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Abstract 

I denna artikel redogör vi för några utmaningar som parterna ställs inför i 

kartläggningssamtal med nyanlända elever där flerspråkig skolpersonal fått 

i uppdrag att tolka. Analyser av transkriberade och översatta sekvenser ur 

fem videoinspelade samtal visar att den flerspråkiga skolpersonalens 

pedagogiska kompetens i mycket liten utsträckning utnyttjas under samtalen 

och att deras avsaknad av tolkkompetens kan begränsa elevens möjligheter 

att visa sina kunskaper. Det får konsekvenser inte enbart i form av att elevens 

svar kan komma att återges på ett missvisande sätt utan även genom att 

kartläggarens samspel med eleven påverkas.  

Inledning  

Den svenska grundskolan ska, enligt skollagen 3 kap. § 12a (SFS 2010: 800), 

göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper, och enligt 

föreskrifterna bör rektor verka för att kartläggningen genomförs på elevens 

starkaste språk (Skolverket 2016a: 20). Många kartläggningar genomförs 

därför med hjälp av en tredje part, som bistår med språklig assistans när 

kartläggaren och eleven inte talar samma språk. I denna artikel 

detaljstuderar vi några samtal där elevens litteracitet ska kartläggas och där 

flerspråkig skolpersonal står för den språkliga assistansen1, som i vardagligt 

tal omnämns som tolkning. Hur genomförs detta i praktiken, när eleven ska 

berätta om sina litteracitetserfarenheter och visa sin läsförståelse för 

kartläggaren, som ska bedöma och dokumentera elevens litteracitet? 

Analyserna belyser några utmaningar som deltagarna ställs inför i samtalen. 

Resultaten diskuteras mot bakgrund av argument, som framförs i olika 

sammanhang, för att utnyttja den flerspråkiga personalen som tolkresurs i 

kartläggningssamtal. 

 

I ett kartläggningssamtal styrs elevens möjligheter att visa sina kunskaper av 

vad kartläggaren efterfrågar och uppmärksammar (jfr Sandell Ring 2016: 

17). I kartläggningssamtal som förs via en tredje part är elevens möjligheter 

att visa sina kunskaper, liksom kartläggarens möjligheter att bedöma dessa, 

beroende inte bara av kartläggarens kompetens utan även av den tredje 
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partens kompetens och agerande. Under senare år har kraven på bedömning 

av nyanländas kunskaper i olika pedagogiska sammanhang ökat och därmed 

också efterfrågan på det som benämns tolkning. Det verkar dock finnas 

oklara och delvis motstridiga föreställningar om vilka kompetenser som 

tolkning mellan olika språk kräver och vad samtal via tolk innebär för 

deltagarna.  

 

Modersmålslärares och studiehandlares uppdrag har undersökts av Avery 

2015, 2017 och Reath Warren 2017 men deras studier har inte behandlat hur 

dessa aktörer ser på sig själva som tolkresurs i andra pedagogiska 

sammanhang. Avery (2017) har dock i sin undersökning om 

studiehandledning på modersmålet uppmärksammat tendensen att 

studiehandledares pedagogiska uppdrag uppfattas som att tolka eller 

översätta. Hon menar att en sådan uppfattning om studiehandledares 

uppdrag riskerar att förhindra mer produktivt pedagogiskt arbete (Avery 

2017: 414). I denna artikel koncentrerar vi oss på en situation där de 

flerspråkiga medarbetarnas uppdrag uttalat är att tolka, och studien baseras 

huvudsakligen på analyser av inspelade, transkriberade och översatta 

kartläggningssamtal. Tidigare studier av tolkning i sådana sammanhang 

saknas.  

Material och metod 

Studien bygger på fem videoinspelade kartläggningssamtal där flerspråkig 

skolpersonal, närmare bestämt modersmålslärare och, i ett samtal, en 

språkstödjare2 bistår med språklig assistans. Inspelningarna omfattar totalt 

ca 6,5 timmar och samtalen är mellan 63 och 90 minuter långa. I analyserna 

av dessa tar vi fasta på sekvenser som belyser utmaningar för deltagarna, när 

det gäller att uppfylla målen med kartläggningen. Vi hittade dessa genom att 

först studera den interaktion som var direkt tillgänglig för oss på svenska och 

som innehöll enspråkiga sidosekvenser på det andra språket, eller yttranden 

från någon deltagare som tydde på möjliga missförstånd. Vi transkriberade 

det som sades på svenska, och för att kunna detaljstudera interaktionen lät 

vi transkribera och översätta det som sas på det andra språket. Därefter 

kunde vi kategorisera förekommande utmaningar och ställa dessa i relation 

till de argument för och emot att utnyttja flerspråkig personal som tolkresurs 

som framförs i vårt material. 

 

Samtalen genomfördes på olika centrala kartläggningsenheter och leddes på 

svenska av tre rutinerade heltidskartläggare. Såväl modersmålslärarna som 

språkstödjaren hade deltagit i kartläggningssamtal tillsammans med de 

aktuella kartläggarna tidigare och var bekanta med kartläggningens syfte och 
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med kartläggningsmaterialet som användes. De hade också deltagit i tidigare 

kartläggningssamtal med samma elever. 

 

I samtliga samtal används Skolverkets kartläggningsmaterial steg 2 

litteracitet, Spår B (Skolverket 2016b). Kartläggningen består av två delar – 

en uppgiftsdel som utforskar elevens läsförståelse och en intervjudel som 

utforskar elevens litteracitetserfarenheter. I uppgiftsdelen läser eleven några 

texter och svarar på skriftliga slutna flervalsfrågor samt några öppna 

muntliga frågor om texternas innehåll. Eleven ombes också att med egna ord 

kort berätta vad texterna handlar om. Allt tryckt material i uppgiftsdelen är 

översatt till elevens språk. Den som tolkar har tillgång till både 

översättningarna och det svenska källmaterialet.  

 

Utöver videoinspelningarna bygger studien på kartläggarnas 

dokumentation, i form av protokoll från respektive kartläggning, samt på 

anteckningar från samtal med kartläggarna. I materialet ingår även sexton 

intervjuer (mellan 26 och 74 minuter långa). Elva av intervjuerna har gjorts 

med lärare med vana att leda kartläggningssamtal. Fyra av dessa är 

modersmålslärare. Två av de fyra har agerat både som kartläggare och som 

tolkresurs, alltså även bistått med språklig assistans i kartläggningssamtal 

som letts av andra lärare. Förutom med dessa elva lärare finns i materialet 

intervjuer med en modersmålslärare som enbart bistått med språklig 

assistans i kartläggningssamtal, samt med fyra lärare som tar emot 

nyanlända elever efter kartläggningar genomförda på centrala enheter men 

som inte själva deltagit i kartläggningarna. Intervjuerna behandlar olika 

aspekter av kartläggningsprocessen men har här utnyttjats endast avseende 

det som rör tolkning. Ur intervjumaterialet har vi excerperat kommentarer 

som rör frågan om tolkning i samtalen och eventuella argument för och emot 

skolpersonal som tolkresurs. Vi har även noterat det som står om tolkning i 

Skolverkets publikationer om kartläggning.  

Argument för och emot flerspråkig personal som tolkresurs 

I Skolverkets föreskrifter och information om kartläggning framställs ibland 

valet mellan tolk och flerspråkig skolpersonal som likvärdiga alternativ: 

 

[…] en auktoriserad tolk eller annan person som ger språkligt stöd, till 
exempel modersmålslärare eller studiehandledare på modersmålet 
(Skolverket 2016a: 23). 
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I Skolverkets handledning till kartläggningsmaterialet framhålls i avsnittet 

om tolkning, att flerspråkig personal är en betydelsefull resurs eftersom de 

har kunskaper om den svenska skolan och även kan knyta an till elevens 

tidigare erfarenheter (Skolverket 2016c: 7). Dessa kunskaper beskrivs som 

en ”dubbel kompetens” som anses kunna underlätta för eleven i samtalet. I 

Skolverkets information till rektorer och lärare nämns även att den som ska 

leda ett kartläggningssamtal – oavsett vilken anställning denne har inom 

skolan – lämpligen ska ha kompetens och kunskaper motsvarande en lärare 

i svenska som andraspråk, för att kunna göra de kunskapsbedömningar om 

litteracitet som kartläggningen syftar till (Skolverket 2016c: 9).  

 

Den flerspråkiga personalens kompetens när det gäller att tolka mellan olika 

språk kommenteras inte närmare i handledningen. Att sådan kompetens 

finns tycks snarast tas för given. Skolverkets material nämner inte någon 

fördel med att använda yrkesverksam tolk. Däremot påpekas som viktigt att 

den yrkesverksamma tolken är väl förberedd och har fått nödvändig 

information och material inför samtalet (ibid). Vikten av förberedelser 

nämns däremot inte i fråga om flerspråkig skolpersonal. 

 

I ett dokument om tolkning som också ingår i kartläggningsmaterialet nämns 

samtidigt att det är en vanlig missuppfattning att den som har kunskaper i 

flera språk automatiskt kan tolka (Skolverket 2016d: 2). Här påtalas risken 

för missvisande resultat om tolkningen utförs av någon utan tillräckliga tolk- 

och språkkunskaper. 

 

För- och nackdelar med tolk respektive flerspråkig skolpersonal berörs också 

i några utvärderingar av kartläggningsprocessen baserade på intervjuer. 

Hulling m.fl. (2017: 39) drar slutsatsen att flerspråkig skolpersonal anses 

bidra till en trygg kartläggningssituation i och med att de har en relation till 

eleven och till kartläggaren. Att denna slutsats inte är självklar framgår av 

våra intervjuer med kartläggare (se nedan). En annan fördel som framförs är 

att den flerspråkiga personalen har kunskaper om det skolsystem och den 

kultur som eleven har erfarenheter av (Hulling m.fl. 2017: 29). I 

Skolinspektionens granskningar av huvudmäns mottagande av nyanlända 

elever framgår att modersmålslärare eller studiehandledare på modersmål 

ofta anlitas för tolkning i kartläggningssamtal. I ett par fall motiveras valet 

med att de kommer att träffa eleverna senare i skolan och att de därmed blir 

viktiga länkar i informationsöverföringen mellan mottagningsenheten och 

skolan (Skolinspektionen 2016a: 10; 2016b: 16).  
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I alla våra intervjuer beskrivs den flerspråkiga skolpersonalens uppgift i 

samtal som leds av andra som att tolka. Flera kartläggare uppgav att det 

många gånger är praktiska skäl som talar för att egen skolpersonal anlitas för 

att tolka i kartläggningssamtal, t.ex. flexibilitet vid schemaläggning av 

kartläggningar. Det blir också större kontinuitet för kartläggaren och eleven 

om samma personal anlitas för de olika samtalen som ingår i 

kartläggningsprocessen. Några menade också att det är billigare med egen 

personal. I intervjuerna lyfts dock också fler aspekter som har med kvaliteten 

på tolkningen i samtalen att göra. Här framkommer en delvis annorlunda 

bild av för- och nackdelar med yrkesverksam tolk respektive flerspråkig 

skolpersonal.  

 

Några menade att samtalen fungerade bättre med flerspråkig personal 

eftersom de är pedagoger och förstår sammanhanget medan andra 

kartläggare uppgav att de föredrar att arbeta med yrkesverksamma tolkar 

eftersom de har bättre språkkunskaper i svenska och deras tolkkompetens 

underlättar interaktionen i samtalen. De blir mer ”osynliga”. I motsats till 

Hulling m.fl. (2017) menade också några kartläggare att eleverna blir 

tryggare när den som tolkar behärskar lämplig tolkteknik och har en tydlig 

roll i samtalet. De upplevde att de med en yrkesverksam tolk själva fick bättre 

kontakt med eleven och att bedömningen blev säkrare. Det framgår också 

tydligt att de intervjuade kartläggarna förväntar sig att en flerspråkig 

medarbetare som anlitats för tolkning ska fylla samma funktion som en 

yrkesverksam tolk, snarare än att fungera som pedagog, eller som både tolk 

och pedagog samtidigt. Några uttryckte t.ex. en oro för att modersmålslärare 

ibland är för hjälpsamma. Några kartläggare menade att modersmålslärare 

tenderade att ta på sig en lärarroll som gjorde att eleven vände sig till dem, i 

stället för till kartläggaren, som då inte fick full insyn i det som sades. Några 

av de intervjuade modersmålslärarna uttryckte å sin sida frustration över att 

deras pedagogiska kunskaper inte utnyttjades på ett effektivt sätt i 

kartläggningar, där de, som de sa, fick agera ”bara som tolk”.  

 

Några utmaningar 

Nedan följer detaljanalyser av några exempel hämtade från olika samtal. 

Sekvenserna har valts ut på basis av att de särskilt tydligt visar utmaningar 

som är återkommande i materialet. De valda sekvenserna har transkriberats, 

talet på svenska av författarna och icke-svenskt tal av professionella tolkar. 

De sistnämnda har även översatt det icke-svenska talet till svenska. Dessa 

översättningar är i transkriptionerna markerade med kursiv stil. En 

transkriptionsnyckel finns i slutet av artikeln. Den icke-idiomatiska svenska 
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som ibland används i samtalen återges som sådan. I stället för att använda 

fingerade namn på deltagare har vi här presenterat dem som sin kategori i 

sammanhanget – elev – E, kartläggare – K, modersmålslärare – M eller 

språkstödjare – S. Pronomenet hon används genomgående oavsett 

deltagarnas kön. 

Turtagning i tolkmedierade samtal 

Tidigare forskning om tolkmedierade samtal (t.ex. Wadensjö 1998, 2004, 

2018; Andrews 2013; Björk Brämberg & Dahlberg 2013) har 

uppmärksammat de specifika villkor som skapas i dessa när det gäller 

deltagarnas meningsskapande och samkonstruktion av kunskap och när det 

gäller deltagarnas turtagning. Wadensjö använder en balett-term och liknar 

det tolkmedierade samtalet vid ett kommunikativt pas de trois (Wadensjö 

1998: 12), alltså en dans för tre. Precis som en dans för tre skiljer sig från 

pardans skiljer sig enspråkiga från tvåspråkiga, tolkmedierade, samtal 

genom det sätt som deltagarna väntar in och samordnar sig med varandra.  

 

I följande exempel är det uppenbart att just turtagningen är en utmaning för 

deltagarna; för eleven när det gäller att förstå när det är hennes tur, för den 

tolkande modersmålsläraren när det gäller att markera i en och samma tur 

att hon talar dels för eleven och dels för sig själv, och för läraren när det gäller 

att upprätthålla kontakten med de andra, inte minst med eleven.  

 

Exemplet är hämtat från uppgiftsdelen i ett samtal där den spansktalande 

eleven ombes att med egna ord kort berätta vad den text som hon nyss läst 

handlar om. Texten handlar om hur potatischipsen uppfanns och hur idén 

spreds. Eleven (E) börjar återge textens innehåll på följande sätt: 

 

Exempel 1. Samtal 3 “vad var det för metod?” 

 
1 E a::m (.) que una persona que estaba poco (malhumorado)  

a::m (.) att en person som var lite (sur) att  

2  queria probar otra comida o sea no lo mismo [y:: 

han ville prova annan mat alltså inte samma [å:: 

3 M                                             [han som var  

4  arg PEKAR MOT TEXTEN 

5 K mhm 

6 M han skulle smaka andra va he- e::h forrätter 

7 K mhm 

8 M maträtter. förlåt. 

9 K mhm SKRIVER 

10  (0.5) 

11 E SÖKER M:s BLICK 

12 M VÄNDER SIG MOT TEXTEN 

13 E e:h entonces para no quedar así satisfecho mm él  

e:h då för att inte förbli nöjd på det sättet mm han  

14  igual dice que prepara otra comida o otra posibilidad  
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själv säger att han lagar annan mat eller annat alternativ    

15 E [o 

[eller 

16 M [él le dijo al xx del resturan.  

[han sa till xx från restaurangen 

17  å son han var onöjd for mat. han sa till ägare, 

18 K mhm 

19 M på restauran, ong han kan fixa, 

20 K mhm 

21 M nånting annat. 

22  (0,5) 

23 E y cuando déjale al cliente (.) así probó  

och när han ger det till kunden (.)så provade han  

24  otro método de las patatas. 

en annan metod för potatisen. 

25 M å:: ägare på restaurang, for att glada sin kund, 

26 K mhm 

27 M gjorde eh en annan metod, 

28 K mhm 

29 M me potatis. 

30 K å va gjo- va var det? för metod. 

31 M y que fue eso de:: que método utilizó que es  

å vad var det fö::r vilken metod använde han va e de  

32  lo que hizo de:: 

som han gjorde av e:: 

33 E usó las patatas los fríe y les echa  

han använde potatisen, han friterar/steker den och strör på  

34  un poco de sal 

lite salt 

35 M tog potatis å stekade potatis å lägga salt 

36 K mhm SKRIVER 

 

Eleven börjar svara och hinner nämna en detalj. I slutet av rad 2 syns en fylld 

paus (å:::). Eleven markerar att hon har mer att säga. Samtidigt som hon tar 

sats inleder modersmålsläraren sin återgivning (rad 3-4) och visar med en 

pekning att ”han” som åsyftas, finns i texten. Det mönster som syns på rad 3 

upprepar sig. Modersmålslärare tar turen för sin återgivning trots att eleven 

markerar, t.ex. med en fylld paus (som i rad 2), eller en konjunktion (som i 

rad 15) att hon har mer att säga. Det ska sägas att eleven inte nödvändigtvis 

upplever det som oartigt att modersmålsläraren faller henne i talet. Som t.ex. 

Fant (1989) visar, finns bland spansktalande en större tolerans för detta än 

bland svenskar. Samtidigt tal kan uppfattas som ett tecken på att man som 

samtalspartner visar engagemang i samtalet. Inget tyder dock här på att 

modersmålsläraren faller eleven i talet för att visa att hon är engagerad. 

Snarare är hon styrd av sin begränsade förmåga att 1) analysera och 

memorera vad eleven har sagt och 2) återge detta på svenska. Utan en 

medveten tolkteknik klarar hon maximalt några få ord åt gången. Genom att 

inrikta sig på de enskilda orden missar hon dessutom ofta också 

sammanhanget och dess logik. Men eftersom eleven inte förstår svenska kan 

hon inte avgöra om det hon just har sagt blivit återgivet. Vad hon kan höra är 

att modersmålsläraren säger ett par ord i taget, stöttad av kartläggaren. 

Ingen av de vuxna fångar elevens blick eller markerar på annat sätt att det är 
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fritt fram för henne att fortsätta. Ingen tar ansvar för att koordinera själva 

samtalandet, något som en utbildad tolk har tränats i och som en utbildad 

tolkanvändare troligen skulle ha tänkt på. Den signal som får eleven att 

fortsätta är att modersmålsläraren tittar ner på texten (rad 4). 

 

Kartläggaren uppmuntrar visserligen fortsatt tal genom tydliga 

återkopplingssignaler (rad 5, 7, 9), men både eleven och modersmålsläraren 

tycks förstå dessa som signaler för den senare att fortsätta återge elevens 

berättelse. Samtidigt är kartläggaren upptagen av att anteckna, och det är ju 

modersmålsläraren som levererar innehåll för henne att anteckna. 

Kartläggarens blick är för det mesta vänd mot protokollet och mot ett block 

där hon gör minnesanteckningar (markerat i rad 9). 

 

Den korta tystnad som sedan kommer (rad 10) visar att eleven är osäker på 

om det är hennes tur, om hon kan fortsätta berätta. Denna oklarhet upprepar 

sig genom hela samtalet (se även rad 22). 

 

Modersmålsläraren återger alltså successivt det som eleven just sagt, 

uppmuntrad av kartläggaren. Värt att notera är att det finns innehåll som 

snarare reflekterar modersmålslärarens problem med att hitta ord än elevens 

problem med att berätta ”va he- e::h forrätter” (rad 6) och ”maträtter. förlåt.” 

(rad 8). Modersmålsläraren söker ord och ber om ursäkt för det, och/eller för 

att hon är tvungen att korrigera sig eller reparera (jfr Norrby 2014: 152–159), 

Det är dock oklart hur kartläggaren förstår denna självreparation. (Ett annat 

exempel på självreparation kommer i rad 16. Modersmålsläraren inleder på 

spanska men avbryter sig när hon kommer på att hon nu borde valt svenska 

(rad 17). Detta tyder på ett (av flera) fenomen i det analyserade samtalet som 

är vanligt bland tolkstudenter: begränsad förmåga att hålla isär sina språk 

(jfr Skaaden 2013: 75–76).  

 

Det är inte osannolikt att kartläggaren förstår att modersmålsläraren har 

problem med att uttrycka sig på svenska, men det är heller inte säkert. 

Läsaren av det transkriberade exemplet ovan upptäcker omedelbart hennes 

icke-idiomatiska svenska, som har starka inslag av interferens från spanskan 

(t.ex. ”å son han va onöjd for mat” rad 17). Det är dock inte säkert att en 

person som lyssnar för att samtidigt kunna anteckna fäster sig vid hur något 

formuleras. Kartläggaren kan mycket väl ha lyssnat selektivt, för att fånga 

upp den information hon behöver för stunden. Samtidigt är det uppenbart 

att elevens fragmenterade berättelse, som åtminstone delvis är resultat av 

modersmålslärarens problem med att tolka, framför allt med att tolka till 

svenska, är den berättelse som sätter spår i protokollet. 
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Interferenser kan få mer ödesdigra konsekvenser när det leder till att uttryck 

återges med vad som brukar benämnas falska vänner, d.v.s. ord på det andra 

språket som låter som det ord man vill översätta, men betyder något annat. 

Ett exempel från vårt material är att en kartläggares fråga om eleven läste 

serietidningar (som på spanska heter comico) återgavs på spanska som en 

fråga om läsning av seriebundna böcker, libro de serio. Ett annat exempel 

som finns i materialet rör att 1800-talet (d.v.s. 19e århundradet) förväxlas 

med 1900-talet (d.v.s. 20e århundradet). På många språk används ett ord för 

århundradet, medan det vanligaste uttryckssättet på svenska är 1800- 

respektive 1900-talet. 

 

Vems berättelse? 

En viktig poäng i den text som eleven läst är att fritering av tunna skivor 

potatis i mycket olja var en ny metod på 1800-talet. När ”en annan metod” 

(rad 24 och 27) kommer på tal riktar sig kartläggaren direkt till eleven och 

frågar ”vad var det? för metod.” (rad 30). Modersmålslärarens återgivning 

avslöjar att hon sätter igång med att återge utan att ha riktigt klart för sig vad 

hon ska säga. Hon markerar på så sätt att hon vill ta turen och hennes 

sökande efter ord kan underlättas av att hon ”tänker högt”. Det måste 

samtidigt sägas att det inte är helt enkelt att uttrycka textens poäng på 

spanska, eftersom ”att steka” och ”att fritera” uttrycks med samma ord. 

Oturligt nog är denna distinktion central för kartläggarens fråga. Eleven 

säger frie (rad 33) som alltså kan översättas både som ”han friterar” och ”han 

steker”. Detta återger modersmålsläraren som ”stekade” (rad 34), uttalat på 

ett sätt som kartläggaren uppfattade som ”styckade” (vilket syns i hennes 

protokoll). 

 

I samtal med kartläggaren framkommer att hon och modersmålsläraren 

arbetat ihop flera gånger. Kartläggaren menar att de modersmålslärare som 

anlitas är insatta i kartläggningsmaterialet, med de olika texterna, frågorna 

till dessa, och med syftet med att kartlägga elevers litteracitet. Någon intervju 

med just denna modersmålslärare är inte genomförd, men oaktat vilka 

bakgrundskunskaper hon har blir det tydligt i videoinspelningen att hon har 

svårigheter med att utföra sitt uppdrag i samtalet.  

 

Så vilken bedömning gör kartläggaren av elevens prestation när det gäller 

förståelse av texten och förmåga att återberätta den? I sammanställningen av 

resultatet ska kartläggaren kryssa för ett av tre alternativ. Det första är ”ja”, 

det andra ”till viss del” och det tredje är ”nej”. I det här fallet kryssar hon för 
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ja-alternativet i sin bedömning av elevens förståelse för textens innehåll som 

prövats genom skriftliga flervalsfrågor. När det gäller förmågan att 

återberätta huvuddragen kryssar hon för alternativet ”till viss del” och den 

sammanvägda bedömningen av den förståelse eleven visar av texten hamnar 

också på detta alternativ.  

 

Som nämndes inledningsvis synliggör det första exemplet utmaningar som 

har sin grund i samtalets icke-standardmässiga turtagning. För 

modersmålsläraren innebär samtalet också, som nämndes ovan, en rejäl 

utmaning när det gäller att memorera och återge det som sägs på ett annat 

språk. Vi kan redan här konstatera att modersmålslärarens tolkprestation 

stämmer in på det som Nilsen (2005) identifierar som karaktäristiskt för 

tolk-medierade samtal som assisteras av någon utan tolkutbildning. 

Karaktäristiskt för vad vi här kan kalla en nybörjartolk är att denne inte talar 

två språk flytande, inte förmår att samordna sina egna samtalsturer med de 

andras utan att störa flödet, saknar kapacitet att analysera längre sekvenser 

av tal, att memorera dessa och att snabbt återge dem på ett annat språk. En 

sådan person presterar typiskt så att återgivningarna blir knappa, oprecisa 

och icke-idiomatiska samt att samtalet brister i flyt och, till följd av detta, att 

kopplingarna mellan talarnas yttranden, alltså koherensen i samtalet som 

helhet, blir lidande (Nilsen 2005: 200). 

 

Kartläggarens största och samtidigt uppenbara utmaning är att rätt förstå 

vems berättelse om texten som hon de facto baserar sin bedömning av 

elevens läsförståelse på. 

Kulturspecifika begrepp och uppgiftsspecifik relevans 

Ett av de argument för att använda flerspråkig skolpersonal hellre än tolkar 

som nämndes i Skolverkets handledningsmaterial (Skolverket 2016c: 7) var 

att de har kunskap i bägge ländernas skolsystem. Så kan vara fallet, men 

nästa exempel visar att verkligheten ibland är mer komplex än vad 

myndigheten ger uttryck för. Liksom flera andra språk talas spanska i många 

olika länder, med sinsemellan olika skolsystem. Exempel två börjar när 

kartläggaren precis har ställt frågan om eleven i något skolämne fått 

diskutera sina åsikter och då förväntades uttrycka vad hon själv tyckte och 

tänkte om något läst. Eleven associerar detta genast med skolämnet pfrh, en 

förkortning för personas, familia y relaciones humanas, d.v.s. individer, 

familjen och mänskliga relationer, ett ämne som inte har någon direkt 

motsvarighet i svensk skola, men kan liknas vid en kombination av 

samhällskunskap och religionskunskap. Utdraget visar att denna 

modersmålslärare inte verkar känna till, varken vad förkortningen pfrh står 



Skolans flerspråkiga personal som tolkresurs 

53 

  

för eller vilket eller vilka ämnen i den svenska skolan som detta skolämne 

skulle kunna liknas vid. Hon har ingen strategi för att lösa detta 

översättningsproblem, t.ex. att enbart återge förkortningen pfrh, och på så 

sätt låta kartläggaren avgöra om skolämnets namn är viktigt i 

sammanhanget. Kartläggarens fråga ”ämnet människor, vad kunde ni få 

diskutera då?” (rad 6), antyder också att hon egentligen inte vill fästa någon 

särskild vikt vid skolämnets namn, utan på elevens erfarenheter av att 

diskutera texters innehåll. Modersmålsläraren gör dock en annan 

bedömning (rad 9) och släpper inte sitt översättningsproblem. Medan eleven 

tar sats för att svara på kartläggarens fråga (rad 8) vänder sig 

modersmålsläraren till kartläggaren och föreslår att eleven ska skriva ner 

namnet på ämnet (rad 12). Därmed leder hon över allas uppmärksamhet på 

översättningsproblemet, som kartläggaren försökt förbigå.  

 

Exempel 2. Samtal 3 “vad kunde ni få diskutera då?” 
 

1 E pfrh 

  pfrh 

2 M pfrh cual es? 

  pfrh vad är det? 

3 E personas familia y relaciones humanas 

  individer familj och mänskliga relationer 

4 M ah okej ehm den ämne som jag sa till dej (.) [människor] 

5 K                                              [just de]    aa  

6  ämnet människor, vad kunde ni få diskutera då? 

7 M que podían discutir en en esa materia. 

  vad kunde ni diskutera i det ämnet. 

8 E mm eh 

  (1) 

9 M jag tror att de e:: det är viktig att hon skriver eh för har en  

10  konstig namn en eh långa [namn]  

11 K                          [jaa] 

12 M hon kan eskriva vad heter den ämne 

13 K jaa, skulle du kunna skriva ner vad det ämnet heter  

14  [här. GER E BLOCK & PENNA 

15 M [escribeme mi amor todo el nombre de esa materia person 

  [var snäll och skriv hela namnet på det ämnet person 

16 M no se cuanto persona  

  jag vet inte vad person 

17 E aha SKRIVER I BLOCKET 

18 M så PEKAR så kallas ämne. 

19 K ah okej (.) e ska vi se om jag kan uttala det här LÄSER HÖGT 

20  personas familia rea  

  personer familj rea 

21 M relaciones  

  relationer  

22 K relaciones  

  relationer 

23 M humanas  

  mänskliga 

24 K humanas (.) okej SKRATTAR VÄND MOT ELEVEN 
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Under tiden då eleven skrivit och kartläggaren, med assistans från 

modersmålsläraren, läst skolämnets namn på spanska (rad 19–24), har fokus 

helt försvunnit från frågan om elevens tidigare erfarenhet av att diskutera 

texter i skolan. Möjligen kan utbytet ha bidragit till en positiv stämning i 

samtalet som gör eleven trygg i det, något som framhållits som viktigt 

(Hulling m.fl. 2017: 39). Anledningen till att kartläggaren gick 

modersmålsläraren till mötes, kan ha varit att hon vill visa sig positiv till 

initiativ från modersmålsläraren. Egna initiativ i syfte att lösa 

översättningsproblem, som kartläggaren tycks vilja förbigå, förekommer 

även i andra samtal, och kartläggaren får på olika sätt återföra fokus i 

samtalet till kartläggningens syfte. En utmaning för kartläggaren är alltså att 

inte tappa tråden efter sidosekvenser av det här slaget. 

 

Kulturspecifika uttryck är en utmaning för var och en som har till uppgift att 

återge dessa på ett annat språk. För detta krävs ingående fakta- och 

terminologikunskaper på båda språken. I fallet med skolämnet pfrh skulle 

modersmålsläraren ha behövt erinra sig namn på och innehåll i skolämnen, 

både i svenska skolor och i skolor i elevens hemland. Som nämndes ovan 

antas flerspråkig skolpersonal ha denna ”dubbla kompetens”. Våra data talar 

emot att så alltid är fallet. Vi menar också att antagandet om denna dubbla 

kompetens inte i tillräcklig utsträckning beaktar komplexiteten med 

pluricentriska språk, d.v.s. språk som talas i flera länder, i olika varieteter 

och regional variation inom länder. Men även om nödvändig sakkunskap 

kanske fanns hos modersmålsläraren i vårt exempel, kunde hon inte snabbt 

mobilisera den för att i stunden lösa sin tolkuppgift och hon saknade 

relevanta tolkstrategier för att lösa problemet. Med kunskap om 

kartläggningens syfte, och om vilken information som är relevant för den, 

hade hon mycket väl kunnat nöja sig med att benämna skolämnet ifråga på 

samma sätt som eleven, och låtit de primära deltagarna bestämma samtalets 

fortsatta utveckling.  

 

Exempel tre visar hur språkstödjare som fått i uppdrag att assistera vid 

kartläggning utnyttjar relevant kunskap om en elevs skolbakgrund. Det gör 

att hon avstyr ett missförstånd, som hade kunnat ge ett felaktigt intryck av 

elevens läs- och skrivförmåga. Det bidrar samtidigt till att göra hennes roll 

och mandat i samtalet vagare. Hon bidrar med relevant kunskap, men utan 

att klargöra för kartläggaren vad, mer precist, hon bidrar med. Hon talar med 

eleven i vad som kan förstås som en lärarroll. Utdraget börjar där eleven har 

läst en text och är i färd med att svara på några skriftliga ja/nej-frågor genom 

att sätta kryss i ett förtryckt formulär. Det består av fyra frågor och åtta rutor, 

där svarsalternativen ”ja” eller ”nej” ska kryssas i.  
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Exempel 3. Samtal 5 “jag ska göra såhär, eller hur?”  

 
1 E ja, men jag har ju valt ett svar. nu har jag sagt nej på den här. 

2 S vilken? 

3 E me de här krysset säger jag nej  

4 S aha, då sätter du det här 

5 E här? 

6 S om det är nej sätter du det här, inte där. 

7 E aha sorry 

8 S de e lugnt. 

 

Exempel 3 är hämtat från ett ca två minuter långt utbyte mellan enbart 

språkstödjaren och eleven. Rad 1–7 visas här bara i svensk översättning, 

eftersom det är irrelevant i sammanhanget vilket som var det andra språket. 

Under dessa två minuter sitter kartläggaren tyst. Hon ställer inte heller några 

frågor i efterhand om elevens och språkstödjarens utbyte. Också denna 

kartläggare har uppgett att de som assisterar henne i kartläggningen bara 

tolkar, vilket inte hindrar henne från att tyst acceptera och kanske välkomna 

initiativ av det slag vi ser prov på här. Språkstödjaren tar inte heller själv 

initiativ till att återge vad hon och eleven talade om under den långa 

sidosekvensen. En professionell tolk skulle förväntas avstyra ett 

missförstånd under uppsegling av detta slag och då göra det transparent, 

alltså på bägge språken återge vad eleven och hon själv just sagt. Det 

kartläggaren här kan höra och iaktta är att eleven vänder sig till 

språkstödjaren, får något svar och får hjälp att sudda och fylla i formuläret 

på nytt. För den som inte kan språket kan sekvensen ge intrycket av att 

språkstödjaren hjälper eleven med vad hon ska svara. Översättningen visar 

dock att eleven har rådfrågat språkstödjaren, men inte om vilka som är 

frågornas rätta svar, utan om hur hon ska använda frågeformuläret. En elev 

som aldrig tidigare sett ett frågeformulär som kräver att rätt svar kryssas, 

förstår inte automatiskt hur det ska användas. Språkstödjaren i detta fall 

inser att det är just detta som eleven har problem med, och ger henne 

anvisningar om hur formuläret ska användas (rad 4, rad 6). Hon lugnar 

henne därefter, så hon förstår att det är i sin ordning att sudda och fylla i på 

nytt (rad 8), något som hon kan anta inte heller är självklart för eleven. 

Språkstödjaren har mött eleven i skolan och kan därför räkna med att 

uttrycket ”de e lugnt” (rad 8), som hon säger på svenska, går fram. 

 

Under den sidosekvens på två minuter som bara eleven och språkstödjaren 

samtalar förhåller sig kartläggaren alltså passiv. Hon har ingen som helst 

inblick i vad som pågår mellan dem och hon ingriper inte. Vill hon ogärna 

avbryta för att inte äventyra språkstödjarens auktoritet i situationen? Har de 

båda en tyst överenskommelse om att hon på eget initiativ kan lugna eleven, 

och att det ingår i det kartläggaren förstår som att agera som tolk?  
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Föränderliga ramar 

I början av Samtal 5 förekommer inga otolkade sidosekvenser. Precis som i 

våra övriga inspelade samtal har språkstödjaren mindre problem med att 

tolka från svenska än till svenska. Men här, i exempel 3, ändras plötsligt 

ramarna och hon får och tar en ny funktion. Vi vet inte hur eleven uppfattar 

detta och hur det påverkar hennes prestation. Vi vet att hon fick alla rätt på 

de frågor hon svarade på i det ovan nämnda formuläret. Men vi vet också att 

föränderliga ramar i ett samtal kan innebära en utmaning för en elev. I en 

studie av samtal som spelades in på arbetsförmedlingens jobbsökarkurser, 

visar Linell & Persson Thunqvist (2003) att eleverna på dessa kurser hade 

problem med att förstå och hantera att ramarna för dessa samtal förändrades 

genom att kursens lärare utan förvarning växlade mellan att agera i 

lärarrollen och i en rollspelsroll, i detta fall som presumtiv arbetsgivare. 

Möjliga effekter av att flerspråkig personal går ut och in i olika roller och 

därigenom skapar föränderliga ramar i kartläggningssamtalen, är något som 

inte alls berörs i Skolverkets kartläggningsinformation. Vi menar att 

föränderliga ramar, förutom att de kan skapa utmaningar för elever, även kan 

skapa en osäkerhet hos kartläggare, något som i värsta fall kan leda till att 

den flerspråkiga personalens insatser ifrågasätts.  

 

I en annan längre otolkad sekvens tar språkstödjaren återigen egna initiativ, 

som denna gång resulterar i att hon gör en bedömning av elevens 

läsförståelse utan att kartläggaren får någon insyn. När eleven återger 

innehållet i en text använder hon ord som språkstödjaren inte förstår. 

Språkstödjaren försöker men lyckas inte reda ut vad eleven menar och 

meddelar kartläggaren efter den otolkade sekvensen att eleven inte kommer 

ihåg mer. Kartläggaren får alltså inte veta att de inte har förstått varandra 

och eleven får ingen möjlighet att fortsätta efter språkstödjarens bedömning, 

något som givetvis kan påverka resultatet av kartläggningen. De föränderliga 

ramarna i samtalet där kartläggaren tidvis frångår sin roll som samtalsledare 

gör att problemet inte upptäcks. 

Avslutande diskussion 

I samtalssituationer där bedömning sker via tredje part är det en stor 

utmaning för den som leder samtalet att kunna avgöra vems prestation som 

bedöms. I vårt intervjumaterial finns flera kommentarer om denna svårighet. 

Kartläggare har uttryckt att den som tolkar ibland kan misstänkas vara alltför 

hjälpsam och att kartläggningen därför inte ger en rättvisande bild av elevens 

kunskaper och erfarenheter. I vårt material har vi inte hittat ett enda sådant 

exempel. Däremot har vi kunnat konstatera att den flerspråkiga personalens 

avsaknad av relevanta språk- och tolkkunskaper i några fall kan ha 
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missgynnat eleven under samtalet. Vi har också sett exempel på fall där en 

flerspråkig medarbetare gjort större eller mindre avsteg från en strikt tolkroll 

under samtalet och därmed underlättat för eleven att visa sina kunskaper. 

Samtidigt är det möjligt att det är just sådana pedagogiska initiativ som kan 

väcka misstankar hos kartläggare gällande vems kunskaper de faktiskt 

bedömer och protokollför.  

 

Genom att analysera sekvenser där den flerspråkiga medarbetaren har olika 

typer av problem att återge det eleven sagt har vi också kunnat identifiera ett 

mindre synligt men desto allvarligare problem – nämligen att elevens 

möjligheter att överhuvudtaget komma till tals kan begränsas. Detta kan ske 

när kartläggaren av olika anledningar tappar direktkontakt med eleven, t.ex. 

därför att hon är för fokuserad på att anteckna eller på grund av språk- och 

tolktekniska problem hos den som tolkar. Det kan också ske när kartläggaren 

tillåter otolkade replikväxlingar utan någon insyn.  

 

Vårt material är begränsat men ger ändå anledning att ställa frågor kring den 

syn på tolkning som framkommer i intervjuer och i olika dokument 

(Skolverket 2016a–d; Skolinspektionen 2016a–b; Hulling m.fl. 2017). Frågor 

behöver ställas om vilken kunskap och vilka förväntningar kartläggare har 

om vad en utbildad tolk ska kunna. Oseriösa tolkförmedlare kan ibland 

skicka personer utan tolkutbildning på tolkuppdrag och detta kan givetvis 

skapa en negativ bild av yrkesverksamma tolkar. Frågor behöver också ställas 

gällande hur kartläggare förberett sig för att leda tolkade samtal. Den 

kompetens som krävs när det gäller att bedöma litteracitet är givetvis mycket 

viktig i samtal där elevens litteracitet står i fokus, men om kartläggaren 

saknar insikter om hur tolkmedierade samtal förändrar villkoren för 

gemensam kommunikation, kan bedömningen äventyras.  

 

Den flerspråkiga personalen kan vara en värdefull resurs i 

kartläggningssamtal. Den kan besitta viktig kunskap om kunskapstraditioner 

och omständigheter som elever har med sig från ett annat skolsystem. Som 

Exempel 2 belyser, kan sådan förväntad kunskap också saknas. En 

flerspråkig medarbetare kan vara bekant med eleven, som därför kan känna 

sig trygg i dennes sällskap, vilket kan underlätta deras kommunikation, men 

inte automatiskt underlättar ett tvåspråkigt trepartssamtal. Ett argument för 

att en flerspråkig medarbetare ska delta i ett kartläggningssamtal är att de då 

får kunskap om elevens tidigare skolerfarenheter och skolkunskaper som de 

själva kan använda i elevens fortsatta utbildning i modersmålet, eller för 

studiehandledning i andra ämnen. Men inte heller detta sker med automatik. 

I våra exempelsamtal, som alla är hämtade från centrala 
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kartläggningsenheter, möter eleverna modersmålslärare eller språkstödjare 

vars anställning inte är knuten till elevernas framtida skolor, personer som 

de troligen inte kommer att ha kontakt med i fortsättningen. Den flerspråkiga 

personalen kan alltså vara en värdefull resurs i kartläggningssamtal, men 

deras potential begränsas starkt när de får i uppdrag att tolka – ett krävande 

uppdrag som de flesta saknar utbildning för – snarare än att bistå i en 

pedagogisk roll i kartläggningar. I en sådan mer aktiv roll i samtalet skulle de 

t.ex. kunna utnyttja sina insikter i litteracitetspraktiker inom olika domäner 

både i och utanför skolan för att synliggöra elevers litteracitetserfarenheter 

och bidra i bedömningen av elevens svar.  

 

 

Noter 

 
1. Ingen utbildad och/eller auktoriserad tolk förekommer i de data som 

denna artikel bygger på. Därför används termen ”språklig assistans” 
och inte ”tolkning” för att benämna den aktivitet som den flerspråkiga 
personalen utför. För information om olika typer av tolkar och 
tolkning, se t.ex. Wadensjö (2013).  

 2.  Språkstödjares uppgift är att fungera som ett stöd för nyanlända elever 
och som en länk mellan elever och lärare i klassrummet medan 
modersmålslärare ansvarar för undervisning i modersmål. 
Studiehandledarens uppdrag är att ge eleven stöd i olika skolämnen 
på modersmål.  

 

Transkriptionsnyckel (förenklat efter Sacks m.fl. 1974: 731–3) 

 [ början på samtidigt tal 
[] början och slut på överlappande tal 
,  fortsättningsintonation (stigande eller kvarhållen ton) 
. avslutningsintonation (fallande ton) 
?  frågeintonation (stigande ton) 
me-  avbrutet ord 
e:::  förlängt ljud 
(.)  paus i 0,5 sekunder (mikropaus) 
(1)  antal sekunders tystnad 
PEKAR   ord skrivna med versaler = information om icke-verbal 

kommunikation 
xxx)  ohörbar del av yttrande 
kursiv  översättning av transkriberat, icke-svenskt tal 
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