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Inledning
Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja och utveckla arbetet med den
kartläggning som ska genomföras enligt kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare1. Kartläggning är en form av bedömning av elevens
kunskaper och förutsättningar inför studier men den behöver inte genomföras på
samma sätt i alla verksamheter eller för alla elever. Materialet är tänkt som ett stöd
för reflektion kring kartläggningen och dess roll för utbildningens utformning och
innehåll.
Materialet riktar sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och andra
som är involverade i arbetet med kartläggning av elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och inom utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare2, i fortsättningen sfi.
Stödmaterialet behandlar kartläggningen inför studier inom sfi, i förhållande till
utbildningen i stort men också vad som kan kartläggas och hur detta kan göras.
Kartläggning av elevens kunskaper i svenska språket behandlas inte ingående i
materialet. Kartläggning av språkförmågan utifrån aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet görs ofta
mer utförligt än vad som beskrivs i detta material.
Underlag till delar av materialet har tagits fram av Nationellt centrum för
svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd
för arbetet med kartläggningen inom sfi.

1.
2.

Förordning (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, senast
reviderad den 1 juli 2016 genom förordning (SKOLFS 2016:42) om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2)
om kursplan för utbildning i svenska för invandrare.
Materialet kan användas i tillämpliga delar av dem som arbetar inom utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare. Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare bedrivs av Kriminalvården samt av folkhögskolor och enskilda utbildningsanordnare som fått tillstånd
att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Detta regleras av 24 kap. skollagen (2010:800)
samt 5 och 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
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1. Utgångspunkter för kartläggningen
Eleverna inom sfi har olika livserfarenheter, kunskaper, förmågor och mål med studierna. Det som förenar dem är att de behöver en utbildning som kan ge dem grundläggande kunskaper i svenska språket. Som en grund för utbildningens utformning
och innehåll ligger en kartläggning av varje elevs kunskaper och förutsättningar.3

Bedömning av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från
en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och
vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.3

Kartläggningen är ett sätt att synliggöra erfarenheter, förmågor, kompetenser och
kunskaper som eleven har med sig från olika sammanhang. Kartläggningen beskriver vad en elev kan och ligger till grund för bedömningen av på vilken nivå en
elev ska börja sina studier och för inplaceringen på rätt studieväg och kurs. Enligt
kursplanen ska utbildningen anpassas efter elevens intressen, erfarenheter, allsidiga
kunskaper och långsiktiga mål. Kartläggningen kan vara ett underlag för att göra
detta. Varje elev behöver en utbildning som är utformad så att han eller hon kan
nå sina mål på ett optimalt sätt. Kartläggningen blir grunden för en flexibel och
individanpassad utbildning.

3.

Förordningen om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
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Vad innehåller kartläggningen?
Undervisning:
sådana målstyrda processer
som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till
utveckling och
lärande genom
inhämtande och
utvecklande av
kunskaper och
värden
Utbildning:
den verksamhet inom vilken
undervisning
sker utifrån
bestämda mål.4

I kartläggningen av en elevs kunskaper får eleven möjlighet att visa sina kunskaper,
förmågor och sin kompetens, främst språkkunskaper, men även yrkeskunskaper
och övriga kunskaper som kan vara av betydelse för undervisningen och utbildningen i övrigt.
Kartläggningen av en elevs förutsättningar ger underlag för att kunna anpassa
utbildningen så att eleven har möjlighet att nå sina egna mål och de mål som finns
för utbildningen i kursplanen samt uppfylla kursernas kunskapskrav. Förutsättningar kan innefatta kartläggning av exempelvis studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd.
Kartläggningen av vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla
kraven kan till exempel innefatta att eleven får möjlighet att lyfta fram sina erfarenheter från arbets-, studie- och vardagsliv, sina intressen, sina styrkor och sina
långsiktiga mål. 4

Vikten av kartläggning
Sfi karakteriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga, det vill
säga får språkliga redskap för att kommunicera i vardags-, samhälls- och arbetsliv.5
Målgruppen är heterogen vad gäller kunskaper i svenska språket, språk- och kulturbakgrund, arbetslivserfarenhet, utbildning och ålder. För att kunna ge varje elev den
utbildning han eller hon är i behov av behöver därför såväl huvudman och rektor
som lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal ha kännedom om eleverna,
deras kunskaper, kompetenser och mål samt övriga förutsättningar för att kunna
utforma studierna efter detta. Hur utbildningen utformas har betydelse för elevens
planering och framtida mål samt för vilka möjligheter eleven har och upplever sig ha.
Då kartläggningen också är ett sätt att ge eleven möjlighet till inflytande över
sina studier är elevens egna tankar kring och förväntningar på utbildningen viktiga
för innehållet i och utformningen av utbildningen.
I utbildningen behövs en differentiering av innehåll, plats, tid, studietakt,
studieform och sätt att lära samt en flexibel organisation för att kunna möta individens behov utifrån vad som framkommer i kartläggningen.
4.
5.

8

1 kap. 3 § skollagen (2010:800).
Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
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Den enskildes behov
utgångspunkt för utbildningen
Det är den enskildes behov och förutsättningar som ska vara utgångspunkten för
utbildningen inom sfi.6 Eftersom detta är utgångspunkten för utbildningen är det
också grunden för kartläggningen. 7
Utbildningen har för att möta olika elever utformats med fyra kurser på olika
nivåer vilka delas in i tre studievägar som riktar sig till elever med olika bakgrund,
förutsättningar och mål. Inom sfi ska varje elev påbörja sina studier på den kurs
som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar och mål. Läs- och
skrivinlärning finns som en del som kan läsas fristående eller kombineras med
någon av kurserna. Det går att få både betyg och intyg på sina kunskaper. Det
finns också en möjlighet att kunna få sina kunskaper och sin kompetens validerade
och genom prövning få ett betyg.

6.
7.

20 kap. 2 § skollagen.
Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 2.1 Kunskaper.
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Det är vuxenutbildningens
ansvar att varje
elev i kommunal
vuxenutbildning
och särskild
utbildning för
vuxna samt
motsvarande
utbildningar får
stöd och undervisning utifrån
sina individuella
utbildningsmål,
behov och förutsättningar.7

Individen som utgångspunkt för utbildningens utformning och innehåll återkommer
på flera ställen i styrdokumenten för skolformen, se exemplen nedan.

Flexibilitet i och individanpassning av
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen
och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste
därför anpassas utifrån individens behov och
förutsättningar och den kan variera både till
längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska
alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes
behov och förutsättningar. (Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag och
värdegrund.)

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla
lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt
i individens behov och förutsättningar.
(Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.)

Elevens inflytande
över sina studier
Utbildningen ska planeras och utformas
tillsammans med eleven och anpassas till
elevens intressen, erfarenheter, allsidiga
kunskaper och långsiktiga mål. (Kursplanen

Utbildningen ska, med utgångspunkt från
individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan
utbildning. Den måste därför utformas så
flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och
arbetsformer att det är möjligt för eleven att
delta i undervisningen. Förordning (SKOLFS 2009:2),

för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.)

om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare.)

vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag
och värdegrund.)
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Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva
inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina
studieresultat. En förutsättning för detta är att
vuxenutbildningen klargör utbildningens mål,
innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter
och skyldigheter eleverna har. (Läroplanen för
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Elevens behov av stöd
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd
av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt
som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås
ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling. (3 kap. 3 § skollagen, 2010:800)
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet
på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal,
en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt
ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen. (3 kap. 5 a § skollagen.)
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska
utformas på samma sätt överallt eller att verksamhetens
resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas
till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör
till exempel undervisning, vägledning och validering utformas
olika för olika elever. Skolväsendet har ett särskilt ansvar för
elever med funktionsnedsättning. Förordning (SKOLFS 2012:101),
om läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag
och värdegrund.)
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Systematiskt kvalitetsarbete
kopplat till kartläggningen
Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla
de nationella målen för utbildningen.8 Det systematiska kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt till den egna verksamheten.
Det bygger på att det görs en kontinuerlig uppföljning där man söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen är en del av utbildningen
som helhet. Det kan därför vara betydelsefullt för verksamhetens utveckling att
reflektera över hur väl verksamheten lyckas med kartläggningen och hur det som
kommer fram i den tas tillvara i utbildningen.
I två kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen gjort av sfi9 framhålls att arbetet med kartläggning och studieplanering generellt behöver stärkas för att kvaliteten på utbildningen ska höjas. En kartläggning som tydligt utgår från eleven och
elevens möjligheter att kunna delta aktivt i utbildningen och ha inflytande över
sina studier är av värde för hela verksamheten och kan utgöra grunden för
en ökad utbildningskvalitet. Det finns därför anledning att se över och utveckla
arbetet med kartläggningen så att det blir möjligt att genomföra den på ett kvalitativt sätt.

8.
9.

4 kap. 5 § skollagen.
Kvalitetsgranskning rapport 2010:7 Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en granskning
av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål samt Kvalitetsgranskning rapport 2011:6
Skolinspektionen Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisning för invandrare.
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LÄS VIDARE
Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverket 2012
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, Skolverket 2013
(Reviderad 2016)
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare – kursplan med
kommentarer, Skolverket 2013 (Reviderad 2016)
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2. Kartläggningen, den individuella
studieplanen och valideringsprocessen
Kartläggningen är en del av elevens utbildning, men elevens erfarenheter, förmågor
och kunskaper identifieras och utforskas även i flera andra sammanhang utifrån
olika syften under en elevs utbildning. Varje elev inom vuxenutbildningen ska ha
en individuell studieplan. Det är hemkommunen som ansvarar för att en studieplan upprättas för varje elev.10 En elev kan dessutom få sina kunskaper och
sin kompetens validerade. Både den individuella studieplanen och valideringsprocessen har beröringspunkter med kartläggningen inom sfi. Det är processer
som går in i varandra, som kan ske i början av studierna och som också kan pågå
parallellt med undervisningen under hela utbildningstiden. Att se delarna som en
helhet genom att processerna samordnas och bygger på varandra kan vara värdefullt för att eleven ska förstå varför de görs. Syftet med de olika delarna kan behöva
tydliggöras för eleven oavsett om de samordnas eller sker vid olika tillfällen.

10. 20 kap 8 § skollagen.
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Bedömning av på vilken
nivå en elev ska börja
sina studier utgår från
en kartläggning av hans
eller hennes kunskaper,
förutsättningar och vad
som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna
att uppfylla kraven.11

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan.
Det är hemkommunen som ansvarar för att en studieplan upprättas för varje elev. Planen ska innehålla
uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.12

Individuell
studieplan

Kartläggning
inom sfi

Validering

Prövning

En elev i kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare kan få
sina kunskaper och sin
kompetens validerade.
Med validering avses en
process som innebär
en strukturerad bedömning, värdering och
dokumentation samt
ett erkännande av kunskaper och kompetens
som en person besitter
oberoende av hur de har
förvärvats.13

Den som är bosatt i
landet och vill ha betyg
i sfi ska ha möjlighet att
genomgå prövning. […]
Med prövning avses en
bedömning av kunskaper
i förhållande till uppställda kunskapskrav i
kursplaner.14

Regleringen för den individuella studieplanen och för validering är densamma
för vuxenutbildningens båda skolformer. Prövning finns inom kommunal vuxen
utbildning. Kartläggningen regleras bara för sfi.
11121314

11. Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
12. För sfi se 20 kap. 8 § skollagen samt 2 kap. 16 § förordningen om vuxenutbildning. För kommunal vuxenut
bildning se även 20 kap. 8 § skollagen och för särskild utbildning för vuxna se även 21 kap.
8 § skollagen.
13. För sfi se 20 kap. 42–43 §§ skollagen. För kommunal vuxenutbildning se 20 kap. 32–33 §§ skollagen och för
särskild utbildning för vuxna se 21 kap. 21–22 §§ skollagen.
14. För sfi se 20 kap. 40–41§§ skollagen. För kommunal vuxenutbildning se 20 kap. 30–31 §§ skollagen.
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Den individuella studieplanen
Den individuella studieplanen är ett verktyg för att planera den enskilda elevens
hela utbildning utifrån elevens mål. Det finns olika sätt att nå målen och en elev
kan ha behov av att kombinera kurser från olika skolformer och kan ha behov av
olika studieformer och studietakt vid olika tillfällen.
Det är hemkommunen som ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev. När den individuella studieplanen upprättas bör lärare och
studie- och yrkesvägledare samverka vid bedömning av elevens tidigare kunskaper
och erfarenheter.15 Då kan värdet av tidigare lärande synliggöras i förhållande till
studieplaneringen och elevens utbildningsmål. Syftet med att brett identifiera och
synliggöra elevens erfarenheter är att skapa ett underlag för studieplaneringen
i stort och inte begränsa den till sfi.
Kartläggningen inom sfi är till skillnad från den individuella studieplanen
framförallt ett verktyg för att planera studierna inom sfi. Den är ett underlag för
utbildningens utformning och innehåll, men kan även ingå som en del av arbetet
med studieplaneringen i stort.16

15. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:187) om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen
16. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:180) om arbete med studie- och yrkesvägledning.
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Studie- och
yrkesvägledaren
bör se till att
eleverna inom
och sökande
till vuxenutbildningen får
tillgång till
information om
de kurser och
utbildningar som
de kan behöva
för att nå sina
studiemål.16

Valideringsprocessen
Validering innebär att den enskilde kan få sina kunskaper och sin kompetens
synliggjord, dokumenterad och erkänd.17 Valideringsprocessen kan bestå av olika
insatser.18 Det går att genomföra hela processen eller välja enstaka delar av den:

•

Översiktlig kompetenskartläggning syftar till att övergripande beskriva elevens
kunskaper och kompetens för att hjälpa individen att se vilka möjligheter som
finns inom vuxenutbildningen.

•

Fördjupad kompetenskartläggning avser att ringa in och beskriva elevens kunskap
och kompetens inom ett eller flera yrkes- eller kunskapsområden.

•

Bedömning av kunskaper och kompetens innebär en samlad bedömning av det
som framkommer och en möjlighet att sedan få en skriftlig dokumentation i
form av ett intyg.19 Betygssättning efter validering sker inom sfi genom prövning.20

Vid validering inom sfi berörs kunskaper i svenska. I den fördjupade kompetenskartläggningen kan exempelvis en elevs kunskaper och kompetens i svenska språket utforskas utifrån kursplanen inom sfi. Eleven kan även ha andra kunskaper och
kompetenser som kan valideras inom andra kurser. Syftet med valideringen blir att
synliggöra och ta tillvara elevens kunskaper och kompetens för att sedan bedöma
och dokumentera dem. Grunden för kartläggningen inom sfi är delvis densamma
som vid validering vid de tillfällen valideringen fokuserar på elevens kunskaper och
kompetens i svenska språket.

17. 2 kap. 8 § förordningen om vuxenutbildning.
18. Stödmaterial – Validering inom vuxenutbildning, Skolverket 2013, s. 8–10.
19. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.
20. 4 kap. 24 § förordningen om vuxenutbildning.
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3. Innehållet i kartläggningen
Kartläggningen behöver, för att utgöra ett bra underlag för studierna, vara av
utforskande karaktär och utgå från elevens sammanhang. Kartläggningen kan med
fördel börja brett för att sedan fördjupas.
Vad gäller bedömning av kunskaper inom sfi tas i kursplanen upp att läraren
måste utgå från vad eleven faktiskt klarar av språkligt. Att utgå från vad en elev
faktiskt har med sig och inte vad han eller hon inte gjort eller inte kan, ger också
en bra bild vid kartläggningen av elevens styrkor och faktiska förutsättningar.

Utbildningens
utformning och innehåll

Språk och språkkunskaper
Studiebakgrund
och studieerfarenheter
Yrkesbakgrund och
arbetslivserfarenhet

Mål med studierna
Tidigare kartläggningar och
planer hos andra aktörer

Behov av stöd
Andra kunskaper
och intressen

Digital kompetens
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I följande avsnitt presenteras områden som kan ingå i kartläggningen. Vissa
samtalsområden kan återkomma vid olika tillfällen, andra kan tas upp vid senare
tillfälle under utbildningens gång. Allt måste inte behandlas i kartläggningens inledande skede eller ens med alla elever. Det kan vara viktigt att noga fundera över
varför det är relevant att kartlägga ett visst område, liksom att fundera över hur
det som kommer fram ska tas tillvara i utbildningen och få effekt på utbildningens
utformning och innehåll.21

Mål med studierna
Läraren bör vid
planeringen av
undervisningen
tillsammans med
eleven diskutera
planering och
genomförande
av undervisning
och kunskapsredovisningar
utifrån elevens
behov och förutsättningar samt
utifrån de mål
som framgår i
den individuella
studieplanen.21

Elevens utbildningsmål ska finnas med i den individuella studieplanen. Vid kartläggningen går det att diskutera mer specifikt hur målet förhåller sig till utbildningen inom sfi.
Information om individens egna mål, framtidsplaner och anledningen till varför
studierna påbörjas är värdefull för utformningen av undervisningen och utbildningen
i övrigt. I relation till detta kan elevens tankar om och förväntningar på utbildningen
diskuteras för att skapa delaktighet i och inflytande över utbildningen.
Elevens erfarenheter av att reflektera över studieplanering och att diskutera
ämnen av mer översiktlig karaktär kan ha betydelse för kartläggningens genomförande. Samtalen kan inledas med en övergripande fråga om vilka mål eleven har
med studierna, eller mer konkret med vad han eller hon gör om exempelvis tre
år. Vid behov kan uppföljande och mer konkreta frågor som berör elevens nuvarande situation ställas. Det kan till exempel vara i vilka situationer eleven behöver
använda svenska och i vilka situationer han eller hon tror det är aktuellt att behöva
använda svenska framöver.
För en del elever kan det vara aktuellt att planera mer långsiktigt, till exempel
för en framtida yrkesutbildning eller ett arbete. Sfi är då troligen det första steget
mot målet. För andra behöver målen planeras i ett mer kortsiktigt perspektiv.
Det kan då handla om att utveckla redskap och strategier för att erövra språket
muntligt och skriftligt för att kunna leva och fungera i det nya samhället, utveckla
studievana och känna sig motiverad för studier.

21. Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.
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Det är rimligt att diskutera uppskattningen av tiden för utbildningen och
kurserna så att eleven får möjlighet att planera och göra en tidsuppskattning av
sina insatser, men också för att göra eleven medveten om hur lång tid språkinlärning kan ta. Det gäller speciellt de elever som samtidigt ska utveckla sina läsoch skrivfärdigheter. Allt eftersom den enskilde eleven tillägnar sig nya kunskaper
kan han eller hon i återkommande samtal behöva revidera såväl sina kortsiktiga
som långsiktiga mål och tidsåtgången.2223

Rektorn […] har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […]
eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad
introduktion i utbildningen samt stöd när det gäller att formulera mål
för sina studier.22

Tidigare kartläggningar
och planer hos andra aktörer
För vissa elever upprättas även planer av andra aktörer, till exempel olika kommunala företrädare eller företrädare för Arbetsförmedlingen genom deras etableringsinsatser för vissa nyanlända. I arbetet med kartläggningen kan det vara bra att
diskutera andra tidigare kartläggningar och planer, så att eleven förstår varför de
olika kartläggningarna görs och hur de förhåller sig till varandra. Ofta sker redan
i verksamheten en samverkan med och samordning av dessa planer och kartläggningen. En sådan samordning kan göra det lättare att formulera tydliga mål och
gynnar därför elevens möjlighet till en optimal utbildning för honom eller henne.

22. Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.4 Rektorns ansvar.
23. Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.

KARTLÄGGNING AV ELEVEN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

23

Rektorn bör se
till att lärare och
elever får tydlig
information om
när kurser och
delkurser avslutas och vad som
gäller för betygssättning
i samband därmed.23

Studiebakgrund och studieerfarenheter
En elevs studiebakgrund och studievana har betydelse för planeringen av studierna,
bland annat när det gäller vilken studieväg eleven ska placeras på. Studieväg 1
vänder sig till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 2 och 3 till
dem som är mer vana att studera. Kurserna och studievägarna ska ses som underlag
för planeringen av den enskildes studier.
Tidigare utbildning och erfarenhet av att studera språk kan även underlätta studierna. För elever som inte har någon eller mycket begränsad studiebakgrund handlar
utbildningen, förutom att tillägna sig en muntlig kompetens i svenska, i flera fall om
att utveckla läs- och skrivfärdigheter.24 Att lära sig läsa och skriva för första gången tar
tid och eleven kan inte heller använda läsning och skrivning som redskap i sin utveckling av andraspråket, exempelvis genom att använda sig av lexikon.25
I samtal som handlar om studiebakgrund och studieerfarenheter är det relevant
att prata om elevens tidigare både formella och informella lärande. Antal år i skolan beskriver inte alltid vilka faktiska erfarenheter en elev har, då undervisningen
kan ha varit oregelbunden eller skett på ett annat språk än elevens modersmål.
Det kan vara väsentligt att ställa följdfrågor när eleven berättar om sin studiebakgrund och att fokusera på olika former av tidigare lärande. En utgångspunkt
kan vara att diskutera innehåll och arbetssätt i tidigare studier. Det kan också vara
väsentligt att återkomma till detta område vid senare tillfällen.
För elevens utbildning inom sfi kan det vara relevant att fundera över hur innehållet i och erfarenheterna av de tidigare studierna påverkar både språkutbildningens innehåll och dess utformning.

24. Lindberg, I. & Sandwall, K, ”Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna
invandrare” i Hyltenstam, K, Axelsson, M. & Lindberg, I. (red.), Flerspråkighet – en forskningsöversikt,
Vetenskapsrådet 2012, s. 375–376.
25. Franker, Qarin ”Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig kontext.” i Hyltenstam. K.
& Lindberg, I. (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, Studentlitteratur 2013,
s. 772–773.
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Språk och språkkunskaper
Vid samtal om en elevs olika språk och språkkunskaper behövs ett brett perspektiv. Den vuxna eleven har redan tillägnat sig ett eller flera språk. Eleven har
utvecklat ett begreppssystem på ett annat språk och har därmed en medveten eller
omedveten kunskap om språk och språkanvändning redan när inlärningen av
andraspråket påbörjas.26
För elever inom sfi fungerar det svenska språket som ett andraspråk eftersom
inlärningen sker i det samhälle där språket talas. En drivkraft för deltagande och
investering i språkundervisning kan vara att bli betraktad som en legitim talare
i olika typer av gemenskaper som man ännu inte har tillgång till, men som man
föreställer sig och anser sig tillhöra. Sådana gemenskaper kan vara en yrkesgemenskap eller en social gemenskap bland modersmålstalare generellt. Att ha
kunskap om elevens föreställda gemenskaper gör det lättare för läraren att relatera
undervisning och andra insatser till dessa.27
KUNSKAPER I SVENSKA

En bedömning av en elevs språkliga nivå i svenska behöver givetvis göras för inplacering på rätt kurs och studieväg. Att kartlägga en elevs språkliga förmåga utifrån
kursplanens fem aspekter hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig
produktion och skriftlig färdighet kan behöva göras relativt ingående och är en
betydande del i bedömningen av vilken nivå en elev ska börja sina studier på. En
individ kan exempelvis ha god förståelse av skrivet språk men behöver arbeta mer
med talat språk. En annan individ som vistats i Sverige under en längre tidsperiod
har kanske redan tillägnat sig en god hörförståelse och muntlig förmåga, vilket
också behöver beaktas vid bedömningen av vilken nivå eleven ska placeras på och
i planeringen av studierna. Det kan vara betydelsefullt för en individs språkutveckling att få utveckla alla aspekterna på den nivå han eller hon befinner sig.
Det kan vara relativt enkelt att fastställa att en elev är nybörjare i svenska
språket och därmed ska placeras i en nybörjarkurs. Men om en elev redan har
viss språkfärdighet i svenska bör det göras en mer ingående språklig bedömning,
både beträffande kunskaperna i och om svenska språket. Eleven kan till exempel
få berätta om vilka kommunikativa situationer han eller hon brukar delta i, hur

26. Lindberg, I. & Sandwall, K, s. 370–371.
27. Lindberg, I. & Sandwall, K, s. 372–373.
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det fungerar och vad eleven har behov av att fortsätta utveckla språkligt. En elevs
behov av utbildning när det gäller läs- och skrivinlärning behöver också beaktas
i relation till kunskaperna i svenska (se avsnittet om Studiebakgrund och studieerfarenheter, s. 24).
SPRÅKLIG BAKGRUND

Många elever har förutom sitt förstaspråk kunskaper i ett eller flera andra språk.
Eleverna kan komma från flerspråkiga sammanhang och regelbundet också ha
använt olika språk i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Dessa kunskaper och erfarenheter är en resurs i lärandet och kan ha stor positiv betydelse för
elevens studier och utveckling av det svenska språket inom sfi.
På vilket sätt en elev har lärt sig de olika språken (med eller utan formell utbildning) kan ge värdefull information för språkutbildningens utformning och innehåll, till exempel hur van eleven är vid att lära sig språk via undervisning.
Ett samtal om språk och språkkunskaper kan inledas med frågor om vilket
språk eleven har som förstaspråk och vilka språk som talas i hans eller hennes
tidigare land eller länder. Om det talas flera språk kan eleven få berätta om vilka av
dessa språk som han eller hon behärskar och i vilka situationer och roller de olika
språken används. En användbar information kan också vara vilket språk eleven har
använt i skolan och vilket språk han eller hon anser vara det starkaste. För flerspråkiga elever kan information om vilket språk de föredrar vid samtal med tolk
eller vid stöd på modersmål vara nödvändig för samtalens genomförande, och även
vara användbar information för resten av utbildningen.
LÄS- OCH SKRIVFÄRDIGHETER

Elever som saknar tidigare utbildning eller som har kort utbildning och inte är
funktionellt litterata, ska få en möjlighet att förvärva grundläggande läs- och
skrivfärdigheter i utbildningen, vilket innefattar en möjlighet att både fördjupa
och automatisera sina kunskaper. Utbildningen vänder sig även till personer som
är litterata men som inte behärskar det latinska alfabetet.28

28. Förordning om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
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Kraven på litteracitet i dagens samhälle är höga:
I Sverige, såväl som i de flesta västländer, tas läs- och skrivkunnighet ofta för given
och många krav förknippade med förmågan att obehindrat kunna läsa och skriva
finns inbäddade i samhällsstrukturen. Läsande och skrivande är en central aspekt av
vuxenidentiteten och förutsätts ofta i de roller och sociala situationer som hör vuxenlivet till. […] En vuxenidentitet i Sverige idag innefattar en ständig interaktion med
olika typer av texter, bilder och symboler som man behöver kunna tolka och agera
utifrån, inte bara som studerande utan också som t.ex. konsument, förälder, arbetstagare, egen företagare, föreningsmedlem och medborgare.29

Elevens behov av att kunna läsa och skriva i sitt vardags-, samhälls- och arbetsliv är ett
betydelsefullt område att samtala om vid kartläggningen, både med dem som saknar
tidigare utbildning och med dem som har gått flera år i skolan. En del elever kan tidigare ha haft ett arbete med mycket formellt skrivande, andra kan ha använt sina skrivkunskaper enbart i vardagssituationer och ytterligare andra kanske aldrig har använt
sig av skrift. Det kan vara relevant att också återknyta till elevens eventuella erfarenheter på olika språk i kartläggningen. Det kan ge en bild av hur eleven ser på behovet av
att kunna läsa och skriva så att det är möjligt att i undervisningen utgå från detta.
Om eleven saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter kan samtalet handla
om hur han eller hon kommer i kontakt med skrift och hanterar situationer där
skrift ingår. Somliga elever som inte har en formell utbildning kan ha erövrat läs- och
skrivkunskaper på annat sätt. Somliga kan ha utvecklat strategier eller använt sig av
sociala nätverk, exempelvis familjen eller vänskapskretsen, för att hantera dagliga
situationer som kräver läs- och skrivförståelse. De kan ha ingått i någon form av
kollektivt samarbete där olika personer med olika kunskap och kompetenser gjort att
en grupp tillsammans har den kompetens som behövts för att lösa olika situationer.
Då har det inte varit nödvändigt att alla i gruppen behärskat att läsa och skriva och
avsaknad av läs- eller skrivfärdighet har inte upplevts som en brist av individen. Han
eller hon har istället använt nätverket och kanske även utvecklat andra strategier för
att lösa skriftspråkliga situationer. Sådana strategier som eleven redan har etablerat
kan vara en grund att bygga vidare på i undervisningen.30

29. Lindberg, I. & Sandwall, K, s. 376.
30. Franker, Qarin, s. 788–791 och Rydén, Inga-Lena, Litteracitet och sociala nätverk – Ur ett andraspråksperspektiv,
Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 10, Göteborgs universitet 2007.
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KOMMUNIKATIONS- OCH SPRÅKINLÄRNINGSSTRATEGIER

Vad utbildningen
ska leda till finns
även uttryckt
i EU:s nyckelkompetenser för
livslångt lärande,
där kompetenser
uttrycks som
en kombination
av kunskaper,
färdigheter och
förhållningssätt
som en individ
kan behöva för
att nyttja sin
fulla potential
och aktivt delta
i samhälls- och
arbetslivet.33

Ett av målen för sfi, men också en förutsättning för fortsatt språkutveckling, är
att eleven utvecklar sina inlärnings- och kommunikationsstrategier.31 Att kunna
använda strategier för att få fram sitt budskap också när språket inte räcker till för
att göra sig förstådd, är en viktig kompetens vid såväl andraspråksinlärning som
andraspråksutveckling. Det kan därför vara relevant att samtala kring detta i kartläggningen, exempelvis genom frågor om hur eleven gör för att uttrycka något när
han eller hon inte har ord för det.
Framför allt i tidiga stadier av språkinlärningsprocesser är olika kommunikativa strategier centrala. Det kan vara ickeverbala strategier som gester och mimik
eller språkliga strategier för att komma runt tillkortakommanden. Det kan vara
omskrivningar, kodväxling, frågor eller att efterfråga bekräftelse. Även vid läsning
behövs fungerande strategier för att med behållning kunna läsa en text. Det kan
vara en god förförståelse av ämnet texten behandlar eller olika lässtrategier som
sökläsning, att använda sammanhanget för att komma åt betydelsen av ordet eller
att använda lexikon. Att redan i kartläggningen samtala kring dessa områden, till
exempel om hur van eleven är att läsa text och använda lexikon kan vara betydelsefullt inför planeringen av studierna.

Digital kompetens
Idag ställs stora krav på läs- och skrivfärdigheter och mycket av kommunikationen
sker via datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Nästan alla arbetsplatser kräver
datorkompetens för dokumentation i olika sammanhang och språket anpassas till
sätten att kommunicera. Det är numera vanligt att i vissa situationer skriva korta,
starkt förenklade meddelanden som innehåller många förkortningar och ikoner.
Inom sfi ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg för
information, kommunikation och lärande.32 I läroplanen för vuxenutbildningen
framgår att det även i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande finns uttryckt33

31. Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
32. Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
33. Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
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vad utbildningen ska leda till.34 Den digitala kompetensen är en av åtta nyckelkompetenser och definieras på följande sätt:
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs
av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram,
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.35

Många elever har redan en god digital kompetens medan andra inte har en lika
stor erfarenhet. I kartläggningen kan eleven få berätta om sina erfarenheter och
sitt behov av datoranvändning och kommunikation via digitala medier. Detta kan
vidareutvecklas med frågor som rör de delar som betonas i definitionen av nyckelkompetensen, det vill säga hur eleven kan använda datorer för att hämta fram,
bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta information samt kommunicera och
delta i samarbetsnätverk.

Yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet
Eftersom utbildningen inom sfi också ska anpassas efter elevernas erfarenheter och
allsidiga kunskaper kan en elevs yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet påverka
innehållet i språkundervisningen. Det är därför en fördel för eleven om språkundervisningen utgår från individen och kan kopplas till hans eller hennes erfarenheter i stort och då även från arbetslivet. Eleven kan i kartläggningen ge sin bild av
sina yrkeskunskaper och arbetslivserfarenheter. Eleven kan då också ge sin bild av
hur dessa erfarenheter skulle kunna påverka hans eller hennes utbildning i svenska
språket, inom ramen för sfi-kurserna.
Hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje
elev.36 Att kartlägga arbetslivserfarenheter har flera beröringspunkter med upprättandet av den individuella studieplanen och arbetet med validering. Dessa delar kan
med fördel samordnas och vara något som behandlas såväl vid studie- och yrkesvägledning inför studier som under pågående studier. Att kartlägga yrkesbakgrund och
arbetslivserfarenhet är relevant för hur utbildningen i stort ska läggas upp, om studierna inom sfi exempelvis ska kombineras med andra kurser eller annan utbildning.
34. Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1.
35. Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram, www.europa.eu
36. 20 kap 8§ skollagen.
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Andra kunskaper och intressen
Utbildningen ska också anpassas efter elevens intressen och allsidiga kunskaper.
Samtal om olika intressen och kunskaper kan därför vara relevanta som en grund för
undervisningens planering och genomförande. Andra kunskaper eller intressen som
en elev har kan även ha betydelse för studieförutsättningarna och i vilken grad eleven
uppfattar studierna som meningsfulla. Frågorna kan utgå från om eleven tror att han
eller hon har lärt sig något genom sina intressen som skulle kunna vara till nytta i
språkinlärningen. Somliga elever kan via sitt intresse exempelvis fått med sig erfarenheter som kan bidra till att utveckla den studiesociala miljön och stödja ett samarbetsinriktat arbetssätt i utbildningen. Eleverna ser inte nödvändigtvis alltid anledning att
lyfta fram sådana kunskaper och erfarenheter i kartläggningen om det inte efterfrågas.
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4. Att kartlägga elevens behov av stöd

37

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har
svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.37

Det kan visa sig i kartläggningen att en elev har behov av stöd i studierna och detta
kan vara ett område att diskutera. Behovet av stöd kan påverka såväl utbildningens
utformning som innehåll. Skolinspektionen påpekar i en av sina granskningar av
sfi vikten av att snabbt utreda behovet av stöd och sätta in särskilda insatser så att
eleven får det stöd han eller hon har rätt till.38
Kartläggning kring behovet av stöd kan påbörjas i tidigt skede men behöver
också diskuteras fortlöpande under studiernas gång. Om det kommer fram att det
kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås,
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen. Att en elev är i behov av extra anpassningar kan visa sig
inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov. Det
kan också visa sig genom uppgifter från lärare eller annan skolpersonal, genom en
elev, eller i förekommande fall genom en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt.39
40

37.
38.
39.
40.

3 kap. 3 § skollagen.
Kvalitetsgranskning rapport 2010:7 Skolinspektionen.
3 kap. 5 a § skollagen.
Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.4 Rektorns ansvar.

KARTLÄGGNING AV ELEVEN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

33

Rektorn […]
har, inom givna
ramar, ett särskilt
ansvar för att
[…] utbildningen
utformas så att
elever som är i
behov av stöd får
det.40

Att reflektera över hur man lär sig och att själv kunna definiera sitt behov av stöd
kräver en viss förförståelse och medvetenhet om de egna förutsättningarna. Samtalet vid kartläggningen kan istället ta sin utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter vid studier.
En elevs studiemotivation kan minska om de förväntade resultaten inte uppnås,
eller när en elev kommer till insikt om att vägen till målet är längre än han eller
hon räknat med. I sådana situationer kan eleven behöva revidera sin individuella
studieplan och kartläggningen, till exempel genom att sätta upp mer kortsiktiga
och nåbara mål samt få sina kunskaper och framsteg tydligare bekräftade. Behovet
av stöd växer då fram under utbildningens gång.
Frågor om funktionsnedsättningar kan uppfattas som mycket känsliga och en
del elever kan därför försöka dölja dem. En god relation och tillit till samtalsledaren kan stödja motivationen att behandla sådana frågor och det kan därför
vara viktigt med återkommande samtal. Samtalsledaren behöver överväga om en
tolk eller någon med specialpedagogisk kompetens kan stödja samtalet eller om
sådan närvaro snarare begränsar möjligheten att prata om känsliga frågor.
Nedan lyfts några specifika områden som kan vara centrala att fundera kring vid
kartläggningen av elevers behov av stöd.

Stöd på modersmål
Undervisningen inom läs- och skrivinlärningsdelen får ske på elevens modersmål
eller på annat språk.41 För elever som parallellt med språkutvecklingen också för
första gången tillägnar sig ett skriftspråk kan det finnas behov av att få stöd på
modersmålet i undervisningen. Det finns studier och erfarenheter som visar att
undervisning med stöd av modersmålet kan ha positiva effekter på läs- och skrivutvecklingen. Stöd på modersmålet påverkar både elevens och lärarens val av
strategier och ökar möjligheten till förståelse och djup i lärandet.42

41. Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
42. Franker, Qarin, s. 776–778.
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Elever med utvecklingsstörning
En elev med utvecklingsstörning har rätt att läsa inom sfi, under förutsättning att
eleven uppfyller de krav som finns för att antas till utbildningen. För elever med
utvecklingsstörning får sedan nödvändiga avvikelser från kursplanen göras.43 En
vuxen med utvecklingsstörning kan samtidigt ha rätt att delta i särskild utbildning
för vuxna på grundläggande nivå eller vara behörig att delta i särskild utbildning
för vuxna på gymnasial nivå.44 Eleven kan därmed läsa inom båda skolformerna
eller inom bara den ena av dem. Både kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna ska utformas så att elevens studier kan kombineras med studier inom båda skolformerna.45
Oavsett inom vilken av skolformerna eleven läser ska utbildningen utformas
så att elever som är i behov av stöd får det.46 För en elev som läser inom sfi kan
stödet handla om att samverkan sker mellan sfi och särskild utbildning för vuxna,
exempelvis genom delade lärarresurser delas mellan de båda skolformerna eller att
eleven får ta del av specialpedagogiskt stöd.47

Elever med hörselnedsättning
Nödvändiga anpassningar av kursplanen får göras för döva eller hörselskadade
elever i utbildningen.48 För att skapa likvärdiga förutsättningar för språkutveckling, då hörselnedsättningar kan få effekter för språkinlärningen, är det viktigt att
uppmärksamma hörselproblematik och vara medveten om och ha kunskap kring
problematiken och vilka möjligheter till anpassning och stöd som finns.

43.
44.
45.
46.
47.

2 kap. 14 § förordningen om vuxenutbildning.
21 kap. skollagen.
1 kap. 3 § förordningen om vuxenutbildning.
Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.4 Rektorns ansvar.
Läs vidare i Specialpedagogiska skolmyndigheten, Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning.
48. 2 kap. 14 § förordningen om vuxenutbildning.
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Elever med läs- och skrivsvårigheter
Det kan vara svårt att avgöra om läs- och skrivsvårigheter hos en elev grundar sig
i en specifik funktionsnedsättning som påverkar läs- och skrivutvecklingen, eller
om läs- och skrivsvårigheterna beror på att eleven ska tillägna sig ett skriftspråk på
sitt andraspråk. Oavsett om detta går att avgöra eller inte, kan eleven vara i behov
av stöd i sina studier. Vilket stöd som behövs kan vara svårt att avgöra i början.
Därför behöver det finnas möjlighet att uppmärksamma och avgöra elevens behov
av stöd under studiernas gång.49

Elever med posttraumatiskt stressyndrom
Krigsupplevelser och andra traumatiska händelser kan medföra att somliga elever
är trötta och har svårt att fokusera och koncentrera sig i studiesituationen. Vid
kartläggningen varken kan eller ska några diagnoser ställas, men det kan visa sig
att en elev antingen har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller har symptom
på något som kan liknas vid PTSD. En elev kan då ha svårt att klara en intervju
eftersom den kan likna ett förhör till formen. I så fall behöver eleven få känna att
samtalet sker i en jämbördig dialog.
Om det under kartläggningen kommer fram att en elev har PTSD behöver
stödet i utbildningen utmärkas av ett tillitsskapande förhållningssätt. Oavsett
om en elev har en diagnos eller inte kan undervisningen behöva ha en tydlig och
återkommande struktur. Det bidrar till att eleven upplever ökad trygghet och får
möjlighet att förstå och hantera sin studiesituation. Kartläggningen kan då resultera i att en elev i utbildningen exempelvis behöver studera kortare pass, ha flexibla
pauser eller behöver repetera mycket och varierat. Även stöd på modersmål kan
vara av stort värde.50

49. Läs vidare i Specialpedagogiska skolmyndigheten, Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
50. Läs vidare i Nordstöm, J. & Sezayesh, I, ”Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD”
i Olofsson M. (red). Symposium 2012. Lärarrollen i svenska som andraspråk, Stockholms universitets förlag
2013 samt Undervisning för vuxenstuderande med PTSD, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid
Stockholms universitet 2014.
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LÄS VIDARE
Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket 2014
Stödmaterial – Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen, Skolverket 2014 (Reviderad 2016)
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– Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd
– Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning
– Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa
– Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi
– Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning
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5. Att arbeta med kartläggningen
Kartläggningen behöver inte genomföras på samma sätt i alla verksamheter eller
för alla elever. För att skapa goda förutsättningar för kartläggningen och dess effekt
på undervisningen och utbildningen i övrigt kan det vara bra att inte bara göra den
inledningsvis utan att återkoppla till den under utbildningens gång.

Behov av tolk eller modersmålsstöd
I en av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar51 beskrivs att en stor majoritet av
landets kommuner gör kartläggningar i samband med att en elev skrivs in i sfi.
Granskningen visade att lärarna hade haft kontinuerliga samtal med eleverna om
kunskapsutveckling och mål men att det ibland var svårt att genomföra sådana
samtal på grund av elevernas begränsade kunskaper i svenska. En förutsättning
för samtalet, framför allt i nybörjarkurserna, är att tolk eller modersmålsstöd finns
med vid samtalen. Även vid återkommande samtal är det värdefullt för eleven att
få möjlighet att samtala på sitt starkaste språk. I många fall är det modersmålet
som är det starkaste språket, men ibland kan det vara andra- eller tredjespråket
som är starkast.

51. Kvalitetsgranskning rapport 2010:7 Skolinspektionen.
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Kartläggningens inledande skede
– planering
Det första mötet och kartläggningen kan organiseras på olika sätt. Ett eller ett par
inledande kartläggningssamtal ger ofta tillräcklig information om en elevs kunskaper i svenska och studieförutsättningar för en inplacering på studieväg och kurs.
För en del kan det behövas flera samtal innan det går att göra en placering, exempelvis under en introduktionsperiod.
Eleven behöver inledningsvis förstå syftet med varför kartläggningen genomförs och
ges goda möjligheter att vara aktiv under kartläggningssamtal. I samtalet kan eleven
få information om utbildningen, men också om förutsättningarna för delaktighet och
vilka möjligheter som finns att framföra sina förväntningar på utbildningen.
För att kunna stödja eleven att ge en relevant beskrivning av sina kunskaper och
förutsättningar behöver samtalsledaren ställa frågor och följdfrågor på ett lyhört
sätt. Samtalsledaren behöver dels ha kunskap om och erfarenhet av andraspråksutveckling och samtal över språk- och kulturgränser, dels vara väl informerad om
kommunens vuxenutbildning och andra möjliga studie- och yrkesval.
Dokumentation som görs under kartläggningen är ett underlag för utbildningens utformning och innehåll. Den kan dessutom vara ett redskap vid uppföljning
och utvärdering och kompletteras vid återkommande samtal under studietiden.
Om kartläggningen genomförs av någon annan än den eller de lärare som eleven
kommer att ha i undervisningen, är det viktigt att fundera över hur informationen
som framkommer bäst överförs till elevens lärare.
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Återkoppling till kartläggningen
– uppföljning och utvärdering
Att följa upp den inledande kartläggningen är ett sätt att återkoppla till den planering som gjordes i början av studierna. Vissa samtalsområden som tidigare tagits
upp med en elev i kartläggningen kan med fördel fördjupas. Genom att komplettera kartläggningen i takt med att nya kunskaper, erfarenheter och förmågor erövras, till exempel genom arbetsplatsförlagt lärande, arbete eller annan utbildning,
skapas förutsättningar för eleven att ha kontinuerligt inflytande över utbildningen.
I samtal om fortsatta studier kan nya behov och önskemål tas upp – den ursprungliga kartläggningen kompletteras och den individuella studieplanen revideras.
Efter den första placeringen på studieväg och kurs kan läraren dessutom behöva
följa upp och tillsammans med eleven reflektera över om placeringen är rätt i förhållande till elevens förutsättningar och språkliga framsteg samt om den planerade
tidsåtgången ska revideras. Återkommande samtal kan i vissa fall göras också för
att bedöma om en elev behöver annat eller ytterligare stöd. Det kan till exempel
vara att en elev behöver stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Uppföljningar kan även vara ett led i att hjälpa eleven förstå hur kartläggningen
omsätts i undervisningen till innehåll och arbetssätt samt på vilket sätt den påverkar utbildningen i övrigt.
Att återkomma till kartläggningen är också ett sätt att tydliggöra och stötta
lärandet. I kursplanen för sfi framhålls att ett av målen med utbildningen är att
eleven ska utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i
det egna lärandet. Uppföljande samtal bidrar till att utöka en elevs vokabulär och
uttrycksförmåga när det gäller att samtala om språk och språkutveckling.
Det är ofta gynnsamt för både eleven och läraren att regelbundet stanna upp
och göra en utvärdering av det som skett. Det är värdefullt också för läraren att få
återkoppling på om eleven anser att han eller hon får lämpligt stöd i sina studier.
Uppföljningar och utvärderingar kan genomföras inom undervisningen på olika
sätt. Eleven kan exempelvis göra en självbedömning och värdera sin egen insats
och stödet från läraren och reflektera över om och hur han eller hon har kunnat
omsätta kunskaperna i sitt vardags-, samhälls- och arbetsliv.
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Läraren bör
fortlöpande
ta tillvara och
använda elevens
tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens
för att anpassa
undervisningen
till elevens förutsättningar och
behov.

LÄS VIDARE
Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen, Skolverket 2014
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Stödmaterialet är framtaget för att stödja och utveckla arbetet
med den kartläggning som ska genomföras enligt kursplanen
för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
Kartläggning är en form av bedömning av elevens kunskaper
och förutsättningar inför studier men den behöver inte genomföras på samma sätt i alla verksamheter eller för alla elever.
Materialet är tänkt som ett stöd för reflektion kring kartläggningen och dess roll för utbildningens utformning och innehåll.
Materialet riktar sig till lärare, studie- och yrkesvägledare,
rektorer och andra som är involverade i arbetet med kartläggning av elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare och inom utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare

