
Kartläggning av litteracitet



Sida 2

Syfte
• Stötta lärare i arbetet med kartläggning 

• Stötta lärare i att stärka sin undervisning

• Skapa tillfälle för erfarenhetsutbyte

• Inspirera till kollegialt lärande



Sida 3

Våra styrdokument
”Utgångspunkten för 

utbildningen av en enskild 
elev ska vara elevens 

behov och 
förutsättningar.”

- Skollagen

”Hänsyn ska tas till de enskilda 
elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå. […] 

Därför bör till exempel 
undervisning, vägledning eller 

validering utformas olika för olika 
elever. ” 

-Läroplanen för vuxenutbildning

”Undervisningen ska 
planeras och utformas 
tillsammans med eleven 
och anpassas till 
elevens intressen, 
erfarenheter, allsidiga 
kunskaper och 
långsiktiga mål.”
-Kursplanen för sfi



Sida 4

Litteracitet för vuxna
Kartläggningsmaterial för  nyanlända vuxna - Litteracitet



Cecilia Hahne



Sida 6

Organisation och genomförande av 
kartläggning

• Ett flexibelt material. Varje verksamhet måste hitta sin egen modell vad 
gäller organisation och genomförande.

• Kan genomföras före studiestart eller under studierna.
• Central kartläggningsenhet/kartläggare eller undervisande lärare.
• Flexibilitet kring användande av uppgifter i kombination med 

samtalsunderlaget.
• Anpassa kartläggningen efter befintliga resurser.



Sida 7

Vilken information ger kartläggningen?
• Information om elevens resurser, behov och mål

• Kännedom om elevernas vardag, intressen och framtidsdrömmar

• Elevens strategier och studieteknik

• Digital litteracitet

• Hur modersmålet kan användas som resurs

• Behov av stöttning kring specifika svårigheter



Sida 8

Vad innebär 
kartläggningen för 
eleven?

● Eleverna upplever sig sedda och bekräftade.

● Bättre möjlighet till individualisering och 

anpassning.

● Elever i behov av stöd får  rätt hjälp tidigare.

● Kan leda till snabbare genomströmning.



Kartläggningen 
är en skattkista, 
men vad kan vi 

göra med all 
information?
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Sida 10

Arbetslaget som resurs
• Kartläggningen kan utgöra en stomme i det kollegiala lärandet.

• Diskutera i arbetslaget hur verksamheten kan arbeta utifrån de tre 
nivåerna. 

INDIVID GRUPP ORGANISATION



Sida 11

Individualiserat men tillsammans
- en utmaning
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Sida 12

Hur man kan använda information från 
kartläggningen – ett axplock

• Aktiviteter som är inriktade mot elevernas mål och intressen

• Cirkelmodellen

• Gemensamma teman men olika arbetsuppgifter

• Olika nivåer på respons på uppgifter



Erfarenhetsutbyte



Sida 14

Amina  - förkortad kartläggningsprofil
Amina är 32 år och kommer från Marocko. Hon har läst franska och 
pedagogik på universitetet i hemlandet, men har aldrig arbetat. I Sverige vill 
hon bli förskollärare. Hon har ingen erfarenhet av att använda dator i 
skolarbetet, men har lätt för att lära sig nya saker. Hon gillar att kolla på 
Youtube på tutorials. Amina är ovan vid att producera egen text, utan brukar 
mest skriva av. Hon läser ingen skönlitteratur eller nyheter men läser mycket 
bloggar och texter på sociala medier på mobilen om sitt stora intresse konst. 
Amina är rädd för att prata svenska eftersom hon hör lite dåligt. 



Sida 15

Nyttiga länkar
 Kartläggningsmaterial för  

nyanlända vuxna - Litteracitet
Skolverkets bedömningsstöd och 
kartläggningsmaterial 

 Inspelat webbinarium om 
organisation av kartläggning

 Mötesplats vux - presentationer

 Nätverk och blogg på EPALE
Litteracitetsverkstaden – Blogg
Litteracitetsverkstaden – Nätverk

 Nyanlända vuxnas numeracitet –
en artikel

 Basmatematik med språkhjälpare 
Lärarhandledning och filmer

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/154
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/bedomning-i-svenska-for-invandrare-sfi/kartlaggning-av-litteracitet#h-Sakanduanvandamaterialet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/motesplats-vux
https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/kartlaggning-av-digital-litteracitet-varfor-da
https://epale.ec.europa.eu/en/private/litteracitetsverkstaden
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/litteracitet-for-vuxna/undervisning-i-numeracitet#h-Basmatematikmedsprakhjalpare


https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss#skvtableofcontent5183
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev


Tack!
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