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Inledning 

Det här är ett material som är framtaget för att kartlägga elevers litteracitetserfarenheter samt övrig relevant information kring en elevs framtid inom 

studier och jobb. Kartläggningen bör göras av en lärare och de elever som kartläggs kan vara nya i Sverige eller varit i landet i flera år. Materialet är uppbyggt 

i tre delar; handledning, intervju- och arbetsdel samt dokumentationsmall. Jenny Nilson heter jag som har arbetat fram detta material och jag är lärare i 

svenska som andraspråk och svenska. Jag har jobbat med kartläggning sedan hösten 2015 och jag har samlat på mig mycket erfarenheter kring detta. Jag 

tycker att kartläggning är en viktig del så att skolan kan matcha och individanpassa undervisningen för alla elever. Att kartlägga elever gynnar både elever 

och lärare. 

 

Handledning till kartläggningsmaterial  

Före kartläggning-  

• Läs in dig på materialet och de texter som finns att välja bland på; Skolverket/Bedömningsportalen. Välj Steg 2 i vänstermarginalen och under 

avsnittet litteracitet hittar du alla texter. Jag har valt att jobba med de texter som ligger under ”Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper” men 

man kan såklart använda de texter som är framtagna för Sfi. De ligger också på Bedömningsportalen men då behöver man ha ett log in. 

                     https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start 

• Vid kartläggningstillfället skall språkresurs eller tolk användas. Om möjligt är det bäst att ha hjälp av en språkresurs då tolkens uppdrag endast är att 

översätta det sagda ordet från eleven. Detta gäller främst då en elev behöver få texterna upplästa. 

• Ta reda på vilket språk som är elevens starkaste skolspråk, i de fall eleven gått i skola tidigare. Ibland kan skolspråk och modersmål skilja sig åt.  

 

 

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start


  Jenny Nilson 

Under Kartläggning- 

• Inled samtalet med att berätta om tystnadsplikt, varför ni skall kartlägga, vem som skall ta del av kartläggningen, berätta att det inte är något test 

samt lägg upp ungefärliga hålltider (del 1- intervju och del 2- läs- och skrivdel). Varje del tar ca 60 minuter, +- 10 minuter. 

• Del 1 är intervjudelen och i materialet finns frågor att ställa och tanken är att man även ställer följdfrågor som dyker upp under samtalets gång. 

• Del 2 är ”arbetsdelen” och där får eleven läsa en text högt, återberätta och svara på frågor samt diskutera kring de frågor som finns till texterna. 

Passande texter väljs beroende på information som kommit fram i intervjudelen angående skolbakgrund etc. Att jobba med 2-3 texter är att 

rekommendera för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Om eleven inte kan läsa så får eleven texterna upplästa och får svara på frågor 

muntligt. Eleven får även skriva en text, t ex berätta om sig själv eller ett minne, så man kan ta del av skriftspråkets nivå. 

Efter kartläggning-  

• Sammanställ kartläggningen i dokumentet ”Kartläggningsprofil”. 

• Överlämna resultaten till de aktörer som bör ta del av resultatet. 

• Man kan även delge eleven resultatet. 

• Tänk på att fortsätta dokumentera elevens utveckling. Det resultat som kartläggningen visat gäller ju vid det datum som anges och ändras efter tid.  

 

 

 

 

 



  Jenny Nilson 

 

Framtaget av pedagog Jenny Nilson. Vid frågor kring kartläggning och /eller materialet får ni gärna maila mig på: jenny.nilson@karlstad.se  

Språk och 
språkkunskaper

Studiebakgrund och 
studieerfarenheter

Yrkesbakgrund och 
arbetslivserfarenhet 

och/eller livserfarenhet
Intressen och 
erfarenheter

Mål med 
studier och 

framtid

Digital 
kompetens

Stöttning

Tidigare 
kartläggningar 
och planer hos 
andra aktörer

Språklig 
kartläggning



  Jenny Nilson 

Datum: 

Namn deltagare: 

Modersmål och starkaste skolspråk: 

Namn kartläggare: 

Namn språkresurs/tolk: 

 

 

Språk och språkkunskaper 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Vilket eller vilka språk kan 
du? 
 

• Hur/när använder du dem? 
 
 

• Vilket språk har du lättast 
att prata på? 
 

• Kan du läsa och skriva? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• På vilka språk kan du läsa 
och skriva? 

  

 



  Jenny Nilson 

 

Studiebakgrund och studieerfarenheter 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Har du gått i skolan? 
 

• Var har du gått i skolan (i 
vilket land/länder)? 
 
 

• Hur många år har du gått i 
skolan? 
 
 

• Vilket/vilka språk använde 
du på lektionerna? 
 
 

• Kan du berätta lite om din 
skolgång? 

 
 
 

• Privat eller kommunal 

skola? Hemundervisning? 

Betyg? 

 

• Var det en 
sammanhängande skolgång 
utan uppehåll? 

 
 

• Använde du olika språk 
beroende på ämne? 

 
 

• Vilka ämnen har du läst? 
 

• Hur många år har du läst 
respektive ämne? 
 

• Hade du läromedel? 
 

• Fanns det något som du 
tyckte var svårt/lätt i 
skolan? 
 

• Favoritämne? 

  



  Jenny Nilson 

 

Yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet och/eller livserfarenhet 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Har du tidigare arbetat? 
 
 
 
 
 

• Vad har du gjort om du har 
arbetat i hemmet? 

 

• Med vad har du arbetat? 

• Trivdes du? 

• Hur länge har du arbetat? 

 

• Hushållsekonomi? Handla, 
tvätta, städa? Hemskolning 
av barn? Sy, baka osv? Sköta 
släktingar? 
 

• Finns det något hemarbete 
som du tycker du är extra 
bra på? 
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Intressen och erfarenheter 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Vad tycker du om att göra 
(när du inte är i skolan)? 
 

• Finns det något speciellt 
som du vill lära dig? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Mål med studier och framtid 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Vad har du för mål med dina 
studier? 
 
 

• Har du träffat en studie- och 
yrkesvägledare? 

• Har du haft en individuell 
studieplan tidigare? 

• Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden? 

 

• Korta och långa mål? 
 

• Finns det något som är extra 
viktigt att kunna? 
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Digital kompetens 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Har du använt digitala 
redskap? 
 

• Vad kan du göra? 
 

 

• Mobil? Dator? Ipad?  

• I skolan? I hemmet? Någon 
annanstans? 

• Spela spel? Söka 
information? Skriva 
dokument? 

  

 

Stöttning 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Finns det något du behöver 
extra hjälp med? 

 

• Akademiskt? 

• Socialt? 

• Fysiskt? 
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Övrigt 

Frågor Eventuella följdfrågor Anteckningar Planering och beslut 

 

• Finns det något du vill 
berätta som vi inte har 
pratat om nu? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Övrigt 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tidigare kartläggningar och planer hos andra aktörer 

Dokumentation Överlämningssamtal Anteckningar Planering och beslut 
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Anteckningar till momentet läsa/lyssna och skriva 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Om en elev har gått på Sfi förut så kan man be dem att skatta sig själva om var de befinner sig på en tidslinje. Bra att ha när man har utvecklingssamtal 

och pratar om deras individuella studieplan. Man kan såklart utveckla ytterligare med förmågor, kunskapskrav osv. På nedanstående exempel är eleven 

alltså klar med kurs A och går/har gått på kurs B. 

 

 

A----------------------------------------------------------------------/-----------------------------B 
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Kartläggningsprofil 

 

Deltagarens namn: 

Deltagarens personnummer: 

Datum och lärare: 

Kartläggningsspråk: 

Deltagarens starkaste språk: 

Framtaget av pedagog Jenny Nilson. Vid frågor kring kartläggning och /eller materialet får ni gärna maila mig på: jenny.nilson@karlstad.se  
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Språk och språkkunskaper 

Modersmål 

Språk:________  Pratar__  Läser__  Skriver__  Haft undervisning i: Nej__  Ja, antal år:__ 

Språk:________  Pratar__  Läser__  Skriver__  Haft undervisning i: Nej__  Ja, antal år:__ 

 

Övriga språk 

Språk:________  Pratar__  Läser__  Skriver__  Haft undervisning i: Nej__  Ja, antal år:__ 

Språk:________  Pratar__  Läser__  Skriver__  Haft undervisning i: Nej__  Ja, antal år:__ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studiebakgrund och studieerfarenheter 

Antal år i skolan:_________ Land:________________________________________________ 

___Regelbundet. Tidsperiod:__________     ___Oregelbundet.Tidsperiod:________________ 
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Deltagarens starkaste språk i undervisningssammanhang (ett eller flera): 

___________________________________________________________________________ 

Ämnen, antal år: 

BL____EN____HKK____IDH____MA____MU____BI____FY____KE____ 

GE____HI____RE____SH____SL____TE____MSPR____Modersmål____ 

Andra ämnen (antal år): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Övrig information: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet och/eller livserfarenhet 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Intressen och erfarenheter 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mål med studier och framtid. Möte med studie-och yrkesvägledare? Individuell studieplan? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Digital kompetens 

Använder deltagaren digitala redskap 

___Ja  ___Till viss del  ___Nej 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Litteracitetserfarenheter 

Sammanfattande analys om läs- och skrivvana, erfarenhet av olika texttyper, medier, muntliga och skriftliga aktiviteter i samband med läsning, 

informationssökning, muntligt berättande samt läsande och skrivande på andra språk: 

 

Deltagarens styrkor: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagarens utvecklingsområden: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Läsförståelse 

Deltagaren har läst/lyssnat på följande texttyper: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på, mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter: 

Deltagarens styrkor: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Deltagarens utvecklingsområden: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Skriftspråk 

Sammanfattande analys om producerad text: 

Deltagarens styrkor: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Deltagarens utvecklingsområden: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Förslag på eventuella stöd och insatser för deltagaren: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Material finns bifogat från tidigare kartläggningar och planer hos andra aktörer 

___Ja  ___Nej 

 

Övrigt 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  Jenny Nilson 

Skattning av var eleven finner sig på en påbörjad kurs: 

 

 

 

---_________________________________________________________________________--- 

 

 

Anteckningar:_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


