

ses som något som konstrueras i en kontext. En central funktion för lärande är interaktion som 

förenat med samarbete kan skapa kunskap. (Dysthe 2003:41) I det sociokulturella 

perspektivet antas social kontext inverka mer på individers språkinlärning än biologisk 

språkförmåga. Kognitiv språklig utveckling ses som ett resultat av utbildning. (Gibbons 



 
 

8 

2010:42) Miljöns betydelse för andraspråksinlärning bekräftas av tvåspråkighetsforskaren 

Monica Axelsson som förklarar att många forskare tänker att språkutveckling är beroende av 

miljö. Därtill betonar hon att ”[a]ndraspråksutveckling på alla nivåer främjas av en naturlig 

och rik användning av språk”. (Axelsson 2015:85) Sådan naturlig språkanvändning förutsätter 

autentiska och varierade miljöer. I figur 1 exemplifieras i enlighet med sociokulturellt 

perspektiv hur elever och lärare i skolmiljön relaterar till faktorer inom sociokulturella 

kontexter på samhällsnivå och individnivå.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Sociokulturella kontexter som inverkar på elevers lärande. 
 

En person som haft stort inflytande i det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Han 

menade att barn för att kunna nå upp till hela sin potential och utvecklas behöver stöd från 

någon vuxen med mer erfarenhet. På detta sätt blir det möjligt för barnet att komma vidare i 

sitt lärande. Ett centralt sociokulturellt begrepp som förtydligar denna tanke är vad Vygotskij 
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kallade zonen för närmaste utveckling. Denna zon avser avståndet mellan vad ett barn kan 

klara på egen hand och vad barnet förmår att göra med hjälp av stöttning från en vuxen. 

(Vygotsky 1978) Elever som får stöttning i uppgifter som kräver hög kognitiv utmaning inom 

utvecklingszonen kan uppnå mer och så småningom klara av att utföra uppgifter på egen 

hand. Vygotskij uttryckte detta med orden: ”[det] en elev kan göra med hjälp i dag kan han 

eller hon göra på egen hand i morgon” (Vygotsky 1978, citerad i Gibbons 2010:42–43).  

Flera andraspråksforskare menar att stöttning behövs vid andraspråksinlärning. Gibbons 

beskriver stöttning som ”en tillfällig handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer 

samt ett nytt språk” (Gibbons 2010:42). Hon framhåller att lärande i utvecklingszonen 

förutsätter att lärare har höga förväntningar och arbetar efter vad de ser att eleverna kan 

åstadkomma långsiktigt (Gibbons 2010:41). Axelsson menar att skolan inte ska förenkla 

ämnesstoffet. Istället ska eleven ges tillräckligt med individuellt anpassad stöttning. (Axelsson 

2015:130–131) Elever med utländsk bakgrund som får stöttning av en lärare eller en 

klasskamrat som kommit längre i sin kunskapsutveckling har enligt Otterup möjlighet att 

samtidigt utveckla språkliga och ämnesmässiga kunskaper (Otterup 2014:62–63). 

Ut ett sociokulturellt perspektiv är lärande även beroende av relationer (Dysthe 2003:31). 

Lärande antas uppkomma under aktivt samarbete mellan lärare och elever (Axelsson 

2015:84). Enligt Vygotskij sker lärande i muntliga samtal (Vygotsky 1978, i Axelsson 

2015:83). På vilket sätt elever är delaktiga i samtal i skolan kan inverka på hur de utvecklar 

avancerat tänkande (Gibbons 2010:43). Vygotskij skiljde på vardagliga och vetenskapliga 

begrepp. Vardagliga begrepp menade han att barn möter som ”direkta, personliga 

erfarenheter” medan de möter vetenskapliga och systematiska begrepp i anknytning till 

undervisning (Axelsson 2015:83). Axelsson förklarar att om ”lärare och elever interagerar i 

gemensamma aktiviteter kan de tillsammans bygga broar mellan vardags- och ämnesspråk” 

(Axelsson 2015:84). För att detta ska kunna ske menar hon dock att det behövs ”resurser som 

stöttar både språk och innehåll” (Axelsson 2015:84).  

Med utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv har Cummins utvecklat en inlärningsmodell 

som beskriver just sambandet mellan språk och innehåll. Modellen visar hur 

andraspråksinlärning ger elever olika kognitiv utmaning beroende av hur innehållet är 

förankrat i en kontext. (Cummins 1981, refererad efter Axelsson & Magnusson 2012) 

Cummins inlärningsmodell visas i figur 2: 
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Figur 2 Relationen mellan språk och innehåll (översättning av Axelsson & Magnusson 2012). 
 

 
I figur 2 finns en horisontell skala som visar hur kommunikation relaterar till kontext. Den 

vertikala skalan anger kognitiv komplexitet. Till vänster i fält A och B sker inlärning med 

stöd i kontexten. Detta innebär att interaktion förhåller sig till fysisk miljö och att gester och 

återkoppling är synliga och bidrar till hur samtal förstås.  (Axelsson & Magnusson 2012:310) 

Till höger i modellen i fält C och D ges all information via språket utan stöd i kontexten. I 

andraspråksundervisning rekommenderar Cummins att eleverna först arbetar med uppgifter 

som inte är så kognitivt krävande och som har stöd i kontexten. Sådan aktivitet sker i fält A. 

(Axelsson & Magnusson 2012:310) Om det vid inlärningen går att ta stöd i situationen blir 

det enklare att hantera språket (Abrahamsson & Bergman 2014:23). När eleverna är redo kan 

undervisningen röra sig åt höger i modellen och övergå till att bli minde kontextberoende. 

Gradvis kan elevernas ges mer kognitivt krävande uppgifter så att de först arbetar i fält B. I 

fält D utvecklas språket som mest eftersom eleverna där utmanas att använda ett kognitivt 

avancerat självbärande språk. (Axelsson & Magnusson 2012:310) Antagande om att lärandet 

sker i relation till kontext känns igen från Vygotskijs tankar om att lärande sker i 

sociokulturella sammanhang (Vygotsky 1978, i Otterup 2014:62). Genom Cummins modell 

stärks teorin då andraspråksinlärning gynnas av att undervisning förankras i en kontext 

(Abrahamsson & Bergman 2014:23). Cummins syn på inlärning kan även appliceras på 

pedagogisk kartläggning genom att elevernas språkkunskaper och erfarenheter är mer eller 

mindre länkade till kontexter (Axelsson & Magnusson 2012:310).  

A C 

B D 

Kognitivt låg utmaning 

Kontextberoende Kontextberoende 

Kognitivt krävande  



 
 

11 

2.3 Andraspråksinlärning   
 
En stor del av nyanlända elevers studier i svenska skolan handlar till en början om att lära sig 

svenska. I detta avsnitt redogörs för faktorer som inverkar på andraspråksinlärning. Först 

beskrivs några antaganden inom andraspråksforskning som påverkat synen på 

andraspråksutveckling. Därefter ges exempel på två faktorer av betydelse för 

andraspråksinlärning: språklig socialisation och tidsåtgång.  

2.3.1 Perspektiv på andraspråksinlärning 

I och med inträdandet av en mentalistisk språksyn på 1960-talet förändrades synen på 

förstaspråket. Dessförinnan hade förstaspråket inom andraspråksforskning ansetts försvåra 

andraspråksinlärning och orsaka språkliga fel. Forskningen började successivt inriktas på 

studier av utmärkande drag i inlärarspråket. (Abrahamsson 2009:21) Av detta följde att 

språkliga former i inlärarspråket tolkades som tecken på utveckling mot målspråket 

(Abrahamsson 2009:50–51). Samtidigt betraktades inläraren som en ”aktiv och kreativ 

konstruktör” (Abrahamsson 2009:21). Förändringen bidrog till att andraspråket inte så som 

tidigare sågs som en bristfällig version av målspråket och förstaspråket ansågs ha en positiv 

inverkan på andraspråksinlärningen (Abrahamsson 2009:30). Idag kan förstaspråket ses som 

en av många viktiga kognitiva faktorer i andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009:26). 

En teori som har haft stort inflytande i forskning om andraspråksinlärning är Noam 

Chomskys antagande om en medfödd universell grammatik (Chomsky 1981). Denna teori 

utgår från att barn, oavsett språkbegåvning och oberoende av var de bor, lär sig förstaspråket i 

förhållande till en viss grammatisk struktur (Abrahamsson 2009:26). Med utgångspunkt i 

Chomskys teorier utvecklade Larry Selinker på 1970-talet interimspråksteorin som en 

kognitiv teori för andraspråksinlärning (Selinker 1972). Han studerade interimspråket och 

fokuserade på psykolingvistiska processer som övergeneralisering av målspråksformer och 

inlärningsstrategier. Selinker drog slutsatsen att det fanns stora skillnader mellan L1- och L2-

inlärning och konstaterade att andraspråksinlärare sällan når en infödds språkliga nivå 

(Abrahamsson 2009:44). Interimspråksteorin har bidragit till att ge inlärarspråket status som 

ett språk byggt på egna principer (Abrahamsson 2009:46). Till följd av tidigare 

andraspråksforskning förstår vi idag mer om hur inlärning av andraspråket går till. Nationell 

och internationell forskning har bidragit till att undervisning i svenska som andraspråk alltmer 

fokuserar på utvecklingen av andraspråket (Axelsson 2015:94). Andraspråkets betydelse syns 

genom att svenska som andraspråk idag är ett eget skolämne. Inom dagens 
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andraspråksforskning betraktas utveckling av modersmålet och utveckling av andraspråket 

som ömsesidigt beroende av varandra (Axelsson 2015:85–86).  

2.3.2 Förutsättningar för andraspråksinlärning 

Faktorer på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå kan påverka andraspråksinlärningen. 

Forskning visar att särskilt inlärningshastighet och slutnivå varierar mycket mellan vuxna 

andraspråksinlärare och även tillämpning av grammatisk korrekthet kan påverkas av 

individuella faktorer. Den naturliga inlärningsgången påverkas däremot inte utan är lika för 

alla inlärare.  (Abrahamsson 2009:197, 25) Andra exempel på faktorer av betydelse för 

andraspråksinlärningen är etnicitet, klassbakgrund, språkbegåvning och inlärarens motivation 

(Abrahamsson 2009:25). I följande avsnitt förklaras vilken betydelse språklig socialisation 

och tidsåtgång har i andraspråksinlärning. 

2.3.2.1 Språklig socialisation  

Barns språkliga socialisation kan variera inom sociala grupper och mellan olika kulturer 

delvis beroende på normer om vad som uppfattas som ett gott språkligt beteende (Salameh, 

Eva-Kristina 2012a:9, 24). Exempelvis kan det finnas kulturella skillnader kring hur samtal 

mellan barn och vuxna bör se ut. När kulturer möts är det möjligt att den språkliga 

socialisationen med tiden förändras och tar sig nya uttryck. I en del kulturer värdesätts verbala 

färdigheter och barn som talar mycket bekräftas medan barn i en del andra kulturer i stället 

förväntas vara tysta. En elev som lärt sig att inte prata i en vuxens närvaro kan få svårt att 

delta i klassrumsaktiviteter där de uppmanas att prata (Salameh 2012a:9–12). 

Vilka tidigare erfarenheter nyanlända elever har påverkar hur de förhåller sig till lärande 

och undervisningsmoment. Beroende på vilken kunskap elever tagit del av i de länder där de 

växt upp kan de ha olika strategier för kunskapsinhämtning. (Salameh 2012a:9, 21) Läsning 

och skrivning kan ha olika kulturella funktioner och därför kan elevers syn på användning av 

tal och skrift variera (Salameh 2012a:21). I undervisning med andraspråkselever behöver 

lärare vara medvetna om språklig socialisation som en faktor som inverkar på elevernas 

lärande.  

2.3.2.2 Tidsåtgång  

En språkig bas i ett andraspråk inkluderar ett förhållandevis gott uttal, en relativt korrekt 

grammatik och ett vardagsordförråd som räcker för kommunikation i vardagliga situationer. 
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För de flesta andraspråkselever tar det ungefär 1–2 år att lära sig en sådan bas. Uttalet kan 

förbättras av att språkinlärningen påbörjas tidigt men om språkinlärningen påbörjas efter 10–

12-årsålder så hörs ofta påverkan av modersmålet i uttalet. (Salameh 2012b:31–32;Tvingstedt 

& Salameh 2012:242–243) Att tillägna sig det språk som krävs för att klara skolarbete tar 

mycket längre tid. Cummins visade 1981 att det tar ungefär 5–7 år för andraspråkselever att 

tillägna sig det ämnesordförråd som behövs i olika skolämnen. I Cummins undersökning 

nådde barnens kognitiva nivå ofta inte upp till deras språkliga nivå och till följd av detta 

underskattades ofta elevernas inlärningspotential. (Cummins 1981, refererad efter Tvingstedt 

& Salameh 2012) Axelsson anger att det tar 4–8 år att ”erövra ämnesspråket genom ett 

andraspråk” (Axelsson 2015:81).  

En undersökning av Collier och Thomas visar att elevers ankomstålder påverkar hur lång 

tid det tar för dem att tillägna sig ett andraspråk på en kognitiv nivå motsvarande enspråkiga 

elevers nivå. I undersökningen tog det kortast tid för barn som anlände i åldern 8–11 år. De 

lärde sig skolspråket inom 2–5 år. Förklaringen till detta är troligen att dessa elever före sin 

ankomst lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål. De kunde därmed applicera tidigare 

kunskaper när de lärde sig andraspråket och kunde fokusera mer på att lära sig 

ämneskunskaper. För de barn som vid ankomsten var mellan 5 och 8 år tog det mellan 3 och 8 

år att tillägna sig skolspråket. För äldre elever som anlänt i åldern 12 till 15 tog inlärning av 

andraspråket längst tid, 6–8 år. Flera av eleverna i denna ålderskategori klarade inte att uppnå 

infödd språklig nivå. (Collier & Thomas 1999, i Salameh 2012b:32) Resultatet från Colliers 

och Thomas undersökning indikerar att det tar längre tid att lära sig ett andraspråk ju äldre 

barnen är. Utmaningen som sent anlända ställs inför; att lära sig ett nytt språk, kan härigenom 

framstå som en svårlöst ekvation då språkinlärningen kräver lång tid och tiden som eleverna 

har till sitt förfogande är begränsad. 

2.4 Utbildning av nyanlända elever 
 
I denna del ges först en översikt över aktuella statliga initiativ som tagits för att förbättra 

utbildning för nyanlända elever. Därefter redogörs för språkintroduktionsprogrammet, 

SPRINT.  

2.4.1 Statliga insatser för förbättrandet av nyanländas utbildning 

Det pågår en aktiv process med att förbättra utbildning för nyanlända elever. På uppdrag av 

regeringen har Skolverket arbetat fram en plan för hur kvalitén i utbildning för nyanlända 
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elever ska stärkas. (Regeringen 2015) I oktober 2015 redovisades av Skolverket resultatet av 

regeringsuppdraget: ”Redovisning av plan för genomförande av insatser för att stärka 

utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än 

svenska” (Skolverket 2015b). Tidigare förslag på lagändringar i skollagen som lades fram av 

regeringen i en proposition 2012 har resulterat i att en ny lag om nyanländas utbildning träder 

i kraft i januari 2016. Regeringen uppger att syftet med lagen är att nyanlända elever ska få ett 

mer likvärdigt mottagande. (Regeringen 2015) I den kommande lagen definieras nyanländ 

elev som: ”En elev som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning i 

Sverige, senare än höstterminens start, samma kalenderår då han eller hon fyller sju år” 

(Skolverket 2015c). I lagen åläggs skolor att göra en bedömning av nyanländas kunskaper. 

Härigenom ska rektorn få underlag för att inom två månader efter elevens ankomst till skolan 

fatta beslut om i vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i. Skolverket 

uppger också att undervisning ska planeras och fördelas mellan ämnen utifrån den bedömning 

som görs av elevers kunskaper. (Skolverket 2015b)  

För att nyanlända elever ska kunna få likvärdiga möjligheter framhåller Axelsson att ”alla 

tillgängliga utbildningsresurser behöver användas simultant och på ett flexibelt sätt med 

utgångspunkt från den individuella elevens behov” (Axelsson 2015:128–129). Den viktigaste 

resursen att ta vara på anser hon är eleven med sin skolbakgrund och sina kunskaper 

(Axelsson 2015:128–129).  

2.4.2 Introduktionsprogrammet språkintroduktion 

Mottagande av nyanlända elever på grundskolenivå sker vanligen genom två organisatoriska 

modeller: förberedelseklass eller direktintegrering. Syftet med förberedelseklasser är att 

nyanlända elever under en period introduceras i skolmiljön med fokus på att lära sig 

grundläggande svenska för att därefter studera i ordinarie klass. Direktintegrering innebär 

istället att elever placeras direkt i en ordinarie klass. Vilken av dessa modeller som fungerar 

bättre för elevernas inslussning i svensk skola är omdiskuterat och det finns för- och 

nackdelar med båda modellerna. (Bunar 2015:14–15) Det verkar inte finnas en organisatorisk 

modell som kan fungera överallt. Skolorna har olika förutsättningar och behov och så även 

eleverna som har olika bakgrund. Därför betonar Bunar att det behövs flexibilitet i hur 

utbildning för nyanlända elever organiseras (Bunar 2015:31).  



 
 

15 

Mottagande av ungdomar i gymnasieålder organiseras inte på samma sätt som i 

grundskolan (Bunar 2015:12). Sent anlända4 elevers första kontakt med svensk skola sker 

mestadels på ett språkintroduktionsprogram på någon gymnasieskola. I gymnasieutbildningen 

finns ett flertal introduktionsprogram, däribland språkintroduktion. Språkintroduktion är tänkt 

att fungera som en introduktion under en begränsad tid i syfte att möjliggöra för elever att ta 

sig vidare till annan utbildning som exempelvis gymnasiet. Utbildningen ska påbörjas senast 

det år eleven fyllt 20 år men för asylsökande elever och papperslösa elever gäller att de ska 

starta utbildningen innan de fyllt 18 år. För respektive skola fattar huvudmannen beslut om 

vilka utbildningsmål som ska gälla och ansvarig rektor har till uppdrag att se till att det 

utformas individuella studieplaner för eleverna. Utbildningen ska innehålla undervisning i 

svenska eller svenska som andraspråk. I övrigt ska utbildningen baseras på kartläggning och 

anpassas så att eleven läser ämnen som den behöver för fördjupad kunskapsutveckling och för 

att ta sig vidare. En del elever kan behöva läsa in behörighet i grundskoleämnen medan det för 

andra elever kan bli aktuellt att läsa in kurser från gymnasiet. (Skolverket 2015a) 

En nackdel med språkintroduktionsprogrammet som Bunar ser det är att det finns risk att 

det blir en förberedande undervisningsform som nyanlända elever blir kvar i allt för länge. I 

hans mening är det något av en negativ trend att det håller på att växa fram ”en parallell 

undervisningsform för nyanlända”. (Bunar 2015:28) Språkintroduktion blir då inte den 

introduktion Skolverket beskriver att den är tänkt att vara. Bunar betonar att undervisning i 

särskilda undervisningsgrupper ska ges under en begränsad introduktionsperiod och innehålla 

”pedagogisk, social och demokratisk inkludering” (Bunar 2015:28). 

2.5 Pedagogisk kartläggning 
För nyanlända elever är det svenska utbildningssystemet till en början okänd terräng där de 

ofta har svårt att orientera sig. Lärarna har till uppgift att vägleda eleverna så att de tar steg 

närmare sina mål. För att stötta eleverna på bästa sätt behövs förståelse för vad eleverna bär 

med sig av tidigare kunskaper och erfarenheter. Till sin hjälp kan läraren ha en beskrivande 

karta som ritats genom pedagogisk kartläggning. I uppsatsen undersöks specifikt vilken väg 

kartlagd information färdas efter att språkintroduktionslärare tagit del av den. Här beskrivs 

först vikten av kartläggning och därefter Skolverkets kartläggningsmaterial. 

                                                
4 Sent anlända elever beskrivs enligt Skolverket som: ”elever som när de kommer till Sverige påbörjar något av 
grundskolans fyra sista år, eller som börjar direkt i gymnasieskolan” (Språkforskningsinstitutet 2015).  
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2.5.1 Vikten av att kartlägga nyanlända elever tidigare kunskaper  

Att ta tillvara elevers individuella kompetens är centralt i utbildning i dag (Axelsson 

2015:95). Skolverket uppmanar skolor att kartlägga vilka olika förmågor nyanlända elever 

har. Vid mottagande av nyanlända ska det göras en kartläggning av skolbakgrund och beslut 

som fattas ska vara individbaserade. (Axelsson 2015:105) Begreppet kartläggning möjliggör 

olika tolkningar beroende på i vilket sammanhang det förekommer. I citatet nedan ger Sandell 

Ring & Hassanpour en beskrivning av syftet med pedagogisk kartläggning i samband med 

mottagande av nyanlända elever: 

 
Syftet med kartläggningen är främst att läraren ska få en bild av var den nyanlända eleven befinner sig i sin 
språk- och kunskapsutveckling för att ett beslut om placering ska kunna tas med utgångspunkt i elevens 
förutsättningar och behov. Ytterligare ett syfte är att läraren ska få syn på elevens resurser och starka sidor så 
att en adekvat undervisning kan erbjudas. (Sandell Ring & Hassanpour 2013:101) 

 

Pedagogisk kartläggning framställs här som något som görs för att läraren ska kunna ge 

eleven adekvat undervisning och stöd. Denna syn speglar funktionen som kartläggning har i 

undersökningen. Förmågor som Skolverket anser centrala att utforska vid kartläggning är läs-

och skrivförmåga, kunskaper i modersmålet, kunskaper i svenska som andraspråk, förståelse 

av begrepp i olika ämnen och förmåga till problemlösning. Skolverket uttrycker också att 

skolan ska ha rutiner för hur kartläggning ska genomföras och dokumenteras. Kartläggningen 

ska genomföras fortlöpande genom strukturerade samtal med eleven. (Skolverket 2015c) 

Bunar poängterar vikten av att de ensamkommande barnens utbildningserfarenheter alltid 

måste ”ställas i relation till barnets erfarenheter av flykten och den inledande perioden i deras 

liv i Sverige” (Bunar 2015:13). För gruppen nyanlända elever är det särskilt viktigt att omges 

av pedagogiskt och socialt stödjande strukturer (Bunar 2015:13).  

2.5.2 Utformning av nationellt kartläggningsmaterial 

För att möjliggöra undervisning bättre anpassad efter nyanlända elevers tidigare kunskaper 

har Skolverket arbetat fram ett nationellt kartläggningsmaterial som planeras vara klart att 

användas i januari 2016. Materialet ska fungera som ett stöd vid pedagogisk kartläggning och 

bedömning av nyanländas kunskaper i samband med mottagandet till skolan. 

Kartläggningsmaterialet är främst tänkt att användas inom de obligatoriska skolformerna men 

kan även vara ett stöd vid kartläggning av äldre elever. Tanken är att bedömningen fungerar 

som ett underlag för i vilken undervisningsgrupp eller årskurs en elev ska placeras. 

Kartläggningen ska även synliggöra styrkor och svagheter hos nyanlända elever att bygga 
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vidare på och individuellt stödja av lärare och av skolan. Skolverket menar att samarbete 

mellan klasslärare och modersmålslärare eller studiehandledare är av stor betydelse för att få 

”en så god bild som möjligt av elevens kunskaper och förmågor” (Skolverket 2015c). Det 

kommer att vara skolans rektor som beslutar om vem som ska genomföra kartläggningen, 

detta för att säkra att kartläggningen görs av personal med rätt kompetens (Skolverket 2015c). 
Axelsson tolkar framtagningen av ett nationellt kartläggningsmaterial som att det finns en 

strävan från myndigheternas sida att förbättra nyanländas utbildning och ge skolor och lärare 

verktyg att åstadkomma detta (Axelsson 2015:95). För att elever ska uppnå största möjliga 

utmaning i kombination med rätt stöttning menar Axelsson att elevernas utveckling och behov 

behöver utvärderas kontinuerligt (Axelsson 2015:119). 

3 Metod och material  
 
I detta kapitel redogörs för val av metod, tillvägagångssätt vid insamling av data, bearbetning 

av data och genomförande av forskningsanalys. Kapitlet belyser även vikten av att etiska 

aspekter beaktas i forskning.  

Val av metodansats har betydelse för vilka forskningsfrågor som kan ställas och vilken 

kunskap som kan inhämtas (Fejes & Thornberg 2015:17). Denna undersökning har gjorts 

utifrån en kvalitativ metodansats. Kvalitativa studier strävar till att förstå fenomen kopplade 

till människors livsvärld och genom kvalitativ forskning söks insikt om hur personer agerar i 

olika situationer och hur de upplever sin vardag (Dalen 2008:15–16). I kvalitativ forskning 

beskrivs verkligheten utifrån forskarens tolkningar (Fejes & Thornberg 2015:20). 

3.1 Urval 
I undersökningen har tre informanter i en medelstor svensk kommun intervjuats. 

Informanterna är Melanie, född 1956; Sara, född 1973 och Eva född 1959. Informanterna har 

det gemensamt att de är lärare i svenska som andraspråk och undervisar på 

introduktionsprogrammet språkintroduktion. Lärarna undervisar på tre olika gymnasieskolor. 

I undersökningen syftar SKOLA 1 på skolan där Melanie arbetar, SKOLA 2 avser skolan där 

Sara arbetar och SKOLA 3 syftar på skolan där Eva arbetar.  

En tanke som fanns med i valet av informanter var att skapa variation i materialet genom 

att informanterna skulle representera tre olika skolor. I ett första steg att hitta lämpliga 

informanter mejlades rektorer på SPRINT-program i en medelstor svensk kommun. Tre lärare 
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visade intresse för att delta studien. Då två av lärarna som hört av sig undervisade på samma 

skola valdes en av dem ut som informant. Därefter genomfördes intervjuer med Melanie och 

Sara. Det blev därigenom klart att de båda undervisar elever på högre nivåer inom SPRINT. 

För att få ytterligare variation i intervjusvaren i förhållande till forskningsfrågan togs ny 

mejlkontakt direkt med lärare på två SPRINT-skolor som bedriver undervisning på 

nybörjarnivå. Detta resulterade i att Eva från SKOLA 3 valdes ut som informant. 

Intervjumaterialet avgränsades därmed till att innefatta tre djupintervjuer.  

Undersökningen har gjorts utifrån ett reflexivt förhållningssätt (Fejes & Thornberg 

2015:261). Detta innebär att forskaren reflekterat över hur förförståelse och subjektivitet 

influerat insamling och tolkning av data. I kvalitativ metod är det svårt att helt bortse från 

forskarens förförståelse. Samtidigt kan förkunskaper bidra till djupare förståelse av 

forskningsämnet (Dalen 2008:13). Uppsatsens författare är bekant med forskningsområdet 

genom studier i svenska som andraspråk. Enligt Fejes & Thornberg kan forskarens bakgrund 

ses som ”ett aktivt redskap i tolkningsprocessen” (Fejes & Thornberg 2015:20). Relationen 

mellan forskaren och det som undersöks är central i kvalitativ metod (Fejes & Thornberg 

2015:20). Relationen till informanterna i undersökningen är likvärdig i det avseendet att 

forskaren inte var bekant med någon av informanterna sedan tidigare. Under intervju 2 och 

intervju 3 fanns något mer förförståelse efter att information delgivits i intervju 1.  
Det empiriska materialet som samlats in i denna undersökning skulle kunna tolkas av en 

annan forskare. Under förutsättning att detta görs utifrån samma tillvägagångsätt som i denna 

studie kommer resultatet sannolikt visa på liknande slutsatser. Med utgångspunkt i studiens 

intervjuguide skulle undersökningen kunna göras om från grunden med halvstrukturerad 

metod. Forskarens som individ skulle då kunna inverka på informanternas respons (Gillham 

2008:23). Reliabilitet stärks dock av att det finns en given struktur att utgå ifrån med frågor 

kring teman. I stora drag kan därför resultatet i en sådan studie förväntas motsvara resultatet i 

denna undersökning. En undersökning som görs utifrån samma tillvägagångsätt kan vidare 

besvara frågeställningen med ytterligare perspektiv. 

3.2 Etiska aspekter 
 
Undersökningen har genomförts med hänsyn till etiska aspekter då det är viktigt att 

information delges forskaren efter rätt förutsättningar. Forskningsetiska principer som tagits 

fram av Vetenskapsrådet definierar fyra grundläggande krav som skyddar individen i 

forskning (Vetenskapsrådet 1990:6). Informationskravet föreskriver att deltagare i 
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forskningen ska informeras om vad som är syftet med den aktuella forskningen och under 

vilka villkor informanten deltar i projektet samt att medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet 

1990:7). Samtyckeskravet innebär att man som deltagare har rätt att välja att medverka och 

detta ska bekräftas genom att forskaren får deltagarens samtycke. Den som väljer att delta 

avgör under vilka villkor och för hur lång tid den vill medverka. (Vetenskapsrådet 1990:9–10) 

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter som kan vara etiskt känsliga som forskaren 

samlar in ska behandlas med konfidentialitet samt att insamlat material ska förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 1990:12). Nyttjandekravet klargör att forskaren 

inte får använda uppgifter i forskningsmaterialet till något annat ändamål än för 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet 1990:14).  

Samtliga fyra forskningsprinciper har beaktats i forskningsarbetet. Via mejl delgavs 

informanterna information om undersökningens syfte och omfattning. Vid intervjutillfället 

informerats om etiska forskningsprinciper och informanterna fick ge sitt samtycke till 

deltagande i studien5. I enlighet med konfidentialitetskravet har det insamlade ljudmaterialet 

förvarats så att enbart forskaren har kunnat komma åt det. I transkriptioner har namn och 

skolor utelämnats för att ingen utomstående skulle kunna läsa och avslöja informanternas 

identitet. I uppsatsens resultatredovisning används fingerade namn för att säkra 

informanternas anonymitet. Det insamlade materialet har inte använts för något annat syfte än 

för forskningssyftet.   

 

3.3 Genomförande  
I den kvalitativa metodansatsen har halvstrukturerad intervjumetod tillämpats. Metoden 

innebär att intervjun genomförs utifrån en viss given struktur med att det inom denna ram 

finns utrymme till viss flexibilitet. I en halvstrukturerad intervju har forskaren förberett frågor 

men informanten ges frihet att utveckla sina svar. Forskaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor. (Gillham 2008:103) I undersökningen har frågor förberetts genom utformandet av 

en intervjuguide6 med öppna frågor. Genom intervjuguiden konkretiseras undersökningens 

frågeställningar i teman (Dalen 2008:31). Frågorna har getts olika fokus (Gillham 2008:105–

106). Intervjuguiden har sedan använts i samtliga intervjuer och bidragit till att forskaren 

kunnat fånga in svar som varit betydelsefulla för forskningssyftet. Gillham förklarar att ”[e]n 

av styrkorna med den halvstrukturerade intervjun är att den banar väg för ett starkt element av 

upptäckt, samtidigt som dess strukturerade fokus möjliggör analys utifrån likheter” (Gillham 
                                                
5 Se bilaga 1 
6 Se bilaga 2 
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2008:105). Härigenom motiveras valet av metod då undersökningens syfte är att upptäcka och 

jämföra hur lärare tänker kring pedagogisk kartläggning.  

Materialet samlades in under tre veckor i oktober och november 2015. Intervjuerna hölls 

på skolor där lärarna arbetar. Vid intervjutillfället informerades först informanten om etiska 

aspekter och därefter om hur intervjun skulle gå till. Informanten fick också veta att 

intervjufrågorna utgick från en struktur med frågor kring tre teman. Det klargjordes att det 

inte fanns några rätt och fel svar och att informanten inte heller skulle känna sig tvungen att 

svara. För att försäkra sig om att ljudupptagning skulle fungera användes både en 

mobiltelefon och en diktafon för ljudinspelning. Intervjun fungerade som samtal mellan 

forskaren och informanten. En deltagande intervjumetod kan bidra till att samtalet flyter på 

mer naturligt och kan därigenom frambringa autencitet i informanternas uttalanden.  
Intervjutiden för samtliga intervjuer uppgick till ca en timme. Ljudfilsmaterialet för 

intervju 1 blev 53 minuter, för intervju 2: 61 minuter och för intervju 3: 73 minuter. Då 

datainsamlingen resulterade i ett gediget material gjordes grundlig analys på ungefär 30 

minuter från respektive intervju.  

3.4 Analys 
 
Analys av data har en viktig funktion i kvalitativ metod och sker fortlöpande under 

forskningsprocessen (Fejes & Thornberg 2015:16). I undersökningen har analys av det 

insamlade materialet gjorts utifrån en induktivt ansats. Substantiella delar i datamaterialet har 

tolkats och format uppsatsen helhet. Att arbeta induktivt innebär att forskaren med 

utgångspunkt i ett material av flera empiriska fall försöker dra slutsatser och om möjligt 

formulerar allmängiltiga påståenden. (Fejes & Thornberg 2015:24) Sociokulturellt perspektiv 

har fungerat som en generell teori för att förklara villkor i vilket lärande sker. I analysen har i 

huvudsak den enskilda lärarens perspektiv stått i fokus.  

Bearbetning av data har skett genom stegvis metodiskt arbete. Varje intervju har följts av 

översiktlig transkribering av intervjun i sin helhet. Detta visade sig vara mycket tidskrävande 

men var samtidigt givande då det inkluderade lyssning och reflektion över vad informanterna 

sagt i intervjuerna. Från transkriptionerna avkodades sedan data i förhållande till 

intervjuguidens teman. Utöver huvudtemat har två teman: andraspråksdidaktik samt 

vardagsspråk och skolspråk, fungerat som stöd och ökat forskarens förståelse av 

informanternas arbetssätt och förhållningssätt. Vid analysen har transkriptionsunderlaget 
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använts för att hitta svar i förhållande till kategorier. Likheter och skillnader i intervjusvaren 

har därefter jämförts och härigenom har slutsatser kunnat dras (Fejes & Thornberg 2015:37). 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras undersökningens resultatet genom tolkningar av essentiellt innehåll 

ur intervjumaterialet. I redovisningen av resultatet refereras till de tre informanter som ingår i 

studien. Melanie representerar SKOLA 1, Sara representerar SKOLA 2 och Eva representerar 

SKOLA 3.  

Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning över hur de tre olika skolornas 

språkintroduktionsprogram är strukturerade och introducerar allmänt skolornas SPRINT-

elever. Den information som förmedlas utgår från informanternas svar och är tänkt att 

synliggöra faktorer som kan ha betydelse för hur utbildning och undervisning organiseras på 

skolorna där lärarna arbetar. Inblick i den kontext där lärandet sker kan därigenom bidra till 

ökad förståelse för hur informanterna resonerar kring möjligheter att följa upp pedagogisk 

kartläggning i undervisningen. I kapitlets andra del presenteras resultat i förhållande till 

undersökningens huvudtema: kartläggning som pedagogisk praktik. Resultatet framställs i 

relation till tolkningar som gjorts i analys av datamaterialet och redovisas i förhållande till 

följande nyckelteman: aktuell kartläggning, syftet med pedagogisk kartläggning i lärarnas 

perspektiv, lärarnas delaktighet i kartläggning, elevernas skolbakgrund och tidigare 

erfarenheter samt framtida kartläggning – möjligheter och utmaningar.  

4.1 De undersökta skolornas språkintroduktionsprogram  
Informanterna i uppsatsen undervisar elever som kommit olika långt inom språkintroduktion. 

Ingen av informanterna undervisar elever som är helt nybörjare. Melanie och Sara undervisar 

elever på lite högre nivåer medan Eva har både elever på lägre nivå och elever i den högsta 

nivån inom SPRINT. Alla tre lärare undervisar i ämnet svenska som andraspråk. Melanie 

undervisar även SPRINT-klasser i SO och matte.  

De tre lärarna arbetar inom samma skolform vilket gör att de styrs av en yttre struktur som 

bestämmer hur utbildningen ska utformas. Inom de givna ramarna finns visst utrymme för 

skolorna att bestämma och utveckla språkintroduktionsprogrammet. Följande avsnitt syftar till 

att ge en bild av i vilken utbildnings- och inlärningskontext SPRINT-utbildningarna ges.  



 
 

22 

4.1.1 SPRINT- elevernas tid i Sverige  

Sara berättar att det är ganska olika hur länge eleverna varit i Sverige när de påbörjar skolans 

språkintroduktionsprogram men de flesta elever har varit i Sverige omkring ett år. Av 

eleverna som börjat under höstterminen uppskattar hon att det finns de som varit i Sverige 

ungefär två år. Någon elev ha varit i Sverige uppåt tre år medan någon kan ha varit här i ett 

halvår. SKOLA 2 har inte undervisning för de tidigaste nybörjarna. På SKOLA 1 ger man inte 

heller SPRINT-undervisning på nybörjarnivå. Eva beskriver också att det är olika hur länge 

eleverna har bott i Sverige när de börjar SPRINT. SKOLA 3 har precis startat en ny kurs med 

helt nyanlända elever. Eva tror att eleverna när de började i den klassen hade varit någon 

månad i Sverige. Melanie uppskattar att elever vanligtvis bott mellan ett och två år i Sverige 

när de börjar skolans SPRINT-utbildning. 

4.1.2 Ålder som påverkansfaktor i elevernas utbildning 

Eleverna på samtliga SPRINT-skolor i undersökningen är mellan sexton och tjugo år gamla. 

Melanie förklarar att eleverna övergår till vuxenutbildningen det året de fyller tjugo. Hon 

nämner att det finns SPRINT-skolor där eleverna kan gå något år längre men att det inte är så 

på SKOLA 1. Sara och Eva förklarar också att tjugo är äldsta åldern på eleverna de 

undervisar. På SKOLA 2 är eleverna mellan sexton och nitton år gamla. Några av dem hinner 

fylla tjugo innan de lämnar SPRINT. Hur gamla eleverna hinner bli beror på hur gamla de är 

när de börjar SPRINT. Det är väldigt olika berättar Sara. Hon förklarar att eleverna egentligen 

ska börja gymnasiet hösten det året de fyller nitton. Hon upplever att eleverna har bråttom. 

Eftersom de vill in på gymnasiet så vill de lämna SPRINT i tid. Sara uppfattar det som att 

eleverna känner att de som går på Komvux är för gamla: och en del får liksom studera med 

sina föräldrar sådär så dom tycker inte att det är roligt, dom vill ju gå med andra ungdomar. 

Men Sara har också erfarenhet av att en del elever som kommer in på gymnasiet tycker att 

klasskamraterna är ganska unga: för då kanske dom är nitton och så är klasskamraterna 

sexton. 

4.1.3 Målet med studier på SPRINT-programmet 

Sara beskriver att målet med SPRINT är att eleverna ska ha klarat svenska motsvarande 

årskurs nio. Melanie menar att målet för elever som läser på SPRINT kan se olika ut beroende 

på hur gammal man är och när man kommit till Sverige och påbörjar språkintroduktion. Hur 

mycket eleverna hinner har mycket att göra med vad man har för skolbakgrund. För den 
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enskilda individen kan målet därför variera. Eva tänker att det är väldigt individuellt hur lång 

tid det tar för eleverna att gå klart SPRINT. Hon beskriver att det för vissa elever går 

jättesnabbt medan det för elever som inte har skolbakgrund kan gå väldigt väldigt sakta. Sara 

påpekar att elever inte kommer som blanka blad utan att många har kunskaper med sig. Att 

många nyanlända elever inte klarar att få behörighet till gymnasiet tycker Eva inte är så 

konstigt med tanke på att de läser under kort tid. Men det är samtidigt individuellt hur elever 

klarar sig. Hon berättar att det finns vissa som klarar sig jättebra och går ut i klass. 

Sara berättar att SPRINT-arbetslaget på SKOLA 2 förnyades 2014 och att lärarna i 

samband med detta pratat mycket utifrån sina tidigare erfarenheter om vilka förmågor de tror 

att eleverna behöver ha med sig för att klara av gymnasiet. Att ta med allt innehåll i 

kursplanerna är inte möjligt anser Sara. Hon förklarar att det är nödvändigt att sortera 

eftersom hon inte ser att det är rimligt att SPRINT-eleverna kan hinna läsa allt som svenska 

elever har läst på nio år. För att kunna läsa ett program på gymnasiet tänker hon att eleverna 

behöver kunna tillräckligt mycket svenska. Hon berättar att det finns elever som kommer från 

andra SPRINT-skolor som börjat i årskurs ett på gymnasiet som klarar sig bra. Men det finns 

även elever som har det tufft på grund av att de har svårt med svenskan. Sara betonar också att 

skolspråket är: ännu mer avancerat ju högre upp du kommer. Därför tänker hon att eleverna 

när de läser på SPRINT behöver lära sig förmågor som funkar i alla ämnen. Vad gäller 

svenskämnet så menar hon svenskan är en del av allting och går in överallt. Hon tänker också 

att eleverna behöver ha med sig strategier: man kanske inte kan alla ord, eller man kanske inte 

alltid förstår precis varenda text, men man måste veta hur man angriper dom.  

4.1.4 SPRINT-gruppernas storlek  
 
På SKOLA 3 finns det 7 SPRINT-klasser och riktmärket är att det i varje klass ska gå sexton 

elever. På SKOLA 2 finns bara två SPRINT-klasser. Sara berättar att de nyligen gjort en 

omfördelning i grupperna så att sex elever som tidigare gick i den nedre gruppen flyttats upp 

till den övre gruppen. Nu går det sjutton elever i den lägre gruppen och tjugofyra eller 

tjugofem elever i den övre gruppen. Tanken är att de två grupperna ska motsvara olika nivåer. 

Sara upplever att de har ganska stora grupper. Hon beskriver det som: vi har lite 

överbeläggning, normalt sett säger man väl att det ska va, att taket är tjugo.  

På SKOLA 1 finns liksom på SKOLA 3, 7 SPRINT-klasser. Melanie beskriver att det går 

mellan femton och tjugo elever i varje klass. Hon tänker att det är bra om grupperna inte blir 

större än så. Egentligen har de på skolans språkintroduktion satt en gräns vid femton elever 
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men själv har hon för närvarande en grupp med sjutton elever. Undantaget är 

språkintroduktionens introklass. I denna grupp går det bara 10 elever. Melanie undervisar inte 

i denna grupp men hon förklarar att eleverna i denna grupp befinner sig på väldigt olika nivå 

och att det inom denna grupp finns två eller tre grupper. Melanie upplever att trycket på intag 

ökat genom att det kommer fler nyanlända ungdomar. Hon beskriver att rektorerna på 

SKOLA 1 säger nej till större grupper och att detta hittills fungerat bra. Hon betonar att 

skolans personal är erfaren och vet vad som fungerar: vi vet, vi kan det här. Samtidigt som 

hon verkar övertygad om att skolpersonalen vet vad som fungerar tänker hon att rektorerna är 

lite rädda att detta ska slås sönder. Månaden efter intervjutillfället ska skolan ta emot en 

grupp till. Varje gymnasieskola i kommunen ska nämligen ta emot tjugo elever och göra en 

grupp utav dem. Melanie antyder att eleverna är kan man säga panikplacerade. Hon tvivlar på 

att man har nivågrupperat eleverna i de klasser som ska ut. Melanie förklarar att den nya 

gruppen kommer att ligga utanför språkintroduktionsprogrammet och därför tror hon inte att 

hon kommer att ansvara för dessa elever. Hon tror att denna klass kommer att tillhöra 

kommunens centrala introduktionsenhet.  

I likhet med Melanie nämner även Sara att SKOLA 2 ska utöka med en grupp. Denna 

grupp kommer att tillhöra skolans språkintroduktion. De två skolorna väljer således olika 

lösningar på hur nya elever ska tas emot. Skolorna har olika utgångsläge då det på ena skolan 

finns betydligt fler SPRINT-klasser. Kanske har SKOLA 2 med sina 2 SPRINT-klasser bättre 

möjlighet att utöka sitt SPRINT-program. För att eleverna ska få ett likvärdigt mottagande 

behövs riktlinjer att förhålla sig till men informanternas svar signalerar att det kan vara 

motiverat att skolor tar fram lösningar som fungerar på respektive skola.  

4.1.5 Nivåer och ämnen inom skolornas språkintroduktion  

I intervjuerna tydliggörs att elever inom SPRINT läser på olika nivåer. Vad nivåerna heter och 

hur de är utformade varierar mellan olika SPRINT-skolor. Eva upplyser om att det är nytt att 

eleverna fr.o.m. augusti 2015 ska läsa mot kursmålen för svenska som andraspråk för årskurs 

nio och att de inte som tidigare läser mot SFI. Både Melanie och Sara tror att upplägget av 

ämnen som eleverna läser skiljer sig åt mellan olika SPRINT-skolor och att benämningarna på 

kurser kan variera. Baserat på lärarnas redogörelser beskrivs härnedan nivåerna inom de tre 

skolornas språkintroduktionsprogram. 
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4.1.5.1 Nivåindelning på SKOLA 1 

På första nivån på skolans SPRINT läser eleverna upp till nivå B. Melanie förklarar att det i 

det gamla systemet användes steg inom SFI, A, B, C, D, och att elever därefter läste 

grundläggande, dvs. högstadiet. Nu används de nya europeiska skalorna (Council of Europe). 

B är där den sista nivån vilket Melanie beskriver som gamla D helt enkelt. På skolans 

SPRINT läser eleverna väldigt olika ämnen beroende på vilken nivå de läser på. Exempelvis 

läser eleverna som läser första delen av nivå A; A1, inte engelska utan har datakunskaper i 

stället. Melanie undervisar i en B-grupp som är en av de första nivåerna. På denna nivå läser 

eleverna svenska, engelska, matte, SO, NO, idrott, bild och musik. På nivå G läser eleverna 

ämnen i årskurs sju, åtta, nio. Totalt läser eleverna åtta eller tolv ämnen.  

4.1.5.2 Nivåindelning på SKOLA 2 

På SKOLA 2 finns två nivåer. I realiteten nivågrupperas eleverna emellertid tvärsöver 

nivåerna i ämnena matte och engelska. Sara förklarar att den lägre nivån motsvarar ungefär 

den tidigare delen av högstadiet. Eleverna som är nyast går i den tidigare gruppen och läser 

där svenska, matte, engelska, samhällskunskap, geografi, samhällskunskap, historia, biologi, 

musik, bild och idrott. Den övre gruppen som kallas G-gruppen beskriver Sara som 

vårterminen i årskurs 8 och årskurs 9. I denna grupp läser eleverna mot betyg i årskurs nio. 

För dem tillkommer ämnena fysik, kemi och religion. Tanken är att eleverna ska passera 

genom båda nivåerna men det varierar lite med var eleverna kommer ifrån och vad de har läst 

innan de börjar skolans språkintroduktionsprogram. I båda grupperna läses SO-ämnen men 

det är bara eleverna i den övre gruppen som får betyg i SO. Sara berättar att det kommer 

elever som redan kan engelska och att det finns de som är jätteduktiga i matte som därför 

läser i den avancerade mattegruppen även om de är svaga i svenska.  
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4.1.5.3 Nivåindelning på SKOLA 3 

Hur språkintroduktionsprogrammet på SKOLA 3 valt att nivågruppera eleverna beskrivs i 

figur 3. 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 3 Nivåindelning för SPRINT-programmet på SKOLA 3 (efter en ritning av SPRINT-

lärare Eva).   

 

I figur 3 syns att årskurs 1 är lägsta nivå på SKOLA 3:s språkintroduktion. I denna grupp läser 

elever som precis börjat SPRINT. Det finns för närvarande en klass på nivå 1. Årskurs 2 är 

indelad i tre nivåer (se figur 3). Eva undervisar den mellersta av de tre nivåerna: 2B. I årskurs 

2 läser eleverna svenska, matte, idrott. Eva beskriver att de även läser som sva7-SO sva-NO 

vilket innebär att en lärare i sva är med och undervisar. Eleverna i årskurs 2 kommer så 

småningom även ha bild. Nytt för 2015 är att eleverna i årskurs 2 inte läser engelska. 

Efterhand byggs det på med ämnen. Årskurs 3 är indelad i två nivåer: 3A och 3B (se figur 3). 

I årskurs 3 läser eleverna även ämnena religion, historia och engelska. Den högsta gruppen, 

årskurs 4, utgörs av en nivå. Eva förklarar att eleverna till slut ska läsa alla ämnen och att de i 

den högsta gruppen läser alla ämnen eftersom de läser in årskurs 9. Så länge eleverna inte 

klarat en kurs och fått betyg så läser de alla ämnen, men Eva tänker att det är individuellt 

vilka ämnen SPRINT-eleverna läser.  

På liknande sätt som på SKOLA 2, där Sara nämner att elever som är duktiga i ett ämne 

kan läsa på en högre nivå, så berättar Eva att det finns elever som kan ha gått lång tid i skolan 

i sitt hemland och därmed kan vara väldigt duktiga. Dessa elever kan gå snabbare och kan 

kanske på så sätt få betyg snabbare. Att det varit möjligt att göra så på SKOLA 3 tror Eva har 

att göra med att det just i matte funnits lärare som kan ta hand om de eleverna. Eva förklarar 

att syftet med det nya systemet är att de ska kunna flytta upp eleverna snabbare. Som det var 

förut så var eleverna tvungna att gå ett helt år innan de kunde flytta till högre nivåer inom 

                                                
7 ”Sva” avser här ämnet svenska som andraspråk. 

1A 

4A (åk 9) 
3B 

  2A 
2B 

 2C 
3A 
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SPRINT. Nu händer det t.o.m. att elever hoppar direkt till sista året. Eva berättar att SKOLA 3 

håller på att utarbeta vad eleverna ska uppnå på de olika nivåerna. De har utformat kursmål 

för nivå två och tre för att tydligt visa eleverna vad de ska kunna innan de byter till en annan 

nivå. Detta bidrar till att eleverna inte flyttas godtyckligt mellan nivåer.  

4.2 Aktuell kartläggning 

4.2.1 Organisering av kartläggning i kommunen där informanterna arbetar  

Av resultatet framgår att kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper i huvudsak 

görs på en central introduktionsenhet i kommunen. Elever kan därutöver komma till SPRINT 

från en högstadieskola där de gått i förberedelseklass. Hur kartläggningen är organiserad i 

kommunen ses i figur 4. Pilarna visar riktningen för den kartlagda informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 4 Organisering av kartläggning i den undersökta kommunen. 
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Som framgår av figur 4 får alla tre SPRINT-skolor kartläggningsinformation från en central 

introduktionsenhet i kommunen. Där sker mottagning av nyanlända elever och det görs 

kartläggning av elevernas tidigare kunskaper. Information som dokumenterats skickas med till 

SPRINT-skolan när elever påbörjar språkintroduktion. Figur 4 visar också att SPRINT-skolor 

kan få kartlagd information från en grundskola där nyanlända elever läst i förberedelseklass. I 

figur finns två grundskolor, i verkligheten finns fler grundskolor med förberedelseklasser i 

kommunen. Vid övergången vidarebefordrar den aktuella grundskolan information till 

SPRINT-skolan.  

De tre informanterna har liknande uppfattningar om hur kartläggning struktureras i 

kommunen. Melanie förklarar att intaget av nyanlända elever sker på en särskild enhet för 

skolintroduktion och att intagning både till grundskolan och till gymnasieskolan sker där. Hon 

beskriver att den centrala enheten testar och kartlägger och att eleverna sedan går vidare till 

förberedelseklass eller, om man har åldern inne, så går eleverna vidare till SPRINT på olika 

gymnasieskolor. Melanie berättar att SKOLA 1 för de flesta eleverna är första svenska skolan 

de går i. Hon nämner dock att det finns elever som kommer från förberedelseklasser som 

finns på olika högstadieskolor i kommunen. Även Sara och Eva beskriver att kommunen har 

en central introduktionsenhet och att många elever gått där en tid innan de kommer till 

SPRINT. Eva berättar att nybörjareleverna som nyligen börjat på SKOLA 3 kom direkt från 

denna enhet. Hon uppskattar att de varit där ungefär fyra veckor innan de började SPRINT. 

Eva beskriver också att en del av eleverna som går i högre klasser har erfarenhet av att gå i 

svensk skola då de gått i förberedelseklass på någon grundskola innan de börjar SPRINT. Eva 

upplyser om att en elev när den är femton år och går i årskurs 9 måste vidare och då inte kan 

vara kvar i förberedelseklass. Om man klarar årskurs 9 får man börja på ett gymnasieprogram 

direkt men annars måste man börja i språkintroduktion. De elever som Eva undervisar har gått 

ett halvår eller ett år i förberedelseklass eller på SPRINT innan de börjar hos henne. Sara 

berättar på liknande sätt att några av SPRINT-eleverna som har gått i förberedelseklass också 

kan ha gått lite i vanlig klass innan de kommer till SKOLA 2.  

4.2.1.1 Innehållet i kartläggningen såsom lärarna uppfattar det  

De tre lärarna beskriver allmänt vad som kartläggs på den centrala mottagningsenheten men 

verkar inte djupare insatta i hur kartläggningen går till. Eva förklarar att de där dokumenterar 

vad eleverna kan i olika ämnen som t.ex. matte, engelska och geografi. Hon berättar att det i 

anslutning till att det ska komma nya elever till kommunens SPRINT-skolor hålls ett 
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överlämningsmöte av den centrala introduktionsenheten där skolorna får information om 

eleverna. I det kartläggningsunderlag som SPRINT-lärarna sedan får finns dokumenterat vad 

eleven har för bakgrund, hur många år eleven gått i skola, vad eleven har för språkkunskaper 

och i fall eleven har betyg sedan tidigare från hemlandet och eventuellt från sin tid i Sverige. 

På samma vis tänker Melanie att man vid den centrala mottagningsenheten dokumenterar allt 

möjligt såsom elevernas skolbakgrund, hur länge de har gått i skolan och var de har gått i 

skolan. Hon tänker att hemspråkslärare delvis hjälper till med kartläggningen och att man gör 

olika tester.  
Ingen utav informanterna har direkta invändningar till att kartläggningen är organiserad på 

en separat enhet. Visserligen uppger Sara att brister kan förekomma men hon tycker inte att 

finns något specifikt fel med den kartlagda informationen de får. Informationen är dock sällan 

detaljerad: det står oftast inte uttryckligen vad en elev kan inom ett visst område utan det står 

mer om vilken nivå en elev bedöms ligga på. Däremot tycker Sara att det kan bli problem när 

elever byter från en SPRINT-skola till en annan SPRINT-skola. Hon beskriver att den 

information hon då får inte är så fyllig.  

4.3 Syftet med pedagogisk kartläggning i lärarnas perspektiv  
Intervjusvaren från de tre informanterna överensstämmer på så sätt att alla lärarna anser att 

kartläggning har betydelse och behövs. Vad gäller kartläggningens syfte och funktion i 

undervisningen skiljer sig lärarnas uppfattningar åt. Melanie tänker att kartläggningen följs 

upp genom att de placerar eleverna i grupper utifrån kartläggningen. När eleverna tas emot 

placeras de i grupp framförallt utifrån sina svenskkunskaper. Elevens kunskapsnivå i svenska 

är avgörande oavsett vad eleven kan i matte, engelska eller något annat ämne. Om de får en 

elev som anses ligga på en viss nivå så ska eleven in på denna nivå. Ur Melanies perspektiv 

fungerar kartläggning därmed främst som ett instrument för nivåplacering: det är ju på så sätt 

som vi har kartläggningen, för att kunna se vilken grupp eleven ska placeras in i. Hur 

kartläggning ytterligare kan tas tillvara i undervisning är inte något hon tänkt så mycket på.  

Eva som tycker det är jätteviktigt med kartläggning upplever att lärarna på SKOLA 3 följer 

upp hela tiden när de jobbar. Hon menar att det åtminstone i svenska som andraspråk är så att 

läraren oftast, oberoende av hur kartläggningen ser ut, får en uppfattning om vad eleverna kan 

genom arbeten eleverna gör eller genom att läsa vad eleverna skrivit. Eva tänker samtidigt att 

det är väldigt individuellt hur lärarna använder kartlagd information om eleverna i 

undervisningen. Det kan vara så att man kanske vill testa själv helt enkelt. 
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Sara betonar att kartläggning är viktigt för att bevara elevernas självkänsla. Hon menar att 

eleverna behöver känna att lärarna ser vad de går för. I dialogen nedan beskriver Sara hur hon 

märker av frustration hos eleverna för att de inte kan språket.8 Hon tänker att det på något sätt 

behövs förändringar på nationell nivå för att ännu mer värdesätta elevernas tidigare kunskaper 

och förmågor.  

 
S:  asså ja ja tänk- tycker ju om man ska lyfta de till nåt slags 
 nationellt SKRATTAR sådär så tycker ja att de ä eh / de ä lite 
 problematiskt för att vi har så många elever som kommer hit å 
 kan väldigt mycke  
I:  ah ah 
S:  sen tidigare / även om dom inte kan svenska så kan dom så himla 
I:  ja visst  
S:  mycket ah / eh och att // ja ser ju dagligen känns de som ibland 
 en frustration kri- ff- från många elever i att  
I:  ja  
S:  dom känner sig så fördummade  
I:  mm 
S:  för att dom inte kan språket / å att allt de här andra som dom 
 kan på nåt vis inte är värt nåt å så har dom kanske ett 
 betyg från sitt hemland   
I:  ah ah  
S:  å de ä på nåt vis inte heller värt nåt dom måste ändå skaffa 
 sig svenska betyg för å komma in nånstans 
I:  mm 
S:  eh å då kan jag känna att / på nåt vis handlar de om både 
 små å stora saker de handlar om den enskilda elevens 
 självkänsla 
I:  mm  
S:  att ja ser dig ja ser vad du kan ja ser vad du inte kan   
I:  mm  
S:  å ja ser att de du kan ä mycket mer än de du inte kan 
I:  mm 
S:  eh men sen tänker ja att i nåt slags förlängt perspektiv 
 hoppas man att de leder till att man värdesätter allt dom 
 faktiskt har me sig 
I:  mm 
S:  att / men då blir de också en fråga om att liksom analysera 
 skolsystem å sånt där för att asså ah men ja har betyg i / 
 historia  
I:  mm 
S:  från landet x / 
I:  mm 
S:  va ä de värt jämfört me från landet y 
I: mm 
S:  de ä ju helt olika saker 
 

I detta utdrag från intervjun med Sara poängterar hon att eleverna kan väldigt mycket sedan 

tidigare även om de inte kan svenska. Hon tycker att det är problematiskt att man inte på 

                                                
8 Transkriptionsnyckel: I intervjuare, S Sara, kan emfas, / kortare paus, // längre paus, SKRATTAR 

metakommentar. 
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nationell nivå tar vara på alla kunskaper som eleverna har. Sara beskriver att eleverna känner 

att det de har gjort tidigare i sina hemländer inte är värt något när de kommer hit. De känner 

sig fördummade för att de inte kan språket. Sara pekar på att det handlar om både små och 

stora saker. Det är viktigt för den enskilde eleven att känna sig sedd och att lärare ser att det 

eleverna kan är mycket mer än det de inte kan. Samtidigt behövs handlingskraft på ett 

nationellt plan för att tydligt markera att nyanländas kunskaper är värdefulla. Genom sitt 

resonemang belyser Sara komplexiteten i utbildningssystemet. Trots att hon tänker att det 

skulle behövas strukturella förändringar i hur elevernas kunskaper erkänns så tvivlar hon på 

att det skulle gå att genomföra. Exemplet synliggör att språkintroduktionsundervisning 

förhåller sig till en större utbildningskontext med olika skolsystem i olika länder (jfr figur 1). 

Sara berättar att hon skulle vilja veta mer om hur skolsystem fungerar i elevernas hemländer. 

Med kunskap om i vilken inlärningskontext eleverna inhämtat kunskap tidigare kan utbildning 

för nyanlända ske i ett större perspektiv (Otterup 2014:62).  

Att elever inte får möjligheter att bygga vidare på tidigare är något som Eva ser som 

problematiskt. Hon är därför tveksam till att elever i årskurs 2 på SKOLA 3 inte ska läsa 

engelska då det finns elever som kan engelska. I citatet som följer beskriver Eva att 

kartläggning är viktigt för att visa vad eleverna kan. 

 
Det är jätteviktigt det här att dom får använda sig av det som dom redan kan så det tycker jag är jättebra 
med den här kartläggningen tycker jag. För ofta så när eleverna inte kan språket så tror man liksom inte 
att dom kan nånting, men det är ju inte så, det förstår man sen när dom kommer upp på högre nivåer.  

 

Eva berättar att hon tidigare jobbat i förberedelseklass inom grundskolan och att hon där 

uppfattade att ämneslärare ibland upplevde att andraspråkselever inte hade samma kunskaper 

och liksom inte riktigt var med. Hon tycker själv att det är viktigt att alla har kunskap om 

språket i alla ämnen och att information om kartläggning kommer ut till alla ämneslärare. Eva 

understryker att de här eleverna har jättemycket med sig och, som man kan använda sig av.     

Såsom Sara beskrev tidigare i kapitlet så har eleverna begränsat med tid för att läsa in 

behörighet för att hinna påbörja gymnasiet innan de fyller tjugo. Därför menar Sara att 

kartläggning behövs för att visa läraren hur undervisningen ska anpassas så att eleverna inte 

förlorar för mycket tid. I citatet nedan beskrivs hur Sara tänker. 

 
Det är jätteviktigt att så snabbt som möjligt få en bild av vad eleverna går för å vilka styrkor dom har med 
sig sedan tidigare, för att dom, annars tappar dom så mycket tid så att jag tycker det är jätteviktigt å 
kartlägga tidigt så att man ser hu- eller åtminstone försöka få en bild av hur dom behöver arbeta för att 
komma framåt. 
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4.4 Lärarnas delaktighet i kartläggning  
Resultatet visar att det är individuellt om lärarna gör ytterligare kartläggning utöver den 

kartlagda information de får när det kommer nya elever till SPRINT-skolorna. I vilken 

utsträckning de kartlägger beror delvis på i vilket ämne de undervisar. Melanie berättar att 

hon normalt sett inte är delaktig i kartläggning men hon undervisar även i matte och 

mattelärarna gör en kartläggning över elevernas mattekunskaper, vi tycker inte alltid riktigt att 

de stämmer, nivån. Kartläggningen innebär då att eleverna får göra ett enkelt test så att de kan 

ställa en enklare diagnos i syfte att se vilken nivå eleverna ska in på. Även engelsklärarna gör 

en liknande diagnos berättar Melanie.  

Det varierar hur Sara använder kartlagd information hon tar del av. Hon beskriver att hon 

är delaktig i att kartlägga elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. Sara tänker att det inte 

är någon större skillnad att kartlägga SPRINT-elevers kunskaper jämfört med andra 

elevgrupper. Hon förklarar att hon alltid kartlägger när hon får nya klasser. Att göra en egen 

kartläggning är nästan något man måste göra menar hon, man måste skapa en egen bild. När 

det kommer nya SPRINT-elever till SKOLA 2 så fördelar lärarna upp eleverna på mentorskap 

och har introduktionssamtal. I början av terminen har de också tester, ofta i svenska och matte 

men framförallt i matte och engelska. I svenskan använder de inte riktiga prov utan det är mer 

genom att eleverna pratar och skriver som de förstår vad eleverna kan. Genom detta 

kartlägger de vad eleverna kan sedan tidigare. Sara förklarar att SPRINT-lärarna också tittar 

på elevernas skolbakgrund: vad de har med sig eller i alla fall vad det sägs att eleverna har 

gjort. Av följande citat framgår att Sara tänker att det är först i undervisningen som det visar 

sig vad eleverna faktiskt kan.  

 
… det blir en annan sak sen om dom sitter på en SO-lektion sen i alla fall, för att det är först då man 
verkligen ser vilka kunskaper dom har. Så att det är nånting som tyvärr till viss del uppdagas i efterhand 
också, alltså vilka luckor som finns och vilka styrkor som finns.  

 

Sara belyser här att eleverna kan ha kunskapsluckor som läraren upptäcker i samband med 

SPRINT-undervisning. För att återkoppla till Cummins modell är det då viktigt att 

undervisningen anpassas till en kognitiv nivå som inte är för hög för vad eleverna klarar och 

att innehållet förankras i en kontext som eleverna kan relatera till (Axelsson & Magnusson 

2012:310). I en liknande modell som Cummins beskriver Mariani hur stöttning i relation till 

kognitiv utmaning inverkar på lärandesituationer. Störst möjligt att nå sin potential har 

eleverna när undervisning innehåller hög kognitiv utmaning samtidigt som eleverna får hög 

stöttning. Mariani kallar detta för utvecklingszonen (jfr Vygostky 1978). Det kräver hård 
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ansträngning för eleverna att tillägna sig nya kunskaper men med stöttning från läraren är det 

möjligt att uppnå målen (Gibbons 2010:43). Cummins och Mariani pekar således på tre 

komponenter som är avgörande i andraspråksundervisning: kontext, kognitiv utmaning samt 

stöttning. I huvudsak är det lärarens uppdrag att balansera dessa faktorer efter elevernas 

förmågor. Av citatet från Sara ovan kan slutsatsen dras att läraren behöver vara lyhörd för vad 

som dyker upp under elevernas utbildningsväg. Både Sara och Eva berättar att de förstår vad 

eleverna kan på lektioner och genom arbeten de skriver. Detta kan tolkas som att lärarna gör 

en slags fortlöpande kartläggning genom att de undersöker vad eleverna kan. Att de kartlägger 

genom att se vad eleverna kan i undervisningsmoment och samtal med eleverna 

överensstämmer med det sociokulturella perspektivet (Axelsson 2015:83).  

Informanterna belyser att kartläggning kan ha olika betydelse för olika ämnen. Ämnet 

svenska som andraspråk tycks skilja sig från övriga ämnen eleverna läser på SPRINT. Sara 

förklarar att det blir lite speciellt i ämnet svenska eftersom eleverna där har det gemensamt att 

de alla är nya i svenska språket. Det varierar dock hur duktiga eleverna är och de lär sig olika 

snabbt beroende på vad de har för bakgrund. Eva tänker att det kanske inte är lika viktigt med 

kartläggning i svenska som andraspråk som i andra ämnen såsom matte, SO och NO. Sara 

antyder att det är svårast att kartlägga vad elever kan i SO-blocket. Melanie som undervisar i 

svenska som andraspråk, matte och SO förklarar att hon arbetar på olika sätt i dessa ämnen. I 

svenskan följer eleverna färdiga kurser. I matten arbetar hon istället med flera nivåer inom en 

grupp och planerar undervisningen efter deras förmågor och individuella mål.  

Ingen utav lärarna har fått någon direkt utbildning i hur kartlagd information kan användas 

i praktiken. Melanie har ingen sådan utbildning och Sara har mest läst in sig på ämnet på egen 

hand. Eva berättar att hon genom SKOLA 3 går en kurs som belyser vikten av kartläggning. 

Eva har uppfattat att man försöker sprida information om ett kartläggningsmaterial: det finns 

ju nåt material nu då som man ska kunna använda som dom vill liksom sälja in eller vad ska 

man säga, hur man ska gå tillväga. Här syftar hon förmodligen på kartläggningsmaterialet 

som Skolverket håller på att ta fram (Skolverket 2015c). Sara beskriver att de på SKOLA 3 

inväntar Skolverket kartläggningsmaterial och hon hoppas det kommer bli en 

utbildningssatsning i anslutning till detta. Hon menar att det behövs information om hur 

materialet används: man tänker ju inte spontant på allting för man har inte kunskap om 

allting. 
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4.5 Elevernas skolbakgrund och tidigare erfarenheter 
Alla informanter väver in elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen. Vad gäller 

elevernas skolbakgrund är de tre lärarna överens om att elevernas skolbakgrund påverkar 

inlärning av andraspråket svenska. Sara berättar att hon genom erfarenhet lärt sig se att det 

brukar gå bra för en övervägande del elever från vissa platser och att elever från vissa platser 

har svag bakgrund. Hon har erfarenhet av att elever från Pakistan och Syrien ofta har en god 

utbildning medan ensamkommande nyanlända elever från Afghanistan har vad hon beskriver 

som väldigt klen utbildning. Sara berättar att många afghaner har en bristande skolbakgrund 

men att de ofta är starka muntligt: asså dom plockar ju det muntliga i svenskan väldigt snabbt. 

Av de afghanska eleverna som för närvarande läser på språkintroduktionsprogrammet på 

SKOLA 2 är majoriteten pojkar. De är framåt och vågar prata. Hon upplever afghanska 

flickor som mycket tystare men tänker att detta delvis beror på kultur, religion och tradition. 

Melanie berättar att elevernas skolbakgrund varierar stort i grupperna. I ämnet matte beskriver 

hon att eleverna har lite olika erfarenheter med sig. Hon kan se att syrierna ofta har högre 

utbildning och har mer matte medan nyanlända elever från Afghanistan och afghaner som bott 

i Iran samt somalier ofta har bristfällig skolbakgrund. Eva tänker att det tar längre tid för 

elever som inte har gått i skola och för elever som är analfabeter. Eftersom hon jobbar 

tillsammans med eleverna känner hon att hon har ganska bra koll på vad de kan. Ibland 

händer det dock att tänker: men va sjuttsingen, det här stämmer ju inte alls, den här eleven 

har gått nio år i skolan liksom, och så kanske det ändå inte går så bra, ah och då kan man 

börja fundera, vad kan det bero på.  

I ämnet svenska som andraspråk märks elevernas skolbakgrund som en påverkansfaktor i 

andraspråksinlärningen. Sara tror att hon utnyttjar när hon vet att en elev har en god 

skolbakgrund men hon förtydligar: det är inte bara för att jag vet det för att det står i ett 

papper utan att jag har fått någon slags bekräftelse själv på att det verkar stämma också. Vet 

hon på så sätt att en elev har en god skolbakgrund så kanske hon utmanar denna elev lite 

hårdare. Ibland ger hon lite mer avancerat material till vissa elever i efterhand när hon märker 

att: jo men du svarar upp mot det här. Vet hon istället en elev har kort skolbakgrund och inte 

heller har fått hemskolning så är Sara utifrån denna bakgrundskunskap beredd på att många 

saker som till exempel genrekunskap kommer vara svårt för eleven. Sara vill försöka lyfta 

elevernas styrkor. Om hon exempelvis har en elev som är muntligt stark så låter hon ibland 

eleven briljera i det muntliga och hon drar aktivt in eleven i samtal för att stärka eleven. Det 

sätt som Sara anpassar utmaning efter elevernas förmågor och uppmuntrar elevernas styrkor 
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överensstämmer med ett arbetssätt som gynnar inlärning i den närmaste utvecklingszonen 

(Vygotsky 1978). Sara ger eleverna stöttning efter vad hon tror att de klarar av. Om hon 

bedömer att elever behöver extra utmaning så ger hon dem svårare uppgifter. Genom tillfällig 

hjälp som eleverna får av Sara blir det möjligt för dem att för att så småningom klara 

uppgifter på egen hand och att anta nya utmaningar. (Gibbons 2006:29) 

Hur kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter kan följas upp har även att 

göra med elevernas mottaglighet. Eva har erfarenhet av att eleverna inte förstår varför de ska 

läsa på modersmålet. Många tänker: jag kan ju det redan, och i skolan vill de lära sig svenska. 

Eva menar att det är viktigt att eleverna använder sitt modersmål men hon tycker att det är 

svårt att förankra detta hos eleverna. Hon har också erfarenhet av att elever föredrar arbetssätt 

som de är vana vid. En förklaring till detta kan vara att detta som tryggt och att de 

socialiserats in i en kultur med en annorlunda syn på lärande (Salameh 2012:9). Eva förklarar 

att hon försöker variera sin undervisning och att hon försöker möta eleverna där de är. Övriga 

informanter menar också att det är viktigt att eleverna får använda sitt modersmål. Ingen utav 

de tre lärarna som har något direkt samarbete med studiehandledare eller modersmålslärare.  

4.6 Framtida kartläggning – möjligheter och hinder 
Informanternas svar indikerar att kartläggning av sent anlända elever i den undersökta 

kommunen är på väg att förändras. Eva beskriver att kartläggningens genomförande kan 

komma att ändras framöver och berättar att det inte är säkert att den centrala 

introduktionsenheten kommer att fortsätta finnas kvar. Härmed kan SPRINT-skolorna få 

ansvaret för elevernas kartläggning. På SKOLA 3 har SPRINT-lärarna pratat om hur 

kartläggningen ska gå till men Eva vet i nuläget inte riktigt hur det kommer se ut. De har på 

SKOLA 3 pratat om hur de ska göra när det kommer elever mitt i terminen som inte är 

kartlagda av den centrala introduktionsenheten. Hon tänker att man där inte har tid att 

kartlägga och uttrycker att det kommer så himla mycket elever och menar att det inte finns tid 

att kartlägga. Melanie berättar också att det kommer mycket elever och tror detta påverkar den 

centrala introduktionsenhetens kartläggning. Hon uppfattar det som att det bara handlar om att 

placera ut eleverna: dom har ju så överfullt, så dom måste ju liksom ut med eleverna. Enligt 

Melanie gick de svagare introduktionsgrupperna tidigare kvar på den centrala 

introduktionsenheten till dess de klarat B-nivån och först därefter gick eleverna ut på 

SPRINT-skolorna. Den svagaste introduktionsgruppen på SKOLA 1 har funnits på skolan i 

ungefär två år. Det Melanie berättar antyder att det skett en förändring. Det verkar inte finnas 
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tid att kartlägga på samma sätt som tidigare vilket kan vara en följd av att antalet nyanlända 

elever ökat: sen kanske ett, två år tillbaka så är det ju att nej nej, utan snabbare kartläggning 

och ut så att även B-nivåerna och dom gamla A, nästan analfabeterna, ut på skolorna. Frågan 

är vilka konsekvenser som följer av snabbare kartläggning. Hur en framtida omstrukturering 

av kartläggning i kommunen ska ske är oklart. Eva funderar på vad detta kommer att innebära 

och frågar sig vem som ska ges tid att genomföra kartläggningen, om det ska avsättas en tjänst 

för det eller om kartläggning ska ingå i lärartjänsten eller kanske utföras efter ett rullande 

schema. Tid är en uppenbar faktor som påverkar kartläggningens innehåll och kvalité och av 

detta följer att oavsett vem som utför kartläggningen så kommer det krävas tillräckligt med tid 

för att genomföra kartläggningen på ett bra sätt.   

5 Sammanfattande diskussion 
I resultatet tydliggörs hur villkor för utbildning med nyanlända elever på SPRINT styrs av 

olika faktorer. En central aspekt i informanternas beskrivningar av 

språkintroduktionsprogrammen är individers varierade förutsättningar. Det är olika hur länge 

elever har varit i Sverige när de påbörjar introduktionsprogrammet språkintroduktion. En elev 

som börjar i en nybörjargrupp på SKOLA 3 kan ha varit i Sverige i någon månad medan en 

elev i Saras klass på SKOLA 3 kan ha varit i Sverige i tre år. Eleverna har således olika 

förkunskaper i svenska när de påbörjar SPRINT. Ytterligare en aspekt som märks tydligt i 

resultatet är tid. Många SPRINT-elever vet att de vill studera på gymnasiet och har bråttom att 

läsa in behörighet. Att lära sig ett språk tar dock tid. För sent anlända elever tar det dessutom 

längre tid att tillägna sig skolspråket: 6–8 år (Collier & Thomas 1999, i Salameh 2012:32). 

Sara menar att eleverna behöver ha tillräckliga svenskkunskaper för att klara studier på högre 

nivå. För att eleverna ska vara utrustade att ”erövra ämnesspråket” i gymnasiestudier behövs 

tid att bygga upp språkliga kunskaper (Axelsson 2015:81). Genom att eleverna får tillgång till 

språket kan de öppna dörrar till nya sammanhang som vidgar elevernas möjligheter (Otterup 

2014:62). 

Av resultatet framgår även att det varierar hur SPRINT-skolorna tillämpar nivåindelning. 

På lägre nivåer inom SPRINT läser eleverna inte lika många ämnen men längre in i 

utbildningen byggs det på med fler ämnen. På alla SPRINT-utbildningar är målet att eleverna 

ska klara en nivå motsvarande årskurs 9. Att undervisningen organiseras efter elevernas 

kunskapsnivåer kan vara ett sätt att anpassa svårighetsgraden efter individuella 

förutsättningar. Tidsaspekten är däremot svårare att påverka. 
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Vad beträffar lärarnas kunskap och erfarenheter om pedagogisk kartläggning så anser 

samtliga informanter att kartläggning fyller en viktig funktion i SPRINT-undervisning. 

Lärarna kan övergripande redogöra för hur kartläggning organiseras i kommunen men det 

verkar inte som att de har djupare kunskap om hur kartläggningsprocessen går till. Hur 

informanterna tänker sig kartläggningens funktion varierar emellertid och det är individuellt 

hur de själva följer upp kartläggning i undervisning. Melanie ser kartläggning främst som ett 

verktyg för att nivåplacera eleverna. Sara och Eva kartlägger kontinuerligt på så sätt att de 

försöker ta reda på vad eleverna kan. Då innebär kartläggningen att de utvärderar hur eleverna 

arbetar eller interagerar med eleverna. De praktiserar därmed samtal som enligt Vygotsky är 

en viktig komponent för lärande (Vygotsky 1934/1987, refererad efter Axelsson 2015:83). 

Hur de beskriver att de kartlägger beror mycket på hur de tolkar begreppets innebörd. Det är 

därför möjligt att Melanie arbetar på ett likande sätt men utan att reflektera över det som 

kartläggning.  

Resultatet indikerar att kartläggning kan ha olika funktion i olika ämnen. Det verkar som 

att ämnet svenska som andraspråk särskiljer sig från övriga undervisningsämnen på SPRINT. 

En förklaring till detta kan vara att eleverna i ämnet svenska som andraspråk står inför en 

gemensam utmaning då de alla är nya i svenska språket. I andra skolämnen ligger fokus i 

istället på att bygga vidare på kunskaper som eleverna redan har. Resultatet visar tydligt att 

skolbakgrund har betydelse för andraspråksinlärningen. Detta är särskilt påtagligt i ämnet 

svenska som andraspråk. Med ett sociokulturellt perspektiv kan skolbakgrund som 

påverkansfaktor på inlärningen förklaras av att eleverna är beroende av tidigare kontexter och 

erfarenheter (Otterup 2014:62). Språklig socialisation spelar också in för hur mottagliga 

eleverna är för undervisning i en ny kontext (Salameh 2012a:21).  

Sara berättar att hon skulle vilja lära sig mer om skolsystem i andra länder. Pedagogisk 

kartläggning kan genomföras med djupare förståelse för eleverna om det finns kunskap om de 

utbildningskontexter där eleverna studerat tidigare (Gibbons 42–43). Att vidga kunskapssynen 

inom svenska utbildningssystemet skulle kunna vara ett sätt att förbättra lärarnas möjligheter 

att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Sara belyser just detta: att SPRINT-utbildning är 

beroende av små och stora saker. För eleven som individ är det viktigt att känna sig sedd. Att 

läraren, skolan och samhället ser på eleverna med en helhetssyn med många olika kunskaper 

bidrar till att stärka elevernas självkänsla.  

Framtida kartläggning i den kommun som undersökts kan komma att göras direkt på 

SPRINT-skolorna i stället för som nu på kommunens centrala introduktionsenhet. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas som att SPRINT-skolorna påverkas av en omvärld i 
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förändring (jfr figur 1). När antalet elever ökar och undervisningsgrupperna växer utmanas 

villkoren för lärandet. Genom att det just nu kommer många ensamkommande barn till 

Sverige och därmed många elever till språkintroduktionsprogrammen kan lärarna komma att 

behöva anpassa undervisningen till större elevgrupper. För att möta förändringar är det tydligt 

att det inom utbildning med nyanlända elever behöver finnas utrymme för flexibilitet (Bunar 

2015:31). För elevernas skull är det viktigt att kartläggning fortfarande görs grundligt. Med 

hjälp av kartläggning kan lärare förstå vilken kognitiv nivå eleverna befinner sig på och 

anpassa undervisningen så att eleverna utmanas i det inlärningsfält de är mottagliga för 

(Axelsson & Magnusson 2012:310). Med stöd från läraren kan de utvecklas i den närmaste 

zonen för utveckling (Vygotsky 1978, i Otterup 2014:63).  

Undersökningens resultat har synliggjort att det finns behov av pedagogisk kartläggning i 

introduktionsprogrammet språkintroduktion. Resultatet visar att informanterna ser att 

kartläggning fyller en viktig funktion. När SPRINT-skolor runt om i landet inom kort kommer 

att ha tillgång till Skolverkets kartläggningsmaterial kommer lärare att ha riktlinjer för hur 

kartläggning kan genomföras (Skolverket 2015c). Mot bakgrund av vad som kommit fram i 

undersökningens resultat finns det goda förutsättningar för att kartläggning kommer att kunna 

fungera som ett pedagogiskt verktyg i framtida utbildning för sent anlända elever. Med hjälp 

av pedagogisk kartläggning kan lärare ta ut en individanpassad kompassriktning och stötta 

eleverna i att ta sig igenom språkliga utmaningar mot nya mål.  
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Bilaga 1     
 
Samtycke till medverkan i C-uppsats   
 
Studien tillämpar forskningsetiska principer och det är därmed viktigt att du som informant 
får ta del av information om vad medverkan i studien innebär och om hur intervjumaterialet 
kommer att användas. 
 
 

• Intervjun du deltar i kommer att ingå som material i en C-uppsats inom ämnet svenska 
som andraspråk. Syftet med uppsatsen är att undersöka sva-lärares erfarenheter av 
undervisning med nyanlända elever. 

 
• Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. Ljudinspelningen kommer 

att förvaras oåtkomligt för andra än forskaren. Om informanten vill kan 
intervjumaterialet förstöras när studien är klar. 

 
• All information och alla uppgifter i materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att du som informant är anonym och att resultatet presenteras anonymt.  
 

• Informationen kommer endast att användas i utbildnings- och forskningssyfte.  
 

• Att delta i studien är frivilligt. Som deltagare kan du när som helst avbryta din 
medverkan. 

 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till att delta i 
studien.  
 
 
-------------------------------------------------  
Ort & Datum  
 
 
-------------------------------------------------  
Namnteckning  
 
 
------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
 

 Allmänna introduktionsfrågor 
 

1. Hur ser din lärarbakgrund ut?  
 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 

3. Hur många SPRINT-klasser finns det på skolan?  
 

- Undervisar du i flera klasser? 
 

4. Ungefär hur länge har eleverna bott i Sverige när de börjar SPRINT? 
 

5. Har eleverna erfarenhet av annan svensk skola när de börjar SPRINT?  
 

6. Hur gamla är eleverna som läser SPRINT? 
 

7. Ungefär hur många elever går i varje klass? 
 

8. Vilka ämnen läser eleverna på er SPRINT-utbildning förutom svenska? 
 

9. Läser eleverna ämnen tillsammans med elever på skolans övriga program? 
 

10. Vilka övergripande mål ska eleverna ha uppnått när de är klara med SPRINT?  
 
 
TEMA 1: Kartläggning som pedagogisk praktik  
 

11. Är du som lärare delaktig i kartläggning av nya elevers kunskaper och erfarenheter?  
  

- Vilka kunskaper dokumenteras vid kartläggningen? 
 

- Är informationen du får ta del av tillräcklig?  
 
12.  Vilken betydelse tänker du att uppföljning av kartlagda kunskaper har för nyanlända 

elevers fortsatta studier?  
 

- Hur upplever du att uppföljning av kartläggning fungerar?  
 

13. Hur använder du elevernas tidigare erfarenheter i undervisning?  
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14. Har du som lärare fått utbildning i hur elevernas kartlagda kunskaper kan  byggas 
vidare på pedagogiskt och praktiskt i undervisning?  

 
- Har skolan en plan för hur kartläggningen ska byggas vidare på pedagogiskt i 

praktiken? 
 

15. Har du några förslag på hur kartläggning skulle kunna användas för att utveckla 
individuella pedagogiska strategier i elevernas lärande?  

 
 

 TEMA 2: Andraspråksdidaktik 
  

16. På vilket sätt är didaktik viktig i andraspråksundervisning, vad skulle du säga utmärker 
andraspråksdidaktik? 

 
- Vad ser du som den roligaste utmaningen med att undervisa nyanlända? 

 
- Vad ser du som den svåraste utmaningen med att undervisa nyanlända? 

 
17. Vad innebär det för dig att arbeta språkutvecklande? 

 
18. Hur gör du för att anpassa lärandet efter elevernas individuella förutsättningar och 

behov? 
 
 
TEMA 3: Vardagsspråk och skolspråk  
 

19. Hur ser elevernas svenskkunskaper ut när de börjar i din klass?  
 

- Har de hunnit utveckla ett vardagsspråk?  
 

- Har de någon erfarenhet av skolspråk?   
 

20. Hur arbetar du med vardagsspråk och skolspråk i undervisningen? 
 

- Hur kan vardagsspråk och skolspråk byggas ut parallellt?  
 

- Kan du ge något praktiskt exempel på undervisningsmoment eller övningar 
som du märkt fungerar bra?  

 
21. Kan du se något samband mellan elevernas skolbakgrund och hur de klarar att lära sig 

skolspråket?  
 

22. Finns det ord eller ordgrupper som eleverna har särskilt svårt med?  
 

23. Använder du några strategier för att didaktiskt förklara abstrakta begrepp? 
 

- Hur gör du som andraspråkslärare för att nå fram till eleverna när de inte 
förstår språket?  
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24. På vilket sätt används modersmålet i svenskinlärningen? 

 
- Har eleverna tillgång till modersmålslärare och studiehandledare? 

 
25. Hur samarbetar skolans lärare för att stärka de nyanlända elevernas lärande? 

 


