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Abstrakt 

Nyanlända ungdomar i åldern 16-19 år får efter en kartläggning en placering i en klass på 

introduktionsprogrammet Språkintroduktionen. Elevgruppens heterogenitet föranleder olika 

organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder vid nivågrupperingen. I denna uppsats 

undersöks genom kvalitativa forskningsintervjuer hur detta organiseras i tre av de kommuner i 

södra Sverige som har det största antalet nyanlända elever. Uppsatsen syftar också till att göra 

en diskursanalys av lärares uppfattningar av kartläggningen och nivågrupperingen. Resultatet 

visar upp tre väl genomtänkta organisationer av kartläggning med beprövade urvalskriterier 

för nivågruppering, där elevens skolbakgrund nämns som den främsta. Diskurserna som har 

identifierats i informanternas svar visar en upplevelse av att en jämn nivå överlag gynnar 

såväl elevernas språkutveckling som lärarens arbete, att elevflyttar är nödvändiga men att de 

bör ske med restriktioner och att läraren i svenska som andraspråk har en viktig roll för att en 

nivågruppering och sedermera en elevs skolframgång ska bli optimal.  

 

Nyckelord 

Svenska som andraspråk, Språkintroduktionen, nivågruppering, kartläggning, skolbakgrund 

 

Tack 

Jag vill rikta min största tacksamhet till de informanter som har medverkat i undersökningen 

och så villigt avsatt tid för både intervjuer och därefter kompletterande frågor. Även ett stort 

tack till de verksamheter, som lät mig komma och göra ett studiebesök under en dag.  
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1. Inledning 
Under de senaste åren har många nyanlända påbörjat sin skolgång i den svenska skolan. 

Introduktionsprogrammen är de program på gymnasiet som ökar mest procentuellt och år 

2016 är introduktionsprogrammet Språkintroduktionen det sjätte största programmet i den 

svenska skolan. Där påbörjar de nyanlända sin ofta långa resa i det svenska skolsystemet med 

fokus på att lära sig svenska, ofta med mål om framtida studier och arbete i Sverige. 

     De nyanlända ungdomarna är en mycket heterogen elevgrupp; de kommer från olika länder 

och kulturer, har skilda språk och sociala bakgrunder. Därför är en kartläggning nödvändig 

innan eleverna placeras i en klass och inför en planering av deras fortsatta utbildning. När de 

börjar studera svenska som andraspråk strävar de mot kunskapskraven för årskurs 9, ett 

mycket högt uppsatt mål, vilket därför behöver delas in i delmål.  

     För nyanländas kartläggning och utbildning finns många rekommendationer men varje 

kommun får välja hur de vill organisera sin verksamhet. Därför är det intressant att undersöka 

hur de har valt att strukturera sin organisation för kartläggning och nivågruppering, på vilka 

grunder detta har skett och vilket utfall det har fått enligt lärarna. Det ger en bild av hur 

Språkintroduktionen för närvarande är organiserat och föranleder frågor om vilka rutiner och 

vilken ansvarsfördelning som kommunerna anser vara mest lämplig för att andraspråkselever 

ska nå sina mål. 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka grunder man placerar elever i olika 

Språkintroduktionsklasser och hur detta upplevs av lärare. För att få en breddad bild av 

nivågruppering undersöks detta på Språkintroduktionen i tre olika kommuner. 

     Forskningsfrågorna är följande: 

 Hur ser organisationen av kartläggning och nivågruppering ut? 

 Vilka urvalskriterier finns för att gruppera eleverna?  

 Hur är synen bland lärare på hur klasserna har grupperats? 
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3. Bakgrund 

Varje år kommer flera tusentals personer till Sverige i hopp om att få stanna och gå i skolan 

eller jobba i landet. Barn eller ungdomar i åldrarna 7-16 år som är bosatta i landet har 

skolplikt och även en asylsökande ungdom i gymnasieålder har rätt till utbildning, om denna 

påbörjas innan eleven fyller 18 år.   

     En nyanländ ska få en skolplats senast inom två månader efter det att eleven har tagits 

emot i skolväsendet (3 kap. 12 d § skollagen). De ungdomar som är i gymnasieålder hamnar 

på Språkintroduktionen, ett introduktionsprogram som vänder sig till nyanlända ungdomar 

som ännu inte har de godkända betyg som krävs för att bli behörig till gymnasieskolans 

nationella program. Tyngdpunkten i utbildningen ligger i det svenska språket, både i att 

utveckla ett vardagsspråk och ett skolspråk (Skolverket 2013:4). 

     Nyanlända elever vistas i Sverige under olika förhållanden och på olika villkor. De kan 

vara t.ex. asylsökande, barn till arbetskraftsinvandrare eller anhöriginvandrare. Vissa 

ungdomar kommer med familjer och vissa är ensamkommande. Gruppen är således mycket 

heterogen och har i princip bara det gemensamt att de har brutit upp från något och att de inte 

har svenska som sitt modersmål (Skolverket 2016:11). Därför är en kartläggning väsentlig för 

att planera inför elevens fortsatta skolgång. Efter att kartläggningen är gjord får eleverna börja 

läsa svenska som andraspråk, en kurs som inte betygsätts förrän eleven uppnått 

kunskapskraven för årskurs 9. Detta leder också till en stor spridning inom programmet, då 

det ofta tar lång tid för eleverna att nå den nivån.  

     I följande delkapitel behandlas de råd som finns för kartläggning och vad forskningen 

säger om den. Därefter presenteras ett urval av forskning om faktorer som påverkar 

skolframgången och språkutvecklingen, i synnerhet utvecklingen av ett andraspråk, vilka 

därmed kan tänkas vara avgörande vid planerandet av utbildningen och nivågrupperingen för 

en andraspråkselev. Slutligen ges en översikt av forskning kring fördelar/nackdelar med och 

attityder mot nivågruppering.  

 

      3.1 Kartläggning och planeringen av nyanlända elevers skolgång 

Skolbakgrundens betydelse för elevens skolframgång poängteras i Skolverkets dagsfärska 

material Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016). Därmed krävs en gedigen 
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kartläggning av elevens kunskaper och förmågor, som ska ligga till grund för den fortsatta 

planeringen och genomförandet av elevens skolgång. Skolverket poängterar värdet av att alla 

lärare är väl informerade om och får ta del av den breda kartläggningen av elevens tidigare 

kunskaper och förmågor, både deras språkkunskaper och ämneskunskaper. På så sätt menar 

de att lärare därefter ska planera undervisningen utifrån den och se till att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande, vilket gynnar samtliga elever (Skolverket 2016:35-37). 

     Axelsson (2013) poängterar också hur betydelsefullt det är att ta vara på elevernas tidigare 

språkkunskaper. Hon hänvisar till forskning som visar att ju solidare en elevs utveckling av 

tänkande och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer eleven att göra framsteg i 

andraspråket. Även Abrahamsson (2009) tar upp faktorer som har påverkan på L2-inlärningen 

och nämner utbildningsbakgrunden som en av dem. Han nämner att en avgörande faktor är 

hur väl en elevs utbildningsbakgrund, erfarenheter och traditioner stämmer överens med den 

nya skolans syn på kunskap och kunskapsinhämtning.  

     Skolverket har uppmärksammat forskningen och satsat på att utveckla sitt 

kartläggningsmaterial, vilket kom ut i år, 2016. Det är avsett att kartlägga elevers språk- och 

ämneskunskaper från grundskolan och är uppdelat i olika steg, för en mer eller mindre 

omfattande kartläggning. Sedan 15 april 2016 är steg 1 och 2 i materialet obligatoriska att 

använda för grundskolan och ska ligga till grund för rektors beslut om elevens placering i 

årskurs och undervisningsgrupp. Steg 3 är frivilligt. För de fria skolformerna är det frivilligt 

att använda materialet men Skolverket nämner att det även passar att använda på t.ex. 

Språkintroduktionen. De olika stegen innebär följande: 

 Steg 1 är en kartläggning av elevens språkkunskaper, tidigare skolgång, intressen och 

förväntningar utifrån ett samtal med eleven och vårdnadshavaren. 

 Steg 2 är en kartläggning av elevens litteracitet och numeracitet i de språk eleven 

behärskar. Denna kartläggs utifrån ett samtal med hjälp av olika uppgifter som eleven 

får genomföra. 

 Steg 3 är en kartläggning av elevens ämneskunskaper inom exempelvis biologi, 

historia och samhällskunskap, för att se var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling inom respektive skolämne.  

(Skolverket, Bedömningsportalen 2016) 

     Efter kartläggningen påbörjar Språkintroduktionseleven sina studier och studerar 

grundskolekurser, vilket innebär att eleven kan få betyg först när den når kunskapskraven för 
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årskurs 9, vilket ofta tar en lång tid för eleven. Eleven strävar mot kunskapskraven för årskurs 

3 och årskurs 6, men några fler delmål finns inte. Skolverket menar att en flexibilitet i 

organisationen av kartläggning, nivågruppering av elever och organisationen av 

undervisningen på Språkintroduktionen måste finnas i varje kommun, eftersom gruppen 

nyanlända kan skilja sig åt vid olika perioder och då även kommuners förutsättningar ser olika 

ut. (2013:12). Kurserna i Svenska för invandrare är uppbyggda enligt Europarådets ramverk 

Gemensam referensram för språk (GERS). GERS nivåskalor är en riktlinje för att beskriva 

färdigheter inom främmande språk och har tagits fram för att vara en gemensam grund för de 

som arbetar med moderna språk, till exempel som hjälp vid utformningen av kursplaner och 

läromedel (Skolverket 2009). 

     Det ges också råd om hur en språkbedömning kan göras, vilket då kan ligga till grund för 

hur en elev klassplaceras när den kommit en bit på vägen i sin språkutveckling alternativt om 

eleven möjligen bör få byta grupp för en mer jämn placering i klassen. Nationellt Centrum för 

svenska som andraspråk ger tips på hur man kan bedöma en andraspråkselevs 

språkkunskaper. De tester som finns utarbetade inom svenska som andraspråk är de nationella 

proven för årskurs 3, 6 och 9. Språkintroduktionen får dock inte lov att använda dessa, 

eftersom programmet tillhör gymnasieskolan. Därmed hänvisas man till bedömningsstöd, t.ex. 

Nya språket lyfter och ”Europeisk Språkportfolio”. Performansanalysen tas också upp som ett 

exempel på hur en språkbehärskning kan bedömas och det ges även tips på litteratur som 

beskriver analysformen, som beskrivs som en språkutvecklingsanalys av elevers fria 

produktion (Nationellt Centrum för svenska som andraspråk 2014). 

 

3.2 Faktorer som påverkar skolframgången och språkutvecklingen 

När de blivande Språkintroduktionseleverna har kartlagts ska de placeras i en klass. Nedan 

följer en redovisning av olika faktorer som påverkar en elevs skolframgång och 

språkutveckling och som därmed kan tänkas ligga till grund för en klassplacering.  

     Hur lär man sig ett språk på bästa sätt? Inom den sociokulturella teorin ser man den 

mänskliga utvecklingen som en social företeelse, inte som en individualistisk. Gibbons (2002) 

hänvisar till psykologen Lev Vygotskij som menade att ett barns utveckling är inrymd i 

”zonen för närmaste utveckling”, det vill säga i den kognitiva klyftan mellan vad barnet kan 

göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med någon mer erfaren person. Ett 

framgångsrikt samspel eller stöd av en partner hjälper alltså en andraspråkselev att lära sig 
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nya sätt att använda språk, vilket medför att interaktionen med andra människor är en 

nödvändighet för en effektiv språkutveckling. För att en elev ska utvecklas efter bästa 

förmåga bör den enligt denna teori samspela med personer, såväl lärare som klasskamrater, 

som kan utmana eleven för att komma till en ny nivå och komma längre än vad den gjort på 

egen hand (Gibbons 2002:36-37). Det sociala samspelets påverkan på språkutvecklingen 

understryker vikten av en god klassplacering och också värdet av att eleven har såväl 

klasskompisar som pedagoger som utmanar eleven på lagom nivå. Vid en nivågruppering 

talar detta för att en klass med en ojämn språklig nivå är gynnsamt för eleverna, som kan lära 

sig av elever som ligger på en högre nivå än de själva. 

     Thomas och Collier (1997) har i sin forskning om språkutveckling konstaterat att den 

främsta faktorn för att nå skolframgång för en andraspråkselev är hur utvecklat förstaspråket 

är. En formell skolning i förstaspråket är enligt dem den största framgångsfaktorn eftersom de 

kognitiva och akademiska färdigheterna i förstaspråket då kan överföras på andraspråket. De 

menar att ju mer akademiskt arbete eleven gör på förstaspråket, desto bättre skolresultat får 

eleven totalt sett (Thomas & Collier 1997:15). I denna uppsats undersöks inte vilket 

förstaspråk eleverna har. Dock understryker Thomas & Colliers undersökning vikten av 

elevens skolgång i hemlandet, då det i de flesta fall finns ett samband mellan en lång 

skolbakgrund och en formell skolning i förstaspråket. Abrahamsson (2009) och Axelsson 

(2013) poängterar också den stora roll en elevs hela utbildningsbakgrund har för att utvecklas 

snabbt i sitt andraspråk (se kap 3.1). Med tanke på denna forskning betonas vikten av att 

skolor tar tillvara elevers bakgrundskunskaper när de planerar för elevens skolgång, 

exempelvis genom individuella planeringar eller i och med en klassplacering där samtliga 

elevers akademiska bakgrund och nivå i förstaspråket är relativt lika och på så sätt kan 

tillvaratas i undervisningen.  

     Att eleven använder förstaspråket i sin hemmiljö är också en viktig faktor för 

andraspråksutvecklingen. Kommunikationen mellan föräldrar och barn stärker den kognitiva 

utvecklingen (Cummins 1981:41). För att användningen av förstaspråket ska bli optimal krävs 

dock att skolan också förmedlar en positiv inställning gentemot förstaspråket, vilket är något 

som inbegrips i begreppet translanguaging (TL) (Svensson 2015). Enligt TL-principen är det 

viktigt att läraren har en positiv attityd gentemot alla språk som finns i klassrummet. När en 

lärare använder sig av en flerspråkig pedagogik aktiveras elevernas bakgrundskunskaper och 

deras engagemang för studierna ökar. Dessutom leder det till en utvidgad och fördjupad 
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förståelse för det skolrelaterade språket (Svensson 2015). Baker (2006) framhåller också 

aspekten att integrationen mellan talare som uppnått en avancerad nivå och nybörjare i 

andraspråket ökar, då de kan kommunicera med hjälp av sin flerspråkighet. Detta skulle 

intressant nog kunna innebära att man kan överbrygga en heterogenitet i 

Språkintroduktionsklasserna med hjälp av att använda TL. 

     Det finns också exempel på skolor som har startat upp tvåspråkiga klasser, där samtliga 

elever i klassen har samma modersmål och får undervisning parallellt på första- och 

andraspråket. I Sverige finns flera sådana exempel, vilka exempelvis redovisas i artiklar i 

temanumret ”Tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska i mångkulturella 

storstadsskolor” i Educare (2011, nr 3). Sammanfattningsvis kan sägas att den tvåspråkiga 

undervisningen stötte på en del organisatoriska bekymmer och man hade svårt att visa upp 

tydliga positiva resultat, vilket förmodades bero på att dessa först skulle kunna urskiljas på 

lång sikt (Wigerfelt & Morgan 2011). Dock märktes positiva resultat i elevernas självkänsla 

och självförtroende (Wigerfelt 2011) och en viss skillnad i utvecklingen av ordförrådet i båda 

språken (Salameh 2011). Baker (2006) drar i en internationell forskningsöversikt slutsatsen att 

tvåspråkiga undervisningsmodeller i stil med dessa visar flera fördelar, såväl på elevens 

utveckling i språket som i övriga skolämnen. Vid en nivågruppering kan det därmed antas 

gynnsamt att ha en struktur för att skapa tvåspråkiga klasser. 

     Det finns en hel del forskning om vilken betydelse klasstorleken har för en elevs 

skolframgång (se bland annat Angrist & Lavy 1999, Einarsson 2003, Hattie 2009, Krueger 

1999). Hattie konstaterar i sin omfattande studie Visible learning (2009) att en klass storlek 

har en viss påverkan på en elevs skolframgång. I studien har han testat effekterna av att 

reducera en klass storlek från 25 elever till 15 elever. Fördelarna med en mindre klass är att 

instruktioner kan förtydligas och individualiseras, det blir färre avbrott, elevernas uppförande 

förbättras och man får en mer elevcentrerad undervisning (Hattie 2009:85). Dock är effekten 

av att reducera en klass storlek inte så stor som man kanske hade kunnat vänta sig, vilket 

Hattie förklarar med att en lärare ofta använder samma metoder i en stor och liten klass och 

därmed inte optimerar möjligheterna med en att ha en liten grupp (2009:86). Dessa 

iakttagelser bekräftas av Einarsson (2003), som dock även konstaterar att en för stor 

klasstorlek är ett arbetsmiljöproblem både för lärare och elever och särskilt drabbar flickors 

resultat (Einarsson 2003:162-163). Lindberg (2004) tar upp gruppens storlek ur ett 

andraspråksperspektiv. Hon menar att en mindre grupp ger särskilda fördelar för att utveckla 

språkliga färdigheter. I smågruppsarbetet används dialoger som inte förekommer i den vanliga 
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klassrumsundervisningen och eleverna kan stötta och hjälpa varandra i språkutvecklingen 

(Lindberg 2004). Forskningen understryker på så sätt en viss vikt vid att ha klassens storlek i 

åtanke vid skapandet av klasser. 

     De råd som Skolverket ger för grupplaceringar av nyanlända elever är att lärare och övrig 

personal behöver göra en sammantagen analys av det befintliga underlaget som kommit fram 

vid kartläggningen och/eller överlämningen. Man behöver ta hänsyn till elevens kunskaper 

och ålder men även av sociala faktorer (Skolverket 2016:23-24). De rekommenderar språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket i praktiken innebär en utbildning med ett flertal 

skolämnen samt tillgång till personal som är utbildade och medvetna om språkutvecklande 

arbetssätt. Detta behövs i synnerhet eftersom det tar lång tid för en elev att utveckla ett 

skolspråk på sitt andraspråk, mellan 5 och 8 år (Cummins 1981). Däremot säger Skolverket 

inte något om hur skolorna bör dela in programmet under de flertal år som eleven kan behöva 

innan den blir behörig till högre studier (2016:38).  

 

3.3 Nivågruppering: Fördelar/nackdelar och attityder 

En hel del forskning har gjorts på ämnet nivågrupperings effekter (se bland annat Harlen & 

Malcolm 1999, Ireson & Hallam 1999, Slavin 1987, Sukhnandan & Lee 1998). Den har i 

främsta hand behandlat huruvida nivågruppering är fördelaktigt för elevens skolframgång 

eller inte och vilka attityder lärare har gentemot det. Mycket forskning finns inom 

matematikämnet, där nivågruppering har varit en vanlig metod i många år för att jämna ut 

skilda nivåer, som finns i de ålderskategoriserade klasserna (Nyström 2003:226). Den 

forskningen behandlar nivågrupperingen som sker när elever placeras i grupper i enskilda 

ämnen, då de alltså tas ut från klassrummet för att studera t.ex. matematik med en annan 

grupp än sin vanliga klass. En klass på Språkintroduktionen skiljer sig åt från dessa grupper 

på många sätt, t.ex. då de redan är åldersblandade och då kartläggningen och efterföljande 

gruppering hör till när eleven skrivs in på skolan. Dessutom grupperas ofta inte 

Språkintroduktionseleverna olika i olika ämnen, utan följer (i de flesta fall) sin ordinarie klass 

i samtliga skolämnen. Likväl handlar det om nivågruppering och lärares uppfattningar av den 

varför det är brukligt att dra slutsatser från forskningen även om elevgrupperna skiljer sig åt. 

     Wallby, Carlsson och Nyström (2001) har gjort en sammanställning av både svensk och 

internationell forskning och  även en problematisering av nivågruppering i samband med 
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matematikundervisning i svensk skola. De refererar till forskning om lärares attityder till 

nivågruppering, som framhäver att problematiken med att inte nivågruppera ligger exempelvis 

i att läraren inte kan uppmärksamma samtliga elever, att lärares vilja att samarbeta minskar, 

lärares tid till förberedelser minskar, att de duktigaste elevernas motivation minskar och att 

lärarna upplever en högre arbetsbelastning (Reid et al. 1981 i Wallby, Carlsson & Nyström 

2001). Vad gäller svårigheter med att få till en god nivågruppering nämns exempelvis att det 

är svårt att ordna en adekvat testning för att avgöra i vilken grupp en elev bör gå och att en 

elev som hamnar i brytpunkten mellan två nivåer kommer att prestera bättre i den bättre än i 

den sämre gruppen (Linchevski & Kutcher 1998 i Wallby, Carlsson & Nyström 2001). 

Dessutom finns det många exempel på att lärare också har lägre förväntningar på den ”lägre 

gruppen” och att de därför inte tränas på samma sätt i att diskutera, ifrågasätta och tänka 

kritiskt. I stället läggs mer fokus på lydnad och rutinuppgifter (Oakes 1985 i Wallby, Carlsson 

& Nyström 2001). 

     Vidare har Peter Nyström i sin studie ”Lika barn leka bäst?” (2003) intervjuat 

matematiklärare på en gymnasieskola för att beskriva och tolka hur de uttrycker sina 

erfarenheter kring nivågruppering, både positiva och negativa sådana. De fördelar och 

möjligheter som nämns gäller framför allt den ”högsta” eller ”duktigaste” gruppen, 

exempelvis att man lättare kan stimulera duktiga elever och ge dem möjligheter till mer 

intensiva studier och att genomgångarna blir mer effektiva när alla hänger med. En fördel som 

nämns för den ”svaga” gruppen är att man får tid att ägna sig mer åt grunderna, utan att någon 

känner att det är tråkigt. Däremot påstår lärarna i Nyströms studie att det kan vara en nackdel 

för svaga elever att grupperas ihop för att de kan ”smitta” varandra. I den gruppen blir det ofta 

en blandning av ”de som inte kan” och ”de som inte vill” och lärarna menar att detta skapar 

ett dåligt klimat som inte är bra för elevernas utveckling. Den enda nackdel som nämns för de 

högpresterande grupperna är att det kan finnas en viss tendens hos lärare att sätta högre krav 

vid bedömningen på en ”duktig” grupp än på en mindre duktig grupp. Överlag ses 

nivågruppering av lärarna som ett rationellt sätt att ”hitta en väg genom en komplex 

verklighet med motstridiga mål och yttre begränsningar” (Nyström 2003:241), ett sätt att 

försöka uppnå de krav på högre måluppfyllelse som ställs, men en lösning med både för- och 

nackdelar och som sagt flest fördelar för de högpresterande eleverna. 

     Förutom inom matematik finns en del internationella studier om nivågruppering av 

andraspråksinlärare. En studie på utbildning inom engelska som andraspråk i en koreansk 
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skola uppvisar hur både lärare och studenter är bekymrade över studenternas känslor av 

nedslagenhet i och med att hamna i den ”lägre” gruppen. Nivågrupperingen har gynnat den 

”högre” gruppen i viss grad, men har haft motsatt effekt på den ”lägre”, där självkänslan och 

motivationen upplevs sjunka i och med nivågrupperingen (Kim 2012). En annan studie som 

gjorts på effekterna av nivågruppering av andraspråkselever i engelska på ett universitet i 

Taiwan visade positiva resultat och att studenterna var nöjda och lärde sig mer när gruppen 

var mer homogen. De ”snabbare” eleverna fick utmaningarna de behövde för att känna sig 

nöjda medan de ”långsammare” upplevde mindre stress än tidigare (Lee & Lin 2013). 

 

4. Metod 
För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes sammanlagt sex intervjuer, två på varje skola 

som ingår i undersökningen. En kvalitativ metod valdes eftersom målet är att undersöka ett 

resonemang och att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost 2010:32).  

 

     4.1 Presentation av informanterna 

Sammanlagt sex intervjuer genomfördes, två på varje skola i undersökningen. Den ena 

intervjun genomfördes med en praktiserande lärare i svenska som andraspråk och den andra 

med en person som har ett ansvar för kartläggning och/eller nivågruppering. Valet att 

intervjua två olika personer med olika arbetsroller kom av en förhoppning om att den ena 

skulle kunna ge en mer objektiv och informativ bild av organisationen medan den andra 

(läraren) skulle kunna ge en mer subjektiv bild av organisationen och se situationen ur ett 

klassrumsperspektiv.  

     De tre utvalda skolorna var de skolor i städerna som har Språkintroduktionen. Anledningen 

till att just dessa tre kommuner fick vara del av undersökningen var för att jämföra några av 

de skolorna i Sydsverige som har flest antal nyanlända elever. En skola med färre elever har 

förmodligen svårare att gruppera elever på flera olika nivåer och det är systematiken i det som 

uppsatsen ska behandla. Inom samtliga tre kommuner har Språkintroduktionseleverna 

fördelats på olika skolor, men den stora majoriteten finns i samtliga fall på en särskild skola. 

Det är den skolan som besöktes och det är där personalen intervjuades. Dessa tre skolor var 

alla kommunala skolor. 
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     Språkintroduktionen i stad A har i april 2016 totalt 2051 elever fördelade på 11 

kommunala och 6 fristående skolor i kommunen.  

     Språkintroduktionen i stad B (som där kallas SPR) har i april 2016 ungefär 800 elever 

fördelade på 53 klasser; 30 klasser på SPR-Start, 9 klasser på SPR-Mellan och 14 klasser 

(varav 8 profilklasser) på SPR-Fortsättning. Eleverna är fördelade på nio olika skolor i staden.   

Språkintroduktionen i stad C har i april 2016 drygt 300 elever fördelade på 20 olika 

klasser. Dessa innefattar samtliga elever från nybörjarnivå upp till och med årskurs 9-nivå i 

svenska som andraspråk. Eleverna är fördelade på tre olika skolor i staden.  

Informanterna är anonymiserade. På grund av detta nämns inte heller städerna vid namn. 

Mottagningsenheterna i de olika städerna har olika namn men dessa har också tagits bort för 

att upprätthålla anonymiteten. Samtliga informanter informerades om detta samt om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Namnen är fingerade; 

1. Anna arbetar som utvecklingsledare på Språkintroduktionen i stad A. Hon är som en 

länk mellan den mottagande enheten och skolan och har ansvar för utvecklingsarbete, 

är den som har en överblick över de olika grupperna och är behjälplig när elever ska 

flytta mellan olika grupper. Hon samordnar också resurser kring specialpedagogik och 

studiehandledning. Anna har arbetat drygt 30 år inom skolans värld, varav 10 år på 

Språkintroduktionen. 

2. Lisa är lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad A. Hon har 

arbetat som lärare i ungefär 18 år. På Språkintroduktionen är hon inne på sitt andra 

läsår men har arbetat i förberedelseklasser i många år.  

3. Karin arbetar som utbildningssekreterare på Språkintroduktionen i stad B. Hon arbetar 

på mottagningsenheten, bl.a. med inskrivningar, kartläggning och testkonstruktion. 

Karin är utbildad lärare i svenska som andraspråk och arbetade med det i sju år innan 

hon började jobba på mottagningsenheten i stället, där hon nu varit i ungefär ett år.  

4. Stina arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad B. 

Hon har arbetat nio år som lärare och sju år på Språkintroduktionen.  

5. Malin arbetar som arbetslagsledare och förstelärare på Språkintroduktionen i stad C. I 

hennes tjänst ingår även en samordnarroll för programmet. Hon är utbildad lärare i 

svenska som andraspråk och har arbetat ungefär 10 år som lärare och ungefär 6 år på 

Språkintroduktionen.  
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6. Jenny arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad C. 

Hon har arbetat nio år som lärare. Sex år har hon arbetat med alfabetiseringsgrupper, 

varav tre år på Språkintroduktionen. I hennes arbete ingår att ta emot överlämningar 

från mottagningsenheten och tillsammans med en annan lärare, som också har 

nybörjarklasser, avgöra vilken klass eleven kan passa i.  

Intervjuaren och författaren till den här uppsatsen arbetar på samma skola och inom 

samma program som informanterna i en av städerna. Att känna och vara bekant för den som 

man intervjuar kan ha viss påverkan på en intervju, till exempel genom att intervjuaren har 

fler roller (som kollega, vän etc.) än att bara vara den som intervjuar. Trost (2010:111) tar upp 

att relationen mellan den intervjuade och intervjuaren alltid är något komplexa, då det är 

oklart vem som sitter på expertisen i intervjusituationen. Dalén (2007:22) nämner att 

forskarens solidaritet med intervjupersonen kan utgöra ett metodproblem om man studerar ett 

tema som han eller hon själv är berörd av. I så fall kan tolkningen och resultatet påverkas. 

Situationen har tagits i beaktande och vid tolkningen av detta finns det i åtanke, så att 

skildringen och jämförelsen av de tre olika skolorna blir så neutral som möjligt. Då intervjun 

inte är av känslomässig karaktär ska resultatet förhoppningsvis inte påverkas av det.  

 

4.2 Metod och material 

Metoden är den kvalitativa forskningsintervjun. Den intervjumetod som använts är den som 

Kvale & Brinkmann presenterar i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Tanken med 

den är att man ska upptäcka och beskriva den levda vardagsvärlden och låta den subjektiva 

upplevelsen ligga till grund för all kunskap. Kvale & Brinkmann beskriver intervjuprocessen i 

ett antal stadier (2009:118), vilka är följande:  

1. Tematisering: Undersökningens ämne och syfte fastställs. 

2. Planering av intervjun: Formulera frågor och läsa på om hur intervjun bör utföras. 

3. Genomförandet av intervjun: Detta kan göras med hjälp av en intervjuguide och med 

kunskap om hur en kvalitativ forskningsintervju bör gå till. 

4. Transkription av materialet. 

5. Analys av intervjumaterialet. 

6. Resultatrapport 
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     Intervjufrågorna var öppna, vilket innebar att informanterna inte hade några svarsalternativ 

att välja mellan utan fick lov att svara fritt. Det fanns en viss ordning på frågorna men den 

följdes inte helt utan det gavs utrymme att byta ordning på frågorna om informanten kom in 

på ett visst ämne, som egentligen skulle behandlas senare i intervjun. Som intervjuare måste 

man i sådana intervjuer acceptera oförutsedda svar, då informanten kanske inte tolkar 

verkligheten på ett entydigt sätt (Kvale & Brinkmann 2009:47). 

     I intervjun med den person som har ett ansvar för kartläggning och/eller nivågruppering 

ställdes tre huvudfrågor som alla hade några följdfrågor. Frågorna behandlade hur 

organisationen, arbetsfördelningen och gången för kartläggning och nivågruppering på skolan 

ser ut, om denna förändrats under senare år och i så fall varför, vilka urvalskriterier som 

används och vad som upplevs positivt/negativt med dessa. I intervjun med läraren låg fokus 

mer på upplevelsen av nivågrupperingen. Intervjuerna med lärarna gick snabbare, eftersom de 

inte behövde förklara hur hela (den ofta komplexa) organisationen ser ut. Frågorna till lärarna 

behandlade huruvida läraren upplever den språkliga nivån i sina klasser jämn eller inte, vilka 

som är möjligheter/utmaningar med respektive del, hur de upplever möjligheterna för en elev 

att byta klass, hur läraren upplever kriterierna för nivågruppering och vilka kriterier läraren 

anser vara viktigast vid en nivågruppering. Frågekatalogen finns som bilaga 1 till uppsatsen.  

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna med lärarna i svenska som andraspråk tog cirka 15 minuter och intervjuerna med 

personen med ansvar för nivågruppering tog cirka 20-30 minuter. Informanterna fick i förväg 

veta att intervjun skulle handla om nivågruppering och informerades i början av intervjun om 

att syftet var att undersöka hur detta ser ut på tre olika skolor. 

     Intervjuerna ägde rum på plats på de tre skolorna, i avskilda grupprum. Intervjun spelades 

in på dator och därefter transkriberades materialet. Materialet omfattar 28 A4-sidor 

maskinskriven text. Transkriptionen har legat till grund för analysen.  

 

4.4 Diskursanalys 

Efter att intervjuerna hade transkriberats utfördes en kategorisering av materialet. Då 

markerades speciellt intressanta textställen utifrån forskningsfrågorna och syftet med 



 

 

 

16 

uppsatsen. Därefter genomfördes en identifiering av vilka diskurser som användes i 

intervjuerna och en kategorisering av dessa. Tanken var att hitta ett mönster i svaren om 

synen på skolans organisation av kartläggning och nivågruppering varför diskursanalysen 

valdes ut som lämplig analysmetod. 

     En diskursanalys är ett konstruerande sätt att se på verkligheten. På så sätt finns det inte en 

versionsfri eller oberoende verklighet, utan all kunskap är socialt konstruerad och kan inte 

avspegla en entydig verklighet. En forskare kan därmed bara studera olika sätt att förstå, 

uppfatta och förklara olika fenomen samt undersöka vad föreställningar förutsätter och vilka 

följder de får i olika sammanhang. Så fort man namngivit ting så har en verklighet 

konstruerats (Börjesson & Palmblad 2007:9-10). Detta innebär att det som studeras är lärares 

uttryckta erfarenheter och synpunkter. Dessa behöver inte representera faktiska förhållanden.  

 

5. Resultat 
I resultatdelen finns en avsikt att arbeta så nära de språkliga uttrycken som möjligt, för att 

följa diskursanalysens idé och ge en så sann bild som möjligt av forskningsintervjuerna. 

Intressanta citat både nämns, sammanfattas och återges i omskrivningar, för att skapa ett flyt i 

texten.  

     Varje delkapitel inleds med intervjun med personen med ansvar för nivågruppering. Denna 

informant har beskrivit hur respektive skolas organisation av kartläggning och nivågruppering 

ser ut vilket återberättas först i delkapitlet. Därefter återges hur organisationen har ändrats på 

senare år enligt informanten, vilka urvalskriterier som används vid nivågruppering, synen på 

möjligheter för elever att byta klass och vad informanten skulle vilja utveckla i sin 

verksamhet. I nästa delkapitel, intervjun med läraren, görs en analys av lärarens upplevelse av 

hur kartläggning och nivågruppering fungerar och vilka kriterier läraren ser som viktigast för 

att få till en bra nivågruppering. Dessutom görs en analys av informantens syn på elevflyttar.  

 

5.1 Språkintroduktionen i stad A 
 

5.1.1 Intervju med utvecklingsledaren Anna 

Anna, som är utvecklingsledare vid Språkintroduktionen i stad A, beskriver hur 

organisationen för kartläggning och nivågruppering ser ut där. Alla ungdomar, som ska börja 
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på programmet, kartläggs på en mottagningsenhet som ligger externt (den finns alltså inte i 

skolbyggnaden). Vid kartläggningen, som brukar göras under en förmiddag, använder de 

Skolverkets nya kartläggningsmaterial. Anna förklarar att ungdomarna där får visa upp olika 

färdigheter; om de redan lärt sig lite svenska testas de muntligt och skriftligt på detta. Man gör 

även en koll på hur väl de kan följa en instruktion, de får skriva av en text för att man ska se 

om de kan det latinska alfabetet, kollar av engelskkunskaper och gör ett matematiktest. 

Dessutom får de läsa en text på sitt modersmål och sammanfatta den för att man ska få en bild 

av kunskaperna i modersmålet. Därefter följer ett samtal med en kartläggare som berör 

skolbakgrund.  

     Det är utifrån ovan nämnda kvaliteter som mottagningsenheten avgör på vilken takt eleven 

bör börja när den placeras i en klass, förklarar Anna. Det finns tre olika nivåer/takter. Takt 1 

är till för elever som inte är alfabetiserade och takt 1-fortsättning för elever som gått några få 

år i skolan och är alfabetiserade. Takt 2 är till för elever som har mellan 2 och 6 års 

skolbakgrund. Takt 3 är till för de elever som har en god skolbakgrund och därmed har goda 

ämneskunskaper i olika ämnen. På Annas arbetsplats går de flesta nybörjarna i kommunen 

under cirka ett år innan de flyttar till en annan skola för fortsatta studier. 

 

Förändringar inom organisationen 

Anna beskriver att organisationen kring kartläggning och nivågruppering har förändrats en del 

de senare åren. Bland annat har benämningarna på grupperna ändrats för att bli mer neutrala. 

Tidigare kallades ”takt 1” för ”alfa”, vilket enligt Anna var något värdeladdat. Hon beskriver 

vidare att kartläggningen har utvecklats i och med det nya kartläggningsmaterial som kommit 

från Skolverket. Dessutom är organisationen i ett skede där mycket håller på att digitaliseras, 

bland annat för att överlämningarna ska bli smidigare.  

 

Kriterier för nivågruppering 

Anna nämner en rad olika kriterier som hon menar är avgörande vid nivågrupperingen av 

elever. Den samlade bedömningen på mottagningsenheten bestämmer om en elev ska få starta 

på takt 1, 2 eller 3. Takterna visar elevernas förväntade progressionsnivå, det vill säga hur 

snabbt de förväntas lära sig svenska som andraspråk. Eleverna följer ett nivåsystem som är 

utarbetat efter Europarådets ramverk Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) 

(Skolverket 2009). Nivåsystemet är indelat i sjuveckorsperioder (beroende på hur snabb 
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gruppen är). Vid varje periodslut görs tester (utarbetade av skolans personal) som visar var 

eleven befinner sig i sin utveckling. Nästa läsår fortsätter eleverna ofta i samma klass men 

byter skola. Då fortsätter de arbeta mot kunskapskraven för årskurs 9 för att uppnå betyg i 

ämnet svenska som andraspråk. Anna visar exempel på vad varje nivå ska innehålla i form av 

uppgifter och arbetsområden och framhåller också att den systematiken är tydlig både för 

eleverna och för lärare, i synnerhet för de många nyanställda lärare som programmet har just 

nu. 

     En annan faktor som avgör hur grupperna formeras är programmets riktmärken för antalet 

elever per klass, vilka är 12 elever i en klass på takt 1, 16 elever i en klass på takt 2 och 18 

elever i en klass på takt 3.  

    Anna beskriver vidare att det är en målsättning att ha en blandning av kön och språk i 

åtanke men att detta också kan vara svårt att ta hänsyn till:  

 

Just nu har vi många killar på skolan och det är klart att vi vill ha blandade grupper men i många grupper 

är det kanske bara två eller tre flickor. Vi tänker ju i alla fall på att man inte blir ensam tjej. Samma sak 

med språkgrupper. Vi försöker få en stor blandning men ibland har det inte gått och vi kan ha fått en 

grupp med bara somaliska. Då får man ju tala med gruppen och förklara att det är så det ser ut men vi 

försöker ha flera parametrar, särskilt när vi tar emot på höstterminen och startar många grupper. 

 

     Trots att man har bestämda kriterier för nivågruppering blir det alltså ändå svårt att följa 

dem. Anna berättar också att skolan tidigare har haft ett kontinuerligt intag av elever, men att 

de inte har kunnat ha det de senaste två åren på grund av det stora inflödet av elever som 

kommit. En grundtanke är som sagt annars att starta upp klasser enligt olika läsårsperioder, 

där höstterminen har två och vårterminen tre olika perioder.  

 

Möjligheter för elever att byta klass 

En insats som kan göras för att jämna ut en klass språkliga nivå är att elever får byta klass. 

Anna förklarar att grundidén med programmets sjuveckorsperiodsystem är att se över klassens 

nivå efter en viss period och då ha en möjlighet att ändra om i gruppen om någon elev sticker 

ut åt något håll. Anna förklarar vidare att detta praktiskt går till så, att eleverna i slutet av 

perioden får skriva test och/eller uppsatser vilka lärarna sambedömer för att avgöra om någon 

elev borde byta grupp. Testen är också ett underlag för diskussion med eleven om hur det har 

gått hittills och vad eleven bör jobba mer med framöver. Om lärarna ser att någon elev bör 

byta grupp får de signalera detta till Anna, som ser över möjligheter för en flytt.  



 

 

 

19 

     Anna framhåller att en elevflytt alltid innebär att hela gruppen förändras och säger att de 

därför ”måste ha elevens bästa i centrum så att det gynnar eleven att byta grupp.” Hon 

återkommer till att man bör vara restriktiv med flyttar och verkligen se till att det finns goda 

skäl. Detta hanterar de genom att se över situationen många gånger, genom att ta samtal både 

med elev, vårdnadshavare och skolpersonal (t.ex. specialpedagog, kurator, lärare och 

utvecklingsledare). Hon nämner också att hon av erfarenhet vet att det tar en viss tid för en 

klass att formera sig och att vissa elevers ansträngda situation, bland annat på grund av deras 

asylprocess, kan innebära att ”det är mycket som blockerar för dem” i deras utveckling. Ändå 

menar hon att ”elever kan ju bli felplacerade (…) och det är klart att vi försöker ordna till det i 

så fall, både uppåt och nedåt.” Särskilt framhåller hon att en elev inte ska hållas tillbaka om 

eleven har förmåga att gå snabbare framåt, med motiveringen att man ”ska ju ha höga 

förväntningar på elever”. På frågan om detta också kan handla om att elever får ”flytta nedåt” 

för att de inte hänger med i undervisningen svarar Anna att det ibland är så. Hon förklarar att 

det i så fall ofta är mentorn i samråd med specialpedagogen som har märkt att eleven är 

felplacerad. 

 

Utveckling av verksamheten 

Det som Anna anser viktigast att utveckla i sin verksamhet är de individuella 

utvecklingsplanerna. Hon beskriver värdet av att de utvecklas, på så sätt att överlämningar av 

kartläggning och bedömningen av eleven blir mer samlad och sammanhållen, för elevens 

bästa. Hon förklarar: ”Vi kan ju inte bara skicka en massa dokument som den skolan inte har 

någon nytta av.”.  

 

5.1.2 Intervju med läraren Lisa 

 

Lärarens upplevelse av en jämn/ojämn språklig nivå 

Lisa, som är lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad A, får 

inledningsvis frågan om hon upplever den språkliga nivån jämn i de klasser hon undervisar 

och har undervisat i, och beskriver då att hon har sett båda sidor. Den mentorsklass som hon 

hade förra året ”var inte homogen alls utan hade en väldig spridning” medan hennes 

nuvarande klass är ”väldigt samlad”. Lisa beskriver utmaningarna med den tidigare klassen, 

som hon också kallar ”en spretklass”:  
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Ja, där fanns det väl ingenting som inte var en utmaning, ungefär (skratt) (…) det var alltifrån att lära sig 

skriva, forma bokstäver (…) och det var några elever som jobbade klart jättefort och behövde väldigt 

mycket extra uppgifter. (…). Och det var faktiskt en svår grupp. 

 

     Hon beskriver vidare hur hon fick mycket hjälp i klassrummet av både en specialpedagog 

och en annan erfaren lärare, som kom in och hade lektioner tillsammans med henne, men att 

hon trots det upplevde det mycket svårt att tillgodose alla elevers behov. Upplevelsen tror hon 

dock är mest hennes egen. ”I övrigt tror jag, kanske konstigt nog, inte att eleverna tyckte att 

det var någon märkbar skillnad på eleverna i klassen. De gick framåt och lärde sig, vissa 

supermycket, andra mindre. Klimatet i klassen var ändå gott.” 

     Lisa framhåller också värdet av en tydlighet i ett system med olika nivåer inom svenska 

som andraspråk för att eleven ska förstå var den befinner sig i sin språkutveckling. 

     När hon talar om sin nuvarande klass uttrycker hon sig om att ”de är på rätt plats”, ”det 

känns som vi kommit in i ett bra flow” och ”det känns som eleverna utvecklas”. Hon säger 

vidare att det varken är för lätt eller för svårt för eleverna och att hon kan se en utveckling hos 

dem mycket på grund av det. 

     På frågan om vad Lisa tror var orsaken till de stora skillnaderna i dessa två klassers 

jämnhet, förklarar hon att det stora trycket förra läsåret gjorde att det var svårt att få in alla 

elever och att det kunde vara en förklaring till varför den klassen var mer ojämn. Vad gäller 

hennes nuvarande klass säger hon: ”när de gjorde kartläggningen och kollade på elevernas 

bakgrund och så, så stämde det.”.  

 

Lärarens tankar om kriterier för nivågruppering 

På frågan om på vilka kriterier som hon anser att man ska nivågruppera elever svarar hon att 

man självklart ska se till deras skolbakgrund, även om hon också menar att det ibland kan 

vara missvisande: ”Delvis så bör man ju kolla så klart på hur många år de gått i skolan men 

det är ju inte alltid det säger allt heller”. Hon menar att det ibland kan hända att grupperingen 

av elever inte passar helt, men att det är förklarligt och kan ha många olika orsaker. Som 

exempel nämner hon att en elev kan ha en dålig dag under kartläggnings- och 

bedömningstimmarna på mottagningsenheten, att en elevs förväntade utveckling kan 

blockeras på grund av posttraumatiskt stressyndrom och att en elev kan utvecklas oväntat 

mycket under den tid den väntar på att placeras i en grupp.  
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Lärarens erfarenheter av elevflyttar 

När Lisa upptäcker att en elev inte passar in i en klass brukar hon konferera med den andra 

läraren, som också undervisar i svenska som andraspråk i klassen, och om de upplever det på 

samma sätt tar hon det vidare med programsamordnaren. Exemplet hon ger handlar om att en 

elev skulle behöva mer utmaningar: ”den kan få någon uppgift på en högre nivå för att testa 

av om den kan passa där. Funkar det och det finns plats så har de fått byta.” Hon beskriver att 

det är värdefullt att dessa byten kan bli av, eftersom det gör att elevens motivation kan hållas i 

liv och att eleven kan gå snabbare framåt. Eftersom exemplet gällde en snabb elev fick hon 

också följdfrågan om det sker att elever ibland får ”flyttas ner” vilket hon konstaterar att det 

gör och att det i de fall hon har sett berodde på ”psykiska låsningar” hos eleven, som gjorde 

att de inte hängde med i undervisningen.  

 

5.2 Språkintroduktionen i stad B 
 

5.2.1 Intervju med utbildningssekreteraren Karin 

Karin, som arbetar som utbildningssekreterare vid mottagningsenheten på 

Språkintroduktionen i stad B, beskriver hur organisationen för kartläggning och 

nivågruppering ser ut. I stad B sköts all kartläggning och nivågrupperingen av eleverna på 

mottagningsenheten. Den finns på den skolan, där majoriteten av Språkintroduktionseleverna 

i staden går. De är tre personer som alla tre har inskrivningssamtal med de elever som 

kommer, såväl nybörjare som ”fortsättare”. Under inskrivningssamtalet görs en ansökan till 

Språkintroduktionen och kartläggning steg 1 enligt Skolverkets nya kartläggningsmaterial. 

Karin förklarar att man genomför ett matematiktest samt kollar av elevens kunskaper i 

modersmålet och övriga språkkunskaper.  

     Utifrån ovan nämnda kvaliteter placeras eleven i en klass beroende på förväntad 

progression i svenska främst baserat på elevens skolbakgrund; långsam, medel eller snabb. 

Dessutom finns en fjärde nivå, som gäller om eleven inte är alfabetiserad. Karin förklarar att 

skolbakgrunden alltså är den huvudsakliga grunden till hur eleven placeras, men man tar även, 

i den mån man kan, hänsyn till matematikresultaten vid indelningen, säger hon. Klasserna är 

också indelade i olika steg i svenska, steg 1-5, där steg 1 är för nybörjare och steg 5 innebär 



 

 

 

22 

att eleven strävar mot kunskapskraven för årskurs 9. Karin förklarar att de är noggranna med 

att inte nämna stegen och progressionstakten utåt mot eleverna, utan bara internt. 

     Eleverna får däremot veta om mot vilken årskurs kunskapskrav de strävar mot. Karin 

förklarar att dessa är indelade i tre olika nivåer; SPR-Start motsvarar årskurs 1-3, SPR-Mellan 

årskurs 4-6 och SPR-Fortsättning årskurs 7-9.  

     Karin berättar vidare att mottagningsenheten förutom kartläggningen arbetar med att 

konstruera test, vilket sker tillsammans med lärare i svenska som andraspråk på 

Språkintroduktionen. Testen skrivs av samtliga elever på SPR-Start och SPR-Mellan, två 

gånger per läsår. Dessa ska ge en bild av elevens nivå i ämnet samt vara underlag för 

diskussioner med elever om vad de behöver utveckla för att komma vidare. 

 

Förändringar inom organisationen 

Karin beskriver att mottagningsenheten har förändrats en del under de senare åren. En 

förändring är att personalen bytts ut från att bara ha varit en ensam samordnare för 

Språkintroduktionen till att nu vara tre personer, som alla är ganska nya på sina respektive 

tjänster. Hon berättar vidare att det kraftigt ökande elevantalet, som särskilt var påtagligt 

under hösten 2015, har påverkat rutiner och att organisationen har växt mycket. En tredje 

förändring är att det nya kartläggningsmaterialet från Skolverket har kommit och att 

mottagningsenheten har börjat använda det och kommit igång med steg 1.  

 

Kriterier för nivågruppering 

Karin nämner en rad olika kriterier som hon menar är avgörande vid nivågrupperingen av 

elever. Hon poängterar att skolbakgrunden avgör mycket och att de har flera olika sätt att 

kolla av hur rättvisande den siffra på antal år, som eleven uppger, är. Dessutom berättar hon 

att Språkintroduktionen har riktmärken för antal elever/klass, vilket är max 12 elever i 

alfabetiseringsklasser och max 16 i övriga nybörjarklasser, vilket ibland kan bli några fler i 

klasser med elever med lång skolbakgrund.  

     Karin beskriver att de har många tankar kring vilka modersmål eleverna har i klassen som 

de formerar:  

 

Och där är ju grundtanken att vi ska försöka att inte ha mer än 50 % av samma språk i en klass för att vi 

tror att så mycket språkblandning som möjligt underlättar för elevernas språkutveckling och chans att tala 
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svenska samtidigt som vi å andra sidan också försöker sätta elever i klasser så att de inte blir ensamma om 

sitt språk. Det finns en styrka i att kunna ta hjälp av varandra i alla fall den första perioden. 

 

     Karin tillägger vidare att en blandning av kön också är något man eftersträvar.  

     Inför elevens andra läsår på Språkintroduktionen används samma kriterier, men eftersom 

eleven då har utvecklats i språket tillkommer även lärarnas bedömning av elevens språkliga 

förmåga in, berättar Karin. Mottagningsenheten och vissa lärare i svenska som andraspråk 

arbetar gemensamt med att ta fram tester på olika nivåer, som ska motsvara kunskapskraven 

för svenska som andraspråk. Dessa så kallade SPR-test genomförs en gång per termin. 

Dessutom gör samtliga elever ett ”intest” under vårterminen. Resultaten på dessa test samt 

lärares rekommendationer vid klasskonferenser bestämmer vilken klass eleven fortsätta i efter 

sommarlovet, förklarar Karin.   

 

Möjligheter för elever att byta klass 

På frågan om det finns möjligheter för en elev att byta klass efter att ha blivit grupperad så 

beskriver Karin att grundtanken är att eleverna ska följas åt i klassen under hela läsåret. Dock 

har de en förståelse för att flyttar ibland behövs och kan vara positiva, om de går till på rätt 

sätt. ”Vi är inte ute efter att ha millimeterjämna klasser men på ett ungefär har vi sett att det 

fungerar bra för elevens utveckling.” säger hon.  

     Hon förklarar att om det visar sig att ”en elev inte alls hänger med eller en elev behöver ett 

snabbare tempo” så får mentor eller specialpedagog signalera detta till mottagningsenheten, 

som ser över situationen. Utredningen görs genom samtal med lärare och elev samt under 

möten på mottagningsenheten och tar hänsyn till om eleven bara har haft hög frånvaro 

exempelvis på grund av en tuff period, vilket inte är skäl nog att byta klass. Dessutom menar 

Karin att det också tar tid innan en nybörjarklass har formerat sig och att en flytt av elever 

innebär att eleven kan tappa tempo i och med omställningen, varför de alltid är restriktiva 

med flyttar. 

 

Utveckling av verksamheten 

Karin berättar om några tankar om vad hon skulle vilja utveckla i sin verksamhet. Först 

nämner hon att de på mottagningsenheten skulle vilja arbeta ännu mer med Skolverkets 

kartläggningsmaterial steg 2, för att bättre kartlägga litteracitet och numeracitet på 

förstaspråket hos de elever som har en lång skolbakgrund. På så sätt menar hon att de kan 
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skicka signaler till lärare om hur undervisningen ska planeras och bedrivas vilket skulle vara 

positivt för elevens språkutveckling. Karin nämner också att man inte har någon formaliserad 

testning av elevens muntliga förmåga, vilket skulle kunna vara ett område att utveckla vidare. 

 

5.2.2 Intervju med läraren Stina 

 

Lärarens upplevelse av en jämn/ojämn språklig nivå 

Stina arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad B. På frågan 

om huruvida Stina upplever den språkliga nivån i hennes klasser jämn eller inte svarar hon att 

hennes klasser aldrig har en jämn nivå. Detta beror i främsta hand på att Stina ofta får vara 

mentor för klasser med elever som har misskött skolan och som upplevs omotiverade. Det 

kriteriet prioriteras då framför kriterier om skolbakgrund och om språklig nivå, för att dessa 

elever ska samlas i samma klass. Stina berättar att hon egentligen bara ser möjligheter med 

den grupperingen och konstaterar att ”det är mycket mer tidskrävande men mycket mycket 

roligare.” För att överbrygga de språkliga olikheterna har hon byggt en website till sin klass 

med uppgifter på mycket skilda nivåer. Klassen har gemensamma aktiviteter, vilka 

kompletteras med individuellt anpassade uppgifter.  

     Utöver sin mentorsklass, som grupperas på ett något annorlunda sätt än övriga klasser på 

Språkintroduktionen i stad B, konstaterar likväl Stina att en gruppering alltid är generell och 

”den kan aldrig ta hänsyn till alla individer”. Hon menar att det inte finns några homogena 

klasser och att detta inte behöver vara problematiskt, om lärarna är erfarna, utbildade och har 

förmåga att samarbeta. Bristen på det ställer till besvär, menar hon: ”På vår skola är det så att 

vi ofta nyanställer, det kan vara obehöriga och det kan vara behöriga, men de har inte 

erfarenhet. Och där ser man att det är ganska stora skillnader i hur man bedömer.” 

 

Lärarens tankar om kriterier för nivågruppering 

Stina uppger att skolbakgrund är en väsentlig del när man ska nivågruppera elever. Utöver det 

menar hon att den testningen som utformats på programmet är viktig, i synnerhet för att det då 

blir tydligt för eleverna varför de går i den klass som de går i. Utöver detta efterfrågar hon en 

mer individualiserad nivågruppering:  

 

Att man kan anpassa på ett helt annat sätt. Progression är en sak, men jag skulle gärna se att vi kunde 

bygga grupper på andra baser. Till exempel har vi ofta ganska många flickor som är mammor som känner 
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sig väldigt ensamma. Man skulle kanske kunna skapa en mindre klass bara för dem. (…) jag tror att vi är 

väldigt svartvita i dagsläget och vi behöver lite mer regnbåge.  

 

 

Lärarens erfarenheter av elevflyttar 

Stina menar att det är nödvändigt att flytta elever som ”hamnat fel” och att hon själv flyttar 

elever varje år. I början av läsåret brukar det vara lättare att få till byten än annars. Hon ger ett 

exempel på en elev som hon skulle vilja flytta ”uppåt” på vårterminen, men att alla klasser 

varit fulla, så att flytten inte har kunnat bli av. Under samtalet om elevflyttar lyfter hon även 

problemet med att många flyttar möjligen inte blir av, på grund av att många nyanställda 

lärare inte förstår att de har en aktiv roll i att de bör ske. Hon återkommer många gånger i 

intervjun till lärarens ansvar för att exempelvis lägga undervisningen på rätt nivå och för att se 

till att en elev får byta grupp, om det visar sig att den ”sticker ut” i sin klass, med vilket hon 

avser om eleven har en snabbare progression i utvecklingen av andraspråket än övriga elever i 

klassen.  

     Stina beskriver också att hon ser problem med att lagar och förordningar stoppar upp för 

elever som hade kunnat gå fram snabbare. Hon ger som exempel att en lärare förvisso kan få 

en elev att byta klass men att eleven ändå inte kan få betyg förrän sommaren, och att eleven 

ändå måste gå ett helt läsår till innan den har chans att söka till gymnasiet. Hon ser gärna att 

de som arbetar med svenska som andraspråk och nyanlända skulle få vara med och bestämma 

om hur organisationen skulle se ut: ”Det tror jag hade gynnat elever, lärare och samhället i 

stort. Vi hade fått igenom fler elever snabbare. Och det är väl det vi ska.” 

 

5.3 Språkintroduktionen i stad C  
 

5.3.1 Intervju med samordnaren Malin 

Malin, som arbetar som samordnare och förstelärare på Språkintroduktionen i stad C, 

beskriver hur organisationen för kartläggning och nivågruppering ser ut. Det finns en 

mottagningsenhet, som ligger externt, som sköter all kartläggning av samtliga nyanlända i 

staden. Hon berättar att den har funnits i drygt tre år och inrättades för att ta hand om en stor 

skara somaliska invandrare som kom till staden år 2013. Då behovet av en fast 
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mottagningsenhet har ökat har den därefter permanentats för att i dag ta hand om 

mottagningen av samtliga nyanlända i staden. 

     Malin beskriver att mottagningsenheten både gör en kartläggning av elevens bakgrund och 

matematikkunskaper och att de ofta också ser till att eleverna får viss grundläggande 

utbildning i svenska i väntan på att bli placerade i en klass. Den samlade informationen 

överlämnas sedan till lärare på Språkintroduktionen, som tillsammans för en diskussion kring 

vilken klass som kan vara lämplig för eleven. Malin beskriver att ansvaret för nivågruppering 

inte ligger på en enskild person på programmet utan att lärarna också är involverade i det. 

”Ingen enskild person kan ha koll på alla dessa 270 elever som vi har i dag. Och det är ju 

bättre att de lärare som känner eleverna (…) tänker på deras bästa än att någon utomstående 

ska göra det. Men möjligen kan det upplevas lite rörigt ibland.” 

     Hon förklarar vidare att eleverna delas in i olika nivåer beroende på deras förväntade 

progressionstakt och på hur långt de redan kommit i sin andraspråksutveckling. Det finns en 

alfabetiseringsklass, en klass som kallas semialfa, därefter nybörjar- och fortsättare-klasser 

med olika progressionstakt. Nivåerna delas in också enligt vilken årskurs kunskapskrav i 

svenska som andraspråk som eleverna strävar mot men på grund av det skiftande 

elevunderlaget kan nivåerna skilja sig åt från år till år. T.ex. berättar Malin att de hade tänkt 

starta en ”åk 9”-grupp detta läsår men att det inte fanns tillräckligt med elever som hade 

kommit så långt, utan i stället fick de starta en ”åk 7-8”-nivå i stället. 

 

Förändringar inom organisationen 

Malin beskriver att organisationen runt kartläggning och nivågruppering har förändrats 

mycket de senaste åren. Tidigare hade skolan bara elever som var nybörjare i svenska och lät 

dem sedan flytta vidare till andra introduktionsprogram eller skolor. Nivågrupperingen då var 

ganska lätt, menar Malin: ”på ett sätt är det lättare att placera dem då, för nybörjare är de 

allihopa även om de kanske kommit lite olika långt”. Numera har de eleverna ända tills de blir 

behöriga till annan utbildning vilket höjer kraven på systematiken i deras nivågruppering.  

 

Kriterier för nivågruppering 

Det finns olika saker som avgör hur grupperna formeras, berättar Malin. Med det 

elevunderlag som de har får de göra lämpliga indelningar där eleverna överlag har ungefär 

lika många års skolbakgrund och någorlunda jämn nivå i matematik utifrån diagnoser som 

görs. Klasserna fylls ofta snabbt vilket begränsar möjligheterna till att alltid jämna ut 



 

 

 

27 

nivåerna, förklarar Malin: ”Någon måste flytta. Vilka är det som är starkast? Dem får vi flytta 

uppåt.” 

     På frågan om hur man tänker inför elevernas andra läsår på programmet förklarar Malin att 

lärare och samordnare sitter ner innan sommarledigheten och delar upp de elever, som man 

vet ska fortsätta på skolan, i olika klasser utifrån hur det har gått för dem under läsåret. Då tar 

man även hänsyn till vilka ämnen eleverna har fått läsa under året och vilka betyg de har fått, 

så att de får bästa möjlighet till att få sin behörighet så fort som möjligt. I augusti inleder de 

sedan med en vecka där eleverna får genomföra tester vilka kan göra att grupperna formeras 

om. Då sker även en ny överlämning från mottagningsenheten med nyanlända ungdomar och 

så kommer även elever från grundskolan som ska genomföra tester och intervjuer för att 

placeras i rätt grupper.  

 

Möjligheter för elever att byta klass 

På frågan om det finns möjligheter för en elev att byta klass efter att ha blivit grupperad så 

beskriver Malin att detta sker ganska frekvent, på gott och ont. Lärare kan sinsemellan göra 

upp om man tycker att det hade passat en elev bättre att byta klass och om det finns plats i 

klassen. Malin förklarar att detta kan vara positivt på så sätt att lärarna är de som har bäst koll 

på hur mycket svenska eleverna kan och vilka förutsättningar de har. Hon menar ändå att ”det 

kan vara lite rörigt och det blir ganska många flyttar”. Bland annat innebär flyttarna att 

matematiknivån i klassen plötsligt blir mindre jämn (då man tagit hänsyn till 

matematikresultaten vid den första nivågrupperingen) och att klasslistan inte uppdateras, 

vilket kan bidra till en känsla av rörighet. ”Men överlag tycker jag det fungerar” tillägger hon. 

”För all kartläggning i all ära men ofta lär man känna eleverna bäst själv.”  

     Samtidigt som hon har en tilltro till lärarens förmåga att flytta elever menar hon att 

elevflyttar inte är av godo om de görs på grund av att eleverna inte fysiskt får plats i vissa 

grupper: ”Det ger en dominoeffekt, att man sänker nivån i grupperna då i stället för att behålla 

den. Man ruckar på nivån.” 

 

Utveckling av verksamheten 

Malin menar att det alltid finns saker att utveckla i verksamheten. En idé som hon har är att 

man kanske hade kunnat ha en slussgrupp, där eleverna placeras under några veckor innan de 

kommer till en fast grupp, för att motverka att behöva ändra om grupperna så mycket. På det 

sättet menar hon att man kanske hade kunnat komma undan problematiken kring att många 
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elever behöver grupperas väldigt snabbt och att både lokalfrågor och tidsbrist gör att 

placeringen inte kan följa de kriterier som de har önskat.  

     En annan sak som Malin skulle vilja utveckla är att programmet skulle ha tydligare 

kriterier för vad som skulle krävas för att en elev skulle få flytta upp en nivå. Hon tillägger 

dock att detta ändå hade varit svårt att genomföra på grund av den platsbrist som råder på 

skolan för tillfället. 

 

5.3.2 Intervju med läraren Jenny 

 

Lärarens upplevelse av en jämn/ojämn språklig nivå 

Jenny arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen i stad C. På frågan 

om huruvida Jenny upplever den språkliga nivån i hennes klasser jämn eller inte svarar hon att 

hon har sett både jämna och ojämna klasser. Hon ser ett samband mellan det ökande antalet 

elever som kommit och de ojämna klasserna: ”Nu på sistone har mottagningsenheten inte haft 

lika mycket tid och då har kartläggningen mestadels grundat sig på elevens bakgrund. (…) 

Någon kan bokstäverna, någon kan ingenting, någon kan använda lexikon och någon kan det 

inte alls.” Hon upplever att vissa elever i sådana grupper kan dra andra framåt, vilket hon 

menar är positivt. Dessutom ser hon att eleverna kan vara duktiga på olika saker och att alla 

därför kan hjälpa varandra. Det stärker eleverna, menar hon. Å andra sidan menar hon att det 

kan vara negativt om någon elev tycker att det är alldeles för lätt eller alldeles för svårt. Hon 

har ändå en positiv syn på hur de lyckas överlag med nivågrupperingen: ”Om det är hyfsat 

jämnt med någon liten sak som diffar så tror jag det är mer bra än dåligt överlag hos oss”. 

Jenny framhåller alltså både en positiv och negativ sida av en ojämn språklig nivå och ger 

exempel på detta ur elevernas perspektiv. 

 

Lärarens tankar om kriterier för nivågruppering 

Jenny framhåller att skolbakgrunden är väsentlig för nivågrupperingen av elever. Dessutom 

menar hon att man som lärare snabbt kan se om elevens förväntade progression faktiskt 

stämmer: ”Det kan ju ändra sig för de som är studievana kan ju ändå gå långsamt”. Hon 

efterfrågar att kartläggning skulle ske mer på plats på skolan. Dessutom tycker hon att det 

vore bra med en introduktionsvecka med eleverna innan de slussas ut i olika grupper.  
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     Vidare förklarar Jenny vilka kriterier som gäller när eleverna går vidare till högre nivåer 

eller får byta klass. Hon berättar att alla lärare gör någon form av test med eleverna, men att 

de inte har gemensamma tester. Därför blir det ofta den samlade bilden av elevens nivå i 

svenska och de andra skolämnena som får avgöra tillsammans med vad lärarna anser: ”Då är 

det ju delvis hur vi upplever det själva, det kan ju vara lite en känsla ibland. En upplevelse av 

var eleven passar bäst. Jag ser det som en känsla men egentligen kanske det grundar sig på 

lärarens kompetens och erfarenhet.” 

     Jenny efterfrågar vidare en ökad systematik för Språkintroduktionens nivåer, särskilt för att 

det ska bli tydligare för eleven. Detta hade enligt henne kunnat göras genom exempelvis 

gemensamt utarbetade tester, en elevportfolio och/eller att namnge nivåer som eleverna hade 

kunnat känna igen sig i.  

 

Lärarens erfarenheter av elevflyttar 

I intervjun med Jennys kollega Malin framgick att elevflyttar förekommer, vilket Jenny 

bekräftar. Hon förklarar att mentorn får signalera om det är en elev som inte passar in i 

klassen och sedan kontakta andra lärare för att se om det finns plats i någon annan grupp. Hon 

uttrycker att många flyttar är ”nödvändiga” och kan vara det av olika skäl. Hon nämner dock 

även att flyttarna bör ske med vissa restriktioner: ”Det kanske inte sker direkt, för man kan ju 

inte flytta runt hur som helst”. Hon tar också upp problematiken som kan uppstå med att flytta 

en elev nedåt:  

 

Vi försöker ju placera in dem lägre till en början (…) för det är alltid trevligare att flytta uppåt än nedåt. 

(…) Vi försöker också att inte prata så mycket i termer av nivåer heller, om att man ska flytta upp eller 

ned, utan att det bara är en annan grupp där man jobbar på ett annat sätt. 

 

6. Diskussion  
I följande kapitel sammanfattas, diskuteras och dras slutsatser från resultaten. Dessa kopplas 

till aktuell forskning om skolframgång och flerspråkig språkutveckling. Först följer en 

diskussion om den organisation av kartläggning och nivågruppering som informanterna har 

uppgivit. Därefter följer en sammanfattning och slutsatser av skolornas urvalskriterier för 

nivågrupperingar. Slutligen presenteras de diskurser om nivågruppering som har identifierats i 

intervjuerna. Rubrikerna i kapitel 6.3 motsvarar de diskurser som har förts i intervjuerna.  
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6.1 Organisationen 
Samtliga informanter i studien beskriver sina organisationer som väl genomtänkta med en 

tydlig gång mellan kartläggning och nivågruppering. Språkintroduktionen i stad C sticker ut 

något vid ansvarsfördelningen, där ett större ansvar för nivågruppering ligger på lärarna. 

Möjligen beror detta på att den verksamheten har betydligt färre elever än de andra två. Stad 

B skiljer sig åt på så sätt att deras mottagningsenhet finns på skolan där 

Språkintroduktionseleverna går. Det medför också att de, i motsats till de andra 

mottagningsenheterna, blir involverade även i elevflyttar och i den testkonstruktion som finns 

på skolan. 

     Varje skola har skapat sina egna benämningar och steg för hur de delar upp skolgången för 

Språkintroduktionseleverna. De ser alltså alla ett behov av att förtydliga vägen mot målen att 

nå grundskolebetyg genom att dela in dessa i delmål. Dock ser dessa olika ut. Medan stad A 

grundar sina steg främst enligt GERS, delar stad B in nivåerna enligt kunskapskraven för 

svenska som andraspråk. Stad C får med sitt mindre elevunderlag anpassa sig efter vilken 

elevgrupp som de har just det läsåret och delar in olika vid olika läsår.  

     Alla informanter berättar om de många förändringar som skett under senare år som 

påverkat hur organisationen ser ut i dag och samtliga har också tankar om att organisationen 

bör och kan utvecklas. De förklarar systematiken i vem som har ansvar för vad och på vilka 

urvalskriterier nivågruppering sker. Deras svar och de rutiner och kriterier som de har byggt 

upp visar tydligt att det finns en grundtanke om att det är mest positivt för såväl elever som 

lärare att dela in elever i klasser som är så jämna som möjligt och att man i främsta hand tar 

skolbakgrund i beaktande vid nivågruppering av nybörjare. Studier om nivågruppering visar i 

många fall de positiva utfall den har, i synnerhet för de ”snabba” eleverna. (se t.ex. Nyström 

2013). Å andra sidan är Vygotskijs teori att elever behöver utmanas av olikheter för att nå en 

ny nivå. Denna utmaning skulle en mer ojämn nivågruppering kunna innebära, men den har 

till synes prioriterats bort av andra skäl (se vidare lärarnas diskurser i kapitel 6.3). 

     På samtliga mottagningsenheter har Skolverkets kartläggningsmaterial från 2016 börjat 

användas, åtminstone steg 1. Materialet är inte obligatoriskt för de fria skolformerna, men 

Skolverket rekommenderar ändå användandet av det och nämner att det passar för 

Språkintroduktionen. Informanten Karin uppger att hon önskar att organisationen skulle 

arbeta vidare även med steg 2. Värdet av att ta tillvara elevers tidigare språk- och 
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ämneskunskaper stöds av forskningen av bland annat Abrahamsson (2009) och Axelsson 

(2013) och möjligen hade detta kunnat förbättras med en mer omfattande kartläggning. Om 

detta hade blivit obligatoriskt för Språkintroduktionen, skulle det kunna möjliggöra att fler 

resurser läggs på kartläggning. Då skulle det finnas bättre chanser att elevers tidigare 

skolkunskaper tas tillvara i den svenska skolan.  

 

6.2 Skolornas urvalskriterier för nivågruppering 

Alla informanter uppger ett antal urvalskriterier som avgör hur Språkintroduktionseleverna 

grupperas. Samtliga nämner också att de i vissa fall har fått frångå dessa, exempelvis på grund 

av organisatoriska skäl, såsom lokalbrist och ett pressat läge med en stor elevtillströmning. 

     Det är tydligt att antalet års skolbakgrund är det främsta skälet till hur man nivågrupperar 

elever på Språkintroduktionen. Alla informanter anger detta. Lärarna framhåller att det är 

detta som är mest betydelsefullt för att få en fungerande grupp. Skolbakgrundens stora 

betydelse som bakgrund till en nivågruppering stöds av de råd Skolverket ger om utbildning 

av nyanlända elever (2016) och av forskning av bl.a. Axelsson (2013) som säger att ju 

solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande på förstaspråket är, desto snabbare 

kommer eleven att göra framsteg i andraspråket. Den teorin gäller förvisso nivån i 

förstaspråket, men den formella skolningen i förstaspråket antas förutsätta en lång 

skolbakgrund. 

     När eleven gör kartläggningen får den själv ange hur många års skolbakgrund den har, en 

siffra som många informanter nämner bör ses över på olika sätt. Detta kollar de t.ex. genom 

matematiktest och genom att testa eleven på sitt modersmål både muntligt och skriftligt. 

Resultaten vid matematiktesten nämns av några informanter också som ett urvalskriterium vid 

nivågruppering. Kontrollen av den skolbakgrund som eleven anger att den har görs med 

medvetenheten om att skolsystem i världen ser olika ut och ställer olika krav på elever, krav 

som mer eller mindre kan passa en elev för att klara av en skolgång i Sverige. Abrahamsson 

nämner att en faktor för skolframgång är hur väl utbildningsbakgrunden stämmer överens 

med den nya skolans kunskapssyn (Abrahamsson 2009:199). Några informanter nämner 

vidare att det finns exempel på elever som har haft en mycket sporadisk skolgång med långa 

uppehåll, vilket nämns som ett viktigt skäl till att kolla av hur god skolbakgrund eleven 

faktiskt har. Detta visar en medvetenhet bland informanterna om olikheterna i de skilda 
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skolsystem eleverna kommer ifrån och att de tar hänsyn till de skilda bakgrunder som 

eleverna visar upp på sin väg till Sverige.  

     Både informanterna vid Språkintroduktionen i stad A och i stad B nämner att de också tar 

hänsyn till en blandning av språk i sina klasser och att detta därmed är ett av deras kriterier för 

nivågruppering. En informant uppger att detta av erfarenhet har varit positivt för elevers 

språkutveckling då de tvingas tala svenska med klasskompisarna och inte enbart använda sitt 

förstaspråk. Mycket forskning visar dock på förstaspråkets betydelse för att lära sig ett 

andraspråk (t.ex. Thomas & Collier 1997, Svensson 2015) men detta tas inte tillvara i de 

undersökta skolornas nivågrupperingar. Enligt TL-principen (se kap 3.2 och Svensson 2015) 

kan en flerspråkig pedagogik öppna upp elevernas bakgrundskunskaper. Oklart är om denna 

flerspråkiga pedagogik tas tillvara ännu bättre i en klass med elever med olika modersmål än 

om eleverna hade haft samma modersmål. Forskning av till exempel Baker (2006) visar att 

tvåspråkiga klasser med parallell undervisning på såväl första- som andraspråket ger positiva 

resultat men detta alternativ nämns inte av någon av informanterna. Att man väljer bort detta 

kan antas vara av såväl organisatoriska (det finns inte tillräckligt många elever med samma 

språk för att skapa en hel klass) som sociala/interkulturella skäl (man vill integrera elever från 

olika kulturer) och man kan gissa att en avvägning har gjorts mellan vilka faktorer som ska 

prioriteras. Att ta hänsyn till sociala faktorer vid grupplaceringar är något som Skolverket 

nämner i sina råd (2016:23-24). En informant, Stina, uppger att hennes mentorsklass är 

grupperad utifrån att eleverna var omotiverade och hade missat mycket skolgång i Sverige 

sedan tidigare. Denna sociala faktor är alltså också ett urvalskriterium som används på 

Språkintroduktionen i stad B.  

     Dessutom nämner informanterna att de önskar ha en blandning av kön i klasserna men 

uppger inte att kriteriet är grundat i att eleven utvecklar språket bättre på grund av det. Även 

detta kriterium kan hänvisas till såväl organisatoriska som sociala skäl. T.ex. nämner en 

informant att det finns många pojkar i många klasser och att det på så sätt är svårt att skapa 

uppdelade klasser. Man kan även anta att man vill ha en blandning av kön ur ett 

jämställdhetsperspektiv och då många elever tidigare har gått i skolor där pojkar och flickor 

inte får gå i samma klass.   

     Alla tre skolor har bestämda maxantal elever per klass, vilket också påverkar 

nivågrupperingen. Antalen är olika beroende på elevernas skolbakgrund och nivå i svenska 
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som andraspråk. Gruppstorlekarna får anses vara ganska små om man jämför med forskning 

av Hattie (2009) som kallar en klass på 15 elever liten. Dock bör noteras att Hatties forskning 

inte berör andraspråkselever. Hattie (2009) har också påvisat att det ger en viss påverkan på 

skolframgången att arbeta med en mindre grupp, vilket också stöds av andraspråksforskning 

av Lindberg (2004). Skolverket ger inga rekommendationer för klasstorlekar specifikt för 

Språkintroduktionen. Detta urvalskriterium antas därmed bero på en beprövad erfarenhet av 

hur många elever som upplevs vara ett maxantal och möjligen också en fråga om hur stora 

lokaler verksamheten har. 

     Urvalskriterier för elever som ”fortsätter” på Språkintroduktionen, det vill säga är inne på 

sitt andra eller tredje läsår ser något annorlunda ut och skiljer sig åt på skolorna. Detta beror 

på att det inte finns några klara bestämmelser om hur Språkintroduktionen ska delas upp trots 

att många elever stannar många år på detta introduktionsprogram. Skolverket (2013:12) tar 

upp att en flexibilitet krävs för att varje kommun har olika förutsättningar och då elevgruppen 

ser olika ut i olika kommuner. Dock efterfrågas en ökad tydlighet om detta av många 

informanter, som menar att det måste vara tydligt både för lärare och för elever.  

     I alla tre kommuner har man ordnat sina egna nivåer inom programmet, men de delas in 

olika och nivåerna har olika beteckningar. Alla tre skolor har något slags testning som 

genomförs och samtliga nämner att den skriftliga delen känns värdefull då den säger mycket 

om elevens nivå. På Språkintroduktionen i stad A och stad B är testningen systematiserad på 

så sätt att det finns en uppsättning med test som samtliga elever genomför vid ett visst tillfälle. 

I stad A flyttar i princip samtliga elever till en annan skola, vilket också innebär en fysisk 

förändring för eleverna. Där används GERS (se kap 3.1 och Skolverket 2009) vilket 

Skolverket också ger råd om att man kan göra. På Språkintroduktionen i stad B är det många 

elever som stannar kvar på samma skola, men samtliga elever byter klass och om de har 

uppnått kunskapskraven för årskurs 3, flyttas de i stället över till en klass med beteckningen 

SPR-Mellan eller SPR-Fortsättning, som arbetar mot svenska som andraspråk årskurs 4-6 

respektive årskurs 7-9. På Språkintroduktionen i stad C görs klasserna om. Lärare sitter 

tillsammans och skapar grupper innan sommarlovet och i augusti genomförs sedan tester för 

att se att grupperna är någorlunda jämna och för att planera utbildningen inför det nya läsåret. 

Informanten Jenny hänvisar nivågrupperingen inför nästkommande år delvis till ”en känsla” 

vilket kan tolkas som att hon inte tycker att den alltid är tillräcklig för att hitta en 



 

 

 

34 

klassplacering för en elev, varför hon ger förslag på hur detta kan förbättras i hennes 

verksamhet. 

 

6.3 Diskurser om nivågruppering 
 

En jämn nivå för lärarens skull 

I samtalen med informanterna finns en diskurs om att en jämn språklig nivå i en klass är 

fördelaktigt för den undervisande läraren. Exempelvis framhåller informanten Lisa att en 

”spretig” klass är svår att arbeta med och svår att ha koll på. Hon såg det som att det bara 

fanns utmaningar i gruppen och svårt att hitta möjligheter. En jämn klass är lättare att finna 

passande uppgifter till. På så sätt blir det smidigare för läraren, som lättare kan hitta uppgifter 

och material som ska passa alla. Detta stämmer överens med iakttagelser som gjorts av Reid 

et al. (1981 i Wallby, Carlsson & Nyström 2001), nämligen att lärare upplever att de inte kan 

uppmärksamma alla elever och upplever en högre arbetsbelastning, om nivån i klassen är 

ojämn.  

     Det framhålls också av en informant att en smidig struktur är viktigt för att en lärare som 

är ny lätt ska kunna veta vad man bör jobba med i de olika klasserna. I och med att 

Språkintroduktionen är ett program som växer mycket för tillfället finns det mycket ny 

personal som inte har så mycket erfarenhet av arbete med nyanlända och svenska som 

andraspråk. Informanten Stina tar dock upp att det inte spelar någon roll om klassen är ojämn. 

Detta ska läraren kunna komma runt med en individanpassad undervisning. Nyström (2003) 

tar i sin studie upp att nivågruppering överlag ses som ett rationellt sätt att lösa alla de 

motstridiga mål och begränsningar som finns i skolans värld (Nyström 2003:241). 

Informanterna i denna uppsats verkar se att en jämn nivå är den smidigaste lösningen för 

lärarna, även om det också kan finnas sätt att arbeta runt den.  

 

En jämn nivå för elevens bästa? 

Samtliga informanter framhåller diskursen att en jämn nivå är för elevens bästa och att tydligt 

indelade nivåer gynnar elevens andraspråksutveckling. Många nämner att elever behöver en 

struktur för att förstå hur undervisningen är uppdelad, dels för att eleven är obekant för det 
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svenska skolsystemet, dels för att eleven ofta går länge på Språkintroduktionen och behöver 

delmål för att ta sig till det långsiktiga målet. Informanterna nämner att varje elev kan få den 

hjälp och de utmaningar den behöver när den språkliga nivån är jämn. ”Det ska inte gå för 

långsamt för någon eller för snabbt för någon” säger en informant. Lee & Lins studie (2013) 

visade just detta resultat på att snabba elever kunde få sina utmaningar och långsammare 

elever upplevde mindre stress i klasser som är nivågrupperade för att vara så jämna som 

möjligt. Om en elev är felplacerad, tycker samtliga informanter att eleverna bör få byta grupp 

så snabbt som möjligt.  

     Mycket forskning tyder dock på det motsatta förhållandet och därmed får det sägas oklart 

om en jämn nivå verkligen är för elevens bästa. Enligt Gibbons, som hänvisar till Vygotskijs 

teori om ”zonen för närmaste utveckling”, är det gynnsamt för en elevs språkutveckling att 

utmanas på en högre nivå än vad den befinner sig på. (Gibbons 2002:36-37) Även Linchevski 

& Kutcher (1998) berör detta, då de tar upp att en elev som ligger i gränslandet mellan två 

grupper presterar bättre i en grupp som är på en högre nivå än den som är på den lägre 

(Linchevski & Kutcher 1998 i Wallby, Carlsson & Nyström 2001). Endast informanten Jenny 

benämner detta, då hon säger att eleverna i ojämna grupper kan dra varandra framåt och att 

det stärker dem. Informanten Stina nämner dessutom att det går bra att individanpassa 

undervisningen då en Språkintroduktionsklass ändå aldrig kan vara helt homogen. Med en 

god ledare och rätt anpassningar blir resultatet ändå gott, enligt henne. Forskning om TL 

(Svensson 2015) säger dessutom att en flerspråkig pedagogik är gynnsamt för eleverna och 

möjligen hade en nivågruppering som mer tar elevens förstaspråk i beaktande kunnat 

överbrygga den heterogenitet man finner i Språkintroduktionsklasser. 

     Informanterna verkar försöka hitta smidiga lösningar i stället för mer nytänkande sådana. 

Informanten Stina efterfrågar just detta, att nivågrupperingen kanske skulle kunna ske utifrån 

andra kriterier, som att gruppera ihop nyblivna mammor i en grupp. Möjligheten att 

nivågruppera elever för att nyttja deras samtliga språkliga resurser, t.ex. med hjälp av TL, 

nämns inte av några informanter. Möjligen är sådana lösningar positiva för många elever, då 

det enligt forskningen inte är en självklarhet att en jämn nivå skulle gynna elevens utveckling 

av andraspråket.  
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Elevflyttar är en nödvändighet men ska göras med restriktioner 

Om en elev hamnar i en klass där det är alldeles för lätt eller alldeles för svårt bör den få byta 

grupp. Detta nämner samtliga informanter och varje skola har stor erfarenhet av att flytta 

elever mellan grupperna. Det finns också en systematik i hur detta ska gå till. Informanten 

Lisa visar upp en positiv inställning till byten och visar upp en syn på att en elev lär sig bäst 

av att vara i en klass med en så jämn språklig nivå som möjligt. Informanten Karin 

understryker att elevflyttar som leder till en jämnare nivå flera gånger har visat sig positivt för 

en elevs språkutveckling.  

     Samtliga informanter framhåller också problematiken med elevflyttar och att dessa bör ske 

med restriktioner av olika skäl. Ett skäl är att samtliga grupper som berörs av flytten påverkas 

i och med en ny klassammansättning. Ett annat skäl är att elever kan påverkas känslomässigt 

av att ”flyttas runt” eller av att se att klasskompisar flyttas. Det kan upplevas nedslående att 

”flyttas nedåt”, menar informanterna. Därmed nämner också informanterna i flera fall att de 

inte talar om för eleven att den ”flyttas upp” eller ”flyttas ned” utan bara att den behöver byta 

grupp. 

     Studier av såväl Kim (2012), Nyström (2003) och Wallby, Carlsson och Nyström (2001) 

uppvisar att elever som grupperas i ”lägre klasser” påverkas negativt av detta. Dels får lärare 

ofta lägre förväntningar på en sådan grupp (Wallby, Carlsson & Nyström 2001:99), dels kan 

gruppen bli blandad av de som har svårt för studier och de som är omotiverade till att studera, 

vilket ändå skapar en ojämn grupp (Nyström 2003:237). Dock finns det få exempel på att de 

högpresterande eleverna inte skulle gynnas av att ”flytta upp” (Nyström 2003:235). 

     Informanterna uttrycker att elevens utveckling inte ska behöva hållas tillbaka, att lärare bör 

finna utmaningar för varje individ och att eleverna ska ha möjligheter att nå högre studier i 

den svenska skolan. Dock är det anmärkningsvärt att många informanter i undersökningen, 

såväl som de i de studier som presenteras i bakgrunden, återkommer till att man ska få en 

genomströmning av elever och att man inte ska hålla tillbaka de som utvecklas snabbt. I ljuset 

av den forskning som säger att det tar en elev 5-8 år att utveckla ett skolspråk kan detta 

upplevas som att man fokuserar på fel saker. Är det den mer resultatinriktade skolan som 

driver politiker, skolledning och skolpersonal att fokusera på att det ska gå snabbt, i stället för 

grundligt till väga? Även om detta görs för att bibehålla en elevs motivation och ge den 

utmaningar, finns en farhåga att man glömmer att skapa goda strukturer och sammanhang för 
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de nyanlända elever, som saknar skolbakgrund, kallas ”långsamma” och som förmodligen 

aldrig kommer att studera på ett teoretiskt program i den svenska gymnasieskolan.  

 

Lärarens viktiga roll 

Det finns en lärare i min undersökning som uttryckligen beskriver sin oro över vad läget (bl.a. 

i och med ett växande elevantal) har tvingat skolan in i; nämligen att behöva anställa obehörig 

personal. Alla informanter kommer på något sätt fram till att kartläggningen är väsentlig och 

kan säga mycket om en elevs bakgrund, förutsättningar och utvecklingsprogression, men att 

den aldrig kan säga så mycket som det en lärare kan se i ett klassrum under en längre tid. 

Exempelvis kan informanten Lisas svar tolkas som att hon förvisso har tillit till 

kartläggningen men att hon ändå har en syn på den som en levande process. Det skulle 

innebära att läraren också har ett ansvar för att se till att nivågrupperingen blir bra i längden. 

Detta tas också upp i Skolverkets råd för undervisning av nyanlända, nämligen att lärarens 

undervisning ska grundas på kartläggningen och den framtagna individuella studieplanen. Det 

ligger på lärarna att bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning, vilket gynnar 

samtliga elever. (2016:37). Forskning visar också vikten av att bedriva en undervisning som 

tar tillvara på elevens tidigare ämneskunskaper, t.ex. genom att använda sig av 

translanguaging i sin undervisning (Svensson 2015). Detta ansvar läggs också på den 

undervisande läraren i svenska som andraspråk. Även Vygotskijs teorier om att utmana eleven 

på rätt nivå och att göra det genom stöttning (Gibbons 2002:36-37), är något som förvisso kan 

ses över vid en nivågruppering, men som i slutändan blir lärarens ansvar att ta hänsyn till.  

     Att genomföra detta förutsätter så klart att det finns aktiva och utbildade lärare, med 

adekvata kunskaper om flerspråkighet, vilket också informanterna framhåller. Det är också 

tydligt att många lärare får ett stort ansvar för nivågruppering, i synnerhet i den skola med 

minst antal elever, Språkintroduktionen i stad C. Där är lärarna mer aktiva i att få igenom 

elevflyttar för att hitta rätt studietakt för elever, de sitter i grupper i juni och augusti och 

skapar själva klasserna. Informanten Malin visar en tilltro till att lärarna sköter detta arbete 

bäst. Hon menar att lärarna är de som känner eleverna bäst och att de därför måste få det 

ansvaret. I stad A och stad B sköts nivågruppering externt (av olika mottagningsenheter) även 

om den förstås grundas på lärares bedömningar. Där finns det så många lärare och elever att 

det blir svårt att genomföra nivågrupperingen på samma sätt som i stad C. Dock tar 
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informanterna i samtliga städer upp många exempel på att läraren har ett viktigt ansvar att 

påverka att elever hamnar i den grupp som passar dem bäst. Det finns alltså en samstämmig 

syn bland informanterna om att det är lärarna som sitter på kompetensen och erfarenheten och 

att det är de som bäst vet vilka elever som passar ihop och vilken nivå som passar dem.  

 

7. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka grunder man placerar elever i olika 

Språkintroduktionsklasser och hur detta upplevs av lärare. Forskning om andraspråksinlärning 

visar att elevens skolgång på förstaspråket är avgörande för hur eleven ska utvecklas i sitt 

andraspråk. Den visar också att elever lär sig av de elever som ligger på en högre nivå än de 

själva samt att det hjälper en elevs språkutveckling om den får chans att nyttja alla sina 

språkliga resurser.  

     Informanterna i undersökningen nämner ett visst antal urvalskriterier för nivågrupperingar 

som används på deras mottagningsenheter/skolor. Elevens skolbakgrund (antal års skolgång i 

hemlandet) är den som är främst avgörande, men även att man vill ha en blandning av språk 

och kön i grupperna samt att man har ett maxantal elever per klass, vilket därför påverkar 

nivågrupperingen. Vissa sociala skäl, exempelvis att gruppera ihop omotiverade elever, 

nämns också. Inför kommande läsårs nivågrupperingar genomförs tester i samtliga tre 

kommuner i undersökningen. Då blir elevernas nivå i svenska främst avgörande för vilken 

klass de hamnar i, tillsammans med tidigare nämnda urvalskriterier.  

     Lärarna verkar prioritera en jämn nivå i klasserna varför också elevflyttar ses som en 

nödvändighet, även om de görs med många restriktioner. Lärarna är oeniga i om den jämna 

nivån är för elevens bästa. Å ena sidan nämns att eleven får rätt hjälp och utmaningar i en 

jämn klass, å andra sidan att elever i ojämna grupper kan dra varandra framåt och lära sig 

genom sina olikheter. 

     Av resultatet att döma finns en svårighet på skolorna att ta tillvara teorier om 

andraspråksinlärning, som visar upp vilka möjligheter som finns trots heterogeniteten i 

elevgruppen på Språkintroduktionen. På skolorna försöker man i stället så gott man kan 

radera ojämnheterna för att skapa en struktur och tydlighet för eleverna, men ger inte många 
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exempel på nytänkande lösningar som att gruppera elever på så sätt att man bättre nyttjar 

elevernas samtliga språkliga resurser. Möjligen beror detta på att elevtillströmningen har varit 

så stor på senare år och att elevgruppen ser olika ut från år till år (vad gäller elevernas antal år 

i hemlandet, hur många elever som har ett visst förstaspråk etc.) vilket gör att man väljer att 

fokusera främst på det antal år som eleven har gått i skola i hemlandet. Anmärkningsvärt är att 

man oftast fokuserar på att eleverna med god skolbakgrund ska få ännu bättre förutsättningar 

medan det inte framkommer lika många idéer om insatser för elever utan så många års 

skolbakgrund. 

     De kriterier för nivågrupperingar som finns lägger ett stort ansvar på lärarnas roll, vilket 

även informanterna i undersökningen nämner. I den föränderliga och växande verksamhet 

som Språkintroduktionen är behövs därför fortsatta resurser för att fortbilda redan befintlig 

personal och för att utbilda den personal som anställs och/eller som är obehörig, både om 

kartläggning och om andraspråksinlärning.  

    Den stora elevtillströmningen till programmet gör också att utarbetade rutiner inte kan 

hållas, bland annat beroende på lokalbrist och nyanställningar, ibland av lärare som är 

oerfarna och obehöriga. En frustration uttrycks i informanternas svar, till exempel om att 

programmet inte får de förutsättningar som det behöver. Lagar och förordningar som är 

skapade för svenska elever stoppar upp för Språkintroduktionseleverna och försvårar deras 

chanser till skolframgång, trots alla goda försök från den enskilda skolan. Att skapa 

förordningar som kan appliceras på just denna elevgrupp är därför också nödvändigt för att 

Språkintroduktionseleverna ska kunna nå bästa möjliga resultat.  

     Det finns många faktorer som påverkar en nyanländ elevs andraspråksutveckling och 

skolframgång, varav en mycket viktig är en fungerande kartläggning och nivågruppering. Av 

denna uppsats analys att döma blir denna fungerande om den sker med stor noggrannhet och 

systematik, av utbildad och erfaren personal och med elevens förutsättningar och 

skolbakgrund som bakgrund.  
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Bilaga 1: Frågekatalog 
 

Intervjufrågor till person med ansvar för nivågruppering (och 

mottagning/kartläggning) 

 

 Hur ser organisationen ut med tanke på fördelning av ansvarsuppgifter för 

kartläggning och nivågruppering? 

- Vem har ansvar för kartläggningen av elevens språkkunskaper?  

- Har det alltid varit samma person/personer? 

- Har rutinerna förändrats genom åren? Varför? 

 

 Vilka urvalskriterier finns för att gruppera eleverna? Vilka grunder och kvalifikationer 

använder man? 

- Kan dessa alltid följas? Varför/varför inte? 

- Hur görs det inför det första respektive kommande år på skolan? 

 

 Vad upplever du som positivt/negativt med kriterierna? 

- Hur upplever du möjligheterna för en elev att byta klass? 

- Har det alltid varit så? Vad har eventuellt förändrats? 

 

Intervjufrågor till lärare 

 

- Upplever du att dina klasser brukar ha en jämn språklig nivå? 

- Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en jämn respektive ojämn språklig 

nivå? 

- Hur upplever du de kriterier som finns för nivågruppering på din skola? 

- På vilka kriterier anser du att man bör nivågruppera klasser? 

- Finns det chanser för en elev att byta klass? Varför görs bytet? Hur går proceduren 

till?  


