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Abstract 

The purpose of this study is to examine the knowledge of newcomer Afghan students who 

was born in 2000, in name geography and to compare their skills with knowledge 

requirements in Swedish schools. 

The method I used in the study was a test that I named this mapping study. The material was 

divided into two parts. The first part was a separate questionnaire composed on the basis of 

name geography core content in interaction with a world map. The other part I downloaded 

from a national test of Geography (2016e). 

At the time of the survey, students were guided in their mother tongue in the form of a 

guidance counselor who helped with the translation of what was requested and the mapping 

study different concepts. 

The survey result shows that newcomer Afghan students have different knowledge of name 

geography. But to compare their actual knowledge with the knowledge requirements, it seems 

difficult when the knowledge requirements are too wide and not sufficiently precise. 

For a feaslible knowledge requirement as an assessment tool, it is important that there should 

be a limit. The knowledge requirements of name geography tells about "continent 'names 

geography", one should interpret it as knowledge of the continent' names or knowledge of the 

continents? 

The notion of continent and the number of continents are defined differently around the 

world, which is clearly reflected in the study. The curriculum neither mentions any specific 

names to relate to arise a problematic comparison to their actual knowledge with the 

knowledge requirements. At the same time, this survey will show that 65 percent of 

respondents will achieve to succeed the name geography examination. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad nyanlända afghanska elever födda år 2000 har 

för kunskaper i namngeografi samt hur man kan jämföra kunskaperna med kunskapskraven i 

den svenska skolan.  

Metoden jag använde mig utav var ett test som jag här i studien valde att kalla 

kartläggningsstudie. Materialet var uppdelat i två delar. Den ena delen var ett eget komponerat 

frågeformulär med utgångspunkt ur namngeografins centrala innehåll i samspel med en 

världskarta. Den andra delen hämtade jag ur ett nationellt prov i geografi (2013).  

Vid undersökningstillfället fick eleverna stöttning på modersmålet av en studiehandledare 

som hjälpte till med översättning av det som efterfrågades samt kartläggningsstudiens olika 

begrepp.  

Undersökningens resultat visar att de nyanlända afghanska eleverna har mycket varierande 

kunskaper i namngeografi. Men att jämföra deras faktiska kunskaper med kunskapskraven 

visar sig svårt då kunskapskraven är för vida och inte tillräckligt preciserade. För att ett 

kunskapskrav ska vara gångbart som bedömningsredskap är det viktigt att de är tydliga och 

det finns en gräns runt innehållet. Kunskapskraven i namngeografi talar om ”världsdelarnas 

namngeografi”, ska man tolka det som kunskap om världsdelarnas namn eller kunskap om 

världsdelarna? Begreppet världsdel och antalet världsdelar definieras olika världen över, 

vilket också man kan se i undersökningen. När inte heller kursplanen tar upp några specifika 

namn att hänga upp sig på uppstår det en problematik att jämföra deras faktiska kunskaper 

med kunskapskraven. Samtidigt framkommer det i undersökningen att 65 procent av 

informanterna uppnår betyg på namngeografidelen på det nationella provet.    
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1. Inledning 
 

Enligt Skolverket (2016a) började förra året ca 40 000 nyanlända elever i åldern 13-18 i den 

svenska skolan och Migrationsverket (2015) menar att det är framförallt asylsökande barn från 

Afghanistan och Somalia som står för ökningen. 

 
Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller  

ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han 

eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 

landet”(Regeringens proposition 2014/15:45). 

 

Anledningen till den stora flyktingströmmen av ensamkommande barn från Afghanistan beror 

enligt Migrationsverket (2015) framför allt på den långvariga konflikt som rasar i landet samt de 

missförhållanden som de afghanska flyktingarna i grannländerna Iran och Pakistan samt i Turkiet 

genomlider. 

 

I takt med den ökande flyktingströmmen av flyktingbarn ökar elevantalet på skolorna, och det är 

en stor utmaning för en enskild skola när 60-100 nyanlända skrivs in på kort tid. De nyanlända 

elevernas skolbakgrund skiljer sig enormt. Här finns de som har åttaårig skolbakgrund till de 

som inte har någon skolbakgrund alls. Vissa har regelbunden medan andra har en mer sporadisk 

skolbakgrund av olika orsaker. Utöver detta har eleverna ett annat modersmål än svenska, vilket 

också är en utmaning i sig både för elever och lärare. 

 

2014 gav Skolinspektionen ut en rapport där de hade granskat vilka premisser de nyanlända 

eleverna har för att uppnå kunskapskraven i skolans alla ämnen och samtidigt skaffa sig 

tillräckliga kunskaper i svenska. I rapporten påpekade de bland annat på vikten av att kartlägga 

nyanlända och varför. 

 
Ett av huvudsyftena med att genomföra en kartläggning är att den ska ligga till grund för varje undervisande 

lärares planering av den undervisning den nyanlända eleven får. Därigenom kan ämneslärare ta vid där 

undervisningen i förberedelseklassen slutat och bygga sin undervisning på den nyanlända elevens starka 

sidor, tidigare ämneskunskaper, erfarenheter och intressen. Många av de svagheter som framkommit i 

granskningen kan härledas till att skolorna inte gör någon ordentlig kartläggning av de nyanlända elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter (Skolinspektionen, 2014, s. 17-18). 

 

Sedan årsskiftet 2015/16 är kartläggningen reglerad i skollagen vilket gör att det är obligatoriskt 

för skolor att kartlägga nyanlända elevers kunskaper (Skolverket, 2016b). Inom två månader 

efter att en nyanländ elev skrivits in på en skola ska kartläggningen ske. ”En kartläggning 

beskriver elevens utgångsläge eller startpunkt och kan ligga till grund för planering av 

undervisningen och individuella insatser” (Skolverket 2016c, s. 3). Kartläggningen sker i tre steg 

på elevens starkaste språk som inte behöver vara modersmålet utan på ett andra eller tredje språk 

som eleven behärskar. Detta sker med hjälp av modersmålslärare eller tolk. I det första steget 

kartläggs elevens språk, erfarenheter och skolbakgrund, i det andra steget kartläggs elevens 

litteracitet och numeracitet, som beskrivs av Skolverket: 
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Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. 

Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, 

föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar (Skolverket, 2016b). 

 

Kartläggningsprofilen, elevens ålder och personliga förhållande blir ett underlag för rektorns 

beslut om årskurs samt klassplacering. I det tredje och sista steget sker kartläggning av elevens 

ämneskunskaper i resterande skolämnen. För att fånga upp de nyanländas styrkor och förmågor i 

de olika ämnena utgör kartläggningen en viktig del. Den fungerar också som ett bidragande 

hjälpmedel för att fånga upp de elever som inte har någon skolbakgrund alls. Efter en 

kartläggning tydliggörs vilka kunskaper och erfarenheter eleven har i respektive ämne eller 

ämnesområde samt vilka luckor som behöver fyllas i. I dagsläget är de två första stegen 

obligatoriska, medan det tredje steget är frivilligt för skolorna att utföra. 

 

Jag jobbar i en förberedelseklass på en högstadieskola som under pågående läsår har skrivit in 

närmare 70 nyanlända elever och majoriteten härstammar från Afghanistan. Eftersom jag själv 

undervisar i geografi faller det sig naturligt att undersöka elevernas geografikunskaper, men med 

hänsyn till ämnets omfattning har jag valt att begränsa mig till kunskapsområdet namngeografi. 

 

Det är inte bara en vinst i geografiämnet att ha kunskap om olika platser, lägen och positioner 

eftersom namngeografin genomsyrar samtliga skolämnen på ett eller annat sätt. Enligt 

Skolverket (2011b) är namngeografin är en viktig faktor för att kunna orientera sig i världen och 

för att kunna hänga med bland viktiga händelser som dagligen sker runt omkring samt att det 

tillhör allmänbildningen att ha kännedom om olika platser, länder och världshaven. 

2. Syfte  
 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att undersöka nyanlända afghanska elevers 

faktiska kunskaper i namngeografi och för att vidare se på hur kunskaperna kan jämföras med 

kunskapskraven i den svenska skolan. Urvalet i studien är elever som är födda år 2000 och som 

normalt sett skulle ha gått i årskurs nio, samt att de har varit inskrivna i det svenska skolsystemet 

mellan tre veckor och två månader.  

 

2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som studien ämnar besvara är: 

 

 Vad har de nyanlända afghanska eleverna för faktiska kunskaper i namngeografi?  

 Hur kan de afghanska elevernas kunskaper jämföras med de svenska kunskapskraven? 
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3. Litteraturgenomgång 
 

I dagens skola hittar vi inte bara etniskt svenska elever utan vi hittar en icke homogen grupp 

individer som har olika modersmål, skolbakgrund och erfarenheter (Gibbons, 2012).  Axelsson 

(2013) skriver att i början av 2010-talet hade 21 procent annat modersmål än svenska i 

grundskolan (Hyltenstam, K & Lindberg, 2013). 

Rosander (2012) berättar i förordet till boken Stärk språket, stärk lärandet att hon endast hade en 

elev med annat modersmål än svenska i klassrummet när hon började jobba som lärare för 30 år 

sedan, för att sedan 20 år senare ha 90 procent med annat modersmål. Denna utveckling menar 

hon att många lärare känner igen. Under pågående läsår har elevantalet ökat med 13 procent på 

den skolan jag jobbar, av elever med annat modersmål än svenska. 

 

Elevernas tidigare skolbakgrund är mycket skiftande då flera inte har någon skolbakgrund alls 

eller bara något eller några års erfarenhet av skola. De eleverna kan onekligen inte befinna sig på 

samma kunskapsmässiga nivå som jämnåriga. Detta är en stor utmaning inte bara för de 

nyanlända eleverna utan också för skolans personal. Även de elever som inte har svenska som 

sitt första språk ska så småningom följa den ordinarie undervisningen och sträva efter samma 

mål som de etniskt svenska kamraterna. Gibbons (2012) pekar på att skillnaden mellan de etniskt 

svenska eleverna och svenska som andraspråkseleverna, är att svenska som andraspråkseleverna 

ska lära sig ny kunskap på ett språk de ännu inte behärskar. Denna dubbla mentala arbetsbörda är 

en svenska som andraspråkselevs vardag.  I de fall som de nyanlända eleverna har minst åttaårig 

skolbakgrund och befinner sig på samma kunskapsmässiga nivå eller till och med ligger före 

mynnar det ut i problematiken att de inte kan visa det, eftersom språket är ett hinder.  

 

Författarna till boken Greppa språket (Skolverket, 2012b) påstår att den språkliga mångfalden 

som vi ser i skolan idag inte längre enbart vilar på svenska som andraspråkslärares axlar. Förr 

eller senare kommer alla ämneslärare att möta den i sina klassrum, men förutsättningarna för hur 

ett flerspråkigt klassrum kan se ut är lite olika beroende på hur väl förberedda lärarna är och 

vilka resurser det finns att tillgå.  

 

3.1 Kartläggningens tredje steg 

Samtidigt som den ökande flyktingströmmen och expanderandet av nyanlända elever på skolorna 

trädde den nya skollagen i kraft, vilket betyder att det nu är obligatoriskt för skolorna att inom 

två månader kartlägga nyanlända elever. I det första steget sker en kartläggning om elevens 

bakgrund och i det andra steget sker en kartläggning av elevens litteracitet och numeracitet. 

Under det tredje och sista steget ligger den valfria ämneskartläggningen (Skolverket, 2016b). 

 

Föreliggande undersökning fokuserar på kartläggningens tredje steg inom ämnet geografi och 

kunskapsområdet namngeografi. I min studie kommer jag att titta på de nyanlända afghanska 

elevernas namngeografikunskaper och titta på hur de kan jämföras med kunskapskraven i den 

svenska skolan. Jag är mycket medveten om att skolbakgrunden är mycket varierande bland de 

afghanska eleverna.  
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3.2 Olika sätt att se på världen 

Sandell Ring (2015, s.19) skriver i sin masteruppsats att “Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande konstrueras kunskap i de kulturella sammanhang vi varit en del av, vilket innebär att 

lärande och kunskap inte är universellt likartade fenomen”. Författaren skriver vidare att “Vi 

tillägnar oss olika sätt att se på världen, olika sätt att uttrycka oss och lösa problem beroende på 

var vi vuxit upp” (Sandell Ring 2015, s. 19). Det betyder att även om en elev har en liten eller 

ingen skolbakgrund alls saknar den inte kunskaper. Om den aldrig har studerat geografi så finns 

det kunskap och erfarenheter om olika geografiska fenomen. Till exempel om en elev är född 

och uppvuxen i en liten bergsby vet den garanterat vad berg är. Det är inget eleven har lärt sig i 

skolan utan det har funnits i omgivningen.  

 

Elever som däremot har mer erfarenhet av formella lärsituationer och har studerat geografi har 

troligtvis mer globala kunskaper om berg och bergskedjor i världen. Sandell Ring (2015, s. 12) 

säger också att “ska eleven kunna använda sina förkunskaper som en resurs i svenska skolans 

alla ämnen krävs att eleven får tillägna sig och visa kunskaper via modersmålet eller ett annat 

språk som eleven behärskar.” Därför bör kunskapskartläggning ske på modersmålet eller på ett 

annat starkt språk som eleven behärskar och kan visa sina kunskaper på.  

 

Även Gibbons (2012) menar att eleven behöver stöttning för att ska kunna gå vidare i sin 

kunskapsutveckling och det måste ske på modersmålet vid både ny kunskapsinhämtning som 

återkoppling till redan befintlig kunskap. Vid inlärningen som sker i samspel mellan lärare och 

elev, bygger läraren på redan befintlig kunskap, och med hjälp av stöttning i form av 

studiehandledning på modersmålet kan eleven sedan gå vidare i sin kunskapsutveckling. 

Författaren anser vidare att på så vis hjälper läraren eleven mot nya mål och färdigheter.  Eleven 

får de verktyg som behövs för att den ska kunna ta till sig nya begrepp och öka förståelsen. 

Läraren i samarbete med studiehandledare eller modersmållärare är de stöttepelare eleven 

behöver innan den själva kan lösa uppgifter på egen hand (Gibbons, 2012).  

3.3 Vardagsspråk och skolspråk 

Cummins (2001) påstår att ett vardagsspråk tar i genomsnitt ungefär 1-2 år att utveckla medan 

skolspråket tar betydligt längre tid, som upp 6-8 år. Tidigare forskning pekar också på att 

återkoppling A och O i undervisningen. Hattie (2012, s. 157) menar, att det “är ett av de 

vanligaste inslagen i framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande” och Hattie hänvisar 

vidare till Sadlers uppfattning om “luckan”, som menar att återkoppling en syftar till att minska 

luckan mellan var eleven är och var han eller hon ska vara - det vill säga mellan tidigare eller 

nuvarande prestationer och kriterierna för måluppfyllelse. För att göra återkopplingen effektiv 

måste lärarna därför ha god förståelse för var eleverna befinner sig och var de förväntas vara - 

och ju tydligare de visar detta för eleverna, desto mer kan eleverna hjälpa till att förflytta sig från 

den punkt där de befinner sig till den punkt där de nått framgång och på så sätt njuta frukterna av 

återkopplingen (Hattie, 2012, s. 157). 
 

För att minska luckan mellan elevens startpunkt och lektionens kriterier för måluppfyllelse 

menar Hattie (2012) att lärande börjar med ”bakåtkonstruktion”. Läraren vet vilka kriterier som 

krävs för måluppfyllelse och arbetar bakåt och fångar upp eleven på den nivå som den för 

närvarande befinner sig både kunskapsmässigt samt i inlärningsprocessen. Författaren skriver 

vidare att det krävs en djupare förståelse av läraren för elevens förkunskaper, tänk samt för 
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elevens tankeprocessutveckling. Medvetenheten om var i tankeprocessen eleven befinner sig och 

vilka förkunskaper eleven har är en av de viktigaste kunskapskällorna och är nyckeln till nästa 

nivå som eleven ska sträva efter.  

 

Vidare tar Hattie (2012) upp de tre förutsättningarna för ett lyckat lärande för eleven, och den 

första är startpunkten, sedan att hitta balansen mellan den ytliga och den djupa förståelsen och 

till sist att lära eleven att ta kontroll över sitt eget lärande. För att dessa tre premisser ska uppnås 

krävs att eleven är aktiv i sitt lärande. Hattie (2012) och Gibbons (2012) är rörande överens om 

att lärande är en social aktivitet som bygger på ny kunskap på de redan befintliga 

förkunskaperna. De nyanlända eleverna som skrivs in i skolan har olika kunskaper och 

livserfarenheter med sig och deras kunskaper behöver bli kartlagda. Kartläggningen ses av 

Skolverket som en startpunkt (Skolverket, 2016c). 

 

Även Cummins (2001) poängterar vikten av att aktivera tidigare kunskaper och menar att alla 

som jobbar med kognitiv psykologi är överens om att tidigare kunskaper ligger till grund för att 

ny kunskap ska kunna inhämtas. I klassrummet finns inte bara de etniskt svenska eleverna utan 

även de elever som har svenska som sitt andra språk med varierande bakgrunder och erfarenheter 

av formell lärsituation. Cummins (2001) menar vidare att de andraspråkselever som har adekvata 

kunskaper på sitt första språk men är inte medvetna om sambandet mellan kunskaperna på sitt 

första och andraspråk måste delges detta. Deras kunskap måste aktiveras och med hjälp av 

återkoppling blir det lättare att aktivera deras tidigare kunskaper vilket leder till mer förståelse. 

Som Sandell Ring (2015) påpekar måste detta ske på modersmålet om det ska ge någon effekt. 

 

 Cummins (2001, s. 10) hänvisar till Fielding och Pearson som menar att ju mer man redan vet, 

desto mer förstår man, och ju mer man förstår, desto mer ny kunskap får man, vilket möjliggör 

förståelse av ett ännu större urval av ämnen och texter. Detta säger en del, att ju mer kunskap 

eleven har, desto lättare är det för den att ta till sig ny. Genom att göra eleven medveten om 

tidigare kunskaper och ge eleven de verktyg den behöver leder till större förståelse. Finns det 

redan kunskap inom ett område är det lättare att relatera till ny. Cummins (2001) poängterar inte 

bara på hur viktigt det är att reda på elevens tidigare kunskaper utan också på stöttning på 

modersmålet som är minst lika viktigt. Man måste stötta med nya ord och begrepp som anses 

viktiga för den aktuella texten eller lektionen eftersom begrepp definieras olika världen över. På 

detta viset menar Cummins (2001) att förståelsen ökar ännu mer för att förstå sammanhanget och 

detta medför att eleven får med sig både språket som ny kunskap. 

 

 Strandberg (2006, s. 78) påstår att ”Abstrakta begrepp kan vara svåra att närma sig och svåra att 

överföra. De kan förstås genom aktivitet, när de används. När vi använder begrepp som vi ännu 

inte förstår. När vi rör oss omkring dem, utforskar vi deras innebörder”. Författaren menar vidare 

”Att kunna svara rätt ord betyder verkligen inte att begreppen, ordens innebörd och mening är 

”fullbordade”. Begreppsutveckling och förståelse är långa processer som kräver mycket 

aktivitet” (Strandberg 2006, s. 118). 

 

Vid inlärandet av ny kunskap och begrepp kan kulturella och språkliga aspekter i elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter ha betydelse. Säljö (2000) menar att i alla kulturer är det viktigt att ta 

vara på kunskaper och färdigheter. Vilka färdigheter och kunskaper det handlar om är relativt. 

Man pratar om tidigare bondesamhällen där det viktigaste var att man tog hand om sin gård, 

skötte boskap och brukade jorden (Säljö, 2000) vilket fortfarande förekommer i vissa samhällen 
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och kulturer, och det viktigaste där är inte att man kan läsa och skriva utan föra dessa traditioner 

vidare till nästa generation. I dessa kulturer används troligtvis inte abstrakta vetenskapliga 

begrepp utan ett mer vardagsspråk vilket lämpar sig just till den kulturen eller det samhället. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.4 Geografiämnets syfte och centrala innehåll 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) beskrivs geografins syfte som ska bidra till att utveckla de fyra 

förmågorna för att: 

 
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika 

delar av världen,  

att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,  

att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 

källor, teorier, metoder och tekniker,  

och att värdera lösningar på olika miljö- utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling (Skolverket, 2011a). 

 

I kommentarsmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2011b), står det skrivet att geografiämnets 

bredd ska bidra till att elevens referensramar, det rumsliga medvetandet och det geografiska 

förhållandet utvecklas. Med att utveckla referensramar och rumsligt medvetande menas att: 

 
Eleverna behöver den geografiska referensramen och det rumsliga medvetandet för att kunna sätta sig själva i 

relation till omvärlden. Att få upptäcka och kunna orientera sig i sin omvärld är grundläggande mänskliga 

behov. Där kan ämnet geografi bidra med att flytta gränserna för den värld eleverna erbjuds att utforska. 

(Skolverket, 2011b, s. 7). 

 

Det centrala innehåll som ämnet ämnas behandla beskrivs i kommentarsmaterialet till kursplanen 

(Skolverket, 2011b) och är uppdelat i tre kunskapsområden i årskurs 7-9. Och det första området 

som beskrivs är Livsmiljöer, som behandlar jordytan, klimat, naturresurser, 

befolkningsfördelning, produktion, konsumtion och transport (Skolverket, 2011b).  

 

Det andra området som är Geografins metoder, begrepp och arbetssätt, och det är här som alla 

behövande verktyg samlas in för att kunna göra geografiska analyser och redovisningar och för 

att: kunna samtala och tänka omkring geografi utifrån en vetenskaplig grund. Kunskapsområdets 

innehåll i form av namngeografi, kartor, fältstudier och begrepp kommer hela tiden till 

användning när eleverna möter innehållet under övriga kunskapsområden. (Skolverket, 2011b). 

Under kunskapsområdet ska undervisningen behandla namngeografi, som ”namn och läge på 

världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter”(Skolverket, 2011b). 

Kursplanen tar däremot inte upp några specifika namn och platser utan det styrs av det som är 

mest aktuellt i tiden. De kunskapskrav som ska uppnås i namngeografi är ”Eleven har 

grundläggande/ goda/ mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det 

genom att med viss/ relativt god/ god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan 

olika geografiska objekt” (Skolverket, 2011a). 

 

Det centrala innehållets tredje område behandlar kunskapsområdet Miljö, människor och 

hållbarhetsfrågor och behandlar vardagens val av prioriteringar, de ojämlika levnadsvillkoren, 

platser som anses sårbara, energi samt intressekonflikter om naturresurser. (Skolverket, 2011b).  
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3.5 Kartkunskap och namngeografi 

I kunskapskraven kan man läsa att eleven ska ha kunskaper i världsdelarnas namngeografi 

(Skolverket, 2011a). Många tolkar namngeografi och kartkunskap som samma sak, men det är 

det inte. Jag har studerat Youngs (2011) uppsats Kartan i fokus, då författaren redogör för båda 

begreppen, namngeografi och kartkunskap. Det är stor skillnad på begreppens betydelse och 

syfte. Då namngeografin står för ”kunskaper som att kunna namn, form och positionen av olika 

länder, huvudstäder, hav, bergskedjor o dyl.” och dess syfte är ”att underlätta elevers förmåga att 

orientera sig i omvärlden och att ge dem en geografisk baskunskap – en form av allmänbildning” 

(Young, 2011, s. 6).  

 

Begreppet kartkunskap är enligt författaren, att ha förmågan att kunna förstå olika kartor som vi 

möter i vardagen, jordglobens ständiga förändringar under olika processer, och kunna föreställa 

oss hur världsbilden förändras och missvisar beroende på kartans projektion. Som Young (2011) 

skriver “Med begreppet kartkunskaper avses således kunskaper som går långt utöver rena 

faktakunskaper och som inbegriper även andra mer kognitivt komplexa kunskapsmoment. 

Exempelvis förståelse, analys, modell- och kritiskt tänkande”(Young, 2011, s 7). Och det var 

alltså inte det som var det tänkta syftet i min undersökning utan jag är intresserad av nyanlända 

afghaners kunskaper i namngeografi.  

3.6 Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning som är någorlunda likt min egen undersökning har inte varit helt 

enkelt. En artikel om en liknande studie har ändå hittats, Assessing Knowledge of Place Name 

Geograhpy (2000). Till skillnad från urvalsgruppen i min studie var urvalsgruppen i denna 

undersökning universitetsstudenter. Studien gick ut på att undersöka studenter i åldern 18-24 år 

vid Calefornia State University i San under 80- talet med syftet att fastställa 

universitetsstudenternas grundläggande ortsnamn och geografifärdigheter (Zom, 2000). 

Under en nio års period studerades studenternas förmåga att identifiera tjugo länder på en 

världskarta. Enligt Zom (2000) visade resultatet att bara hälften av länderna kunde identifieras av 

genomsnittstudenten. Majoriteten av studenterna svarade rätt på nio länder (USA, Kanada, 

Mexico, Brasilien, Chile, Ryssland, Japan och Australien). Studenterna hade svårare att 

identifiera Storbritannien, Frankrike, Sydafrika och Indien. De länderna de kämpade ännu 

hårdare med var Irak, Colombia, Vietnam, Filippinerna och Tyskland. Deras största utmaning var 

dock länderna i Afrika och Zom (2000) menar att endast ett fåtal kunde identifiera Algeriet och 

Nigeria.  

Zom (2000) menar att många studenter gissade sig igenom momentet. En del gissningar var 

acceptabla och inom rimlig anslutning till landet eller regionen (Zom, 2000). Flera av 

gissningarna var bland annat baserade utifrån landets form, då flera studenter blandade ihop 

Italien och Vietnam, och Japan och Filipinerna. Zom (2000) påstår också att gissningarna var 

mer begränsade i de afrikanska länderna, då majoriteten av studenterna väljer att inte ens gissa 

var Nigeria, Algeriet och till och med var Sydafrika låg (Zom, 2000). Efter denna nio års period 

kunde Zom utifrån resultatet konstatera att studenternas förmåga att placera ut länder på 

världskartan minskat eftersom flertalet endast kunde identifiera hälften av länderna.  
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3.7 Världsdel och kontinent 

I kunskapskraven i geografi nämns världsdelarnas namngeografi och eftersom begreppet 

världsdel översätts olika på olika språk behövs här en närmare definition. Wikipedia definierar 

världsdel sålunda:  

 
En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan. En kontinent är inom geografin 

en stor sammanhängande landmassa. Världsdelar är således mänskliga gränsdragningar medan kontinenter är 

geografiska/naturliga. Orden används ibland synonymt. (Wikipedia, 20160408).  

 

När vi pratar om världsdel på svenska menar vi det i kulturell mening, människans egna 

gränsdragningar och när vi talar om kontinent menar vi det i geografisk mening, med naturliga 

gränser. I våra läroböcker kan vi läsa att det finns sju världsdelar och sex kontinenter. I engelskan 

har man inga separata ord för detta utan båda begreppen går under ordet ”continent”. Antalet 

kontinenter som jorden är uppdelad i skiljer sig också.  “Jorden har mellan fyra och sju 

kontinenter beroende på vad man räknar som en kontinent, något som varierar världen över.” 

(Wikipedia, 2016) 

 

Som nämnts ovan finns det olika definitioner för världsdel och kontinent och det beror på vilket 

land man kommer ifrån eller vilket språk som talas. Enligt den informationen som jag delgivits 

av en studiehandledare på dari som har sitt ursprung från Afghanistan, skiljer man inte på 

begreppen utan de används synonymt. Det finns alltså inte två ord (världsdel och kontinent) i 

skolorna i Afghanistan, utan de använder bara ett ord ”Qara” som betyder kontinent. Vidare 

påpekar studiehandledaren på att i läroböckerna och i skolorna i Afghanistan får eleverna lära sig 

att det finns 5-6 Qaras eller kontinenter, och de ”Qaras” som nämns är: Asien, Europa, Amerika, 

Australien, Afrika och ibland Antractica. Australien kallas också ibland ”nimqara” (som betyder 

subcontinent på engelska). 

 

Inför en lektion eller ett nytt arbetsområde finns det ofta nya ämnesspecifika ord och begrepp 

som lärarna väljer att ta upp och definiera, eftersom de kan verkas nya för alla elever. Däremot 

kanske inte enkla vardagliga begrepp som tillhör allmänbildningen tas upp och dessa begrepp 

som världsdel och kontinent skulle kunna vara typiska ord som lärare inte ger någon definition 

på, utan tar det som självklart att alla elever kan och förstår (Skolverket, 2012b). 

3.8 Kunskapskrav 

Hyltegren (2014) beskriver att de nationella kunskapskravens existens verkar för en likvärdig 

utbildning oavsett var och i vilken form utbildningen bedrivs och är en lärares främsta 

bedömningsredskap på både lokal och nationell nivå. Ibland kan det uppstå en konflikt mellan de 

nationella kraven i kursplanerna och elevens behov. Med det menar Hyltegren (2014) att krav på 

godkända kunskaper sätts i första rummet och elevens behov i det andra.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv finns det kunskaper från andra sociala aktiviteter som inte 

behöver uppstått från klassrumssituation. Eleven har deltagit i en aktivitet i andra sammanhang 

och därmed fått kunskap. Hyltegren (2014) påstår vidare att detta tas det ingen vidare hänsyn till 

och vid betygsättning är det måluppfyllelsen i kunskapskraven som är det viktiga och inte vad 

eleven är i behov av. Detta i sin tur gör det svårare att förbättra de metoder och arbetssätt för att 

nå målen. Vitsen med kunskapskrav är att få till en likvärdig bedömning. Vidare säger Hyltegren 

(2014) att denna likvärdiga bedömning dock kräver en viss precision. Den ska relateras till de 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
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kunskaper eller förmågor som ska bedömas. Denna precision ska mer eller mindre innehålla 

exakt vilka mål eleverna ska uppnå och inga tvivel på vad eleverna ska uppnå ska förekomma. 

”Man ska inte kunna tolka kunskapsmålen på flera sätt, varken då läraren eller eleven skall 

arbeta utifrån kursplanerna eller då elevernas kunskaper värderas i förhållande till 

målen”(Hyltegren, 2014, s. 61). 

 

Kunskapskraven bestäms på politisk nivå i tron om att deras tydlighet är nog när de beskriver de 

kunskapskrav som ska förväntas att uppnås. Och när kunskapskraven beskrivs gäller precision, 

att de varken är för vida eller snäva. Är de för vida finns det risk att onödigt material kommer 

med, och är de för snäva finns risken i stället för att sådant som borde vara med faller bort 

(Hyltegren, 2014). Det sistnämda behöver en mer specificering, då ett kunskapskrav kan 

innehålla fler egenskaper.  Hyltegren (2014) menar med det att termer kan ha en vaghet, vilket 

inte alls är det samma som flertydlighet, då flertydlighet är precisionens motsats. Hyltegren 

(2014, s. 61) citerar Hartman som menar att en term är vag när det inte finns någon exakt gräns 

som bestämmer vilka företeelser som faller undan.  

 

Det är svårt att hitta en exakt gräns av vad ett kunskapskrav ska innehålla och inte, men det blir 

tydligare om det blir mer preciserat. Hyltegren (2014) trycker på att det krävs tydlighet för att 

kunskapskraven ska vara gångbara som bedömningsredskap och att de måste ha ett adekvat 

omfång samt vara tillräckligt preciserade. Hyltegren (2014) påstår vidare att om kunskapskraven 

blir för preciserade finns det däremot en risk för att kunskapskraven förvandlas till 

beteenderegler istället för mål, och det stryper åt lärarens pedagogiska frihet samt minskar 

möjligheten att planera tillsammans med eleverna. Det måste finnas en balans mellan platserna 

där de utbildningspolitiska målen konstrueras och platserna där de förverkligas (ibid.).  

 

Hyltegren (2014) skriver även om projektet MUT (målbestämning och utvärdering) som bedrevs 

på 70-talet. Precis som namnet förtäljer handlade det om att man skulle hitta bättre 

utvärderingsmetoder samt att skolans mål skulle förbättras. Ca 400 personer deltog i projektet. 

Hyltegren (2014) säger att målen formulerades i beteendetermer och hade utgångspunkter utifrån 

det skinnerianska behaivioristiska perspektivet men projektet hade ingen större genomslagkraft 

utan lades ner.  

 

Idag är det istället Vygotskijs sociokulturella teorier som florerar i dagens skolor, framförallt när 

det gäller synen på språk och språkutvecklingen (Skolverket, 2012b). Ur detta perspektiv är 

språket, tänkandet och kunskapsutvecklingen oskiljaktiga, men språket är det viktigaste 

verktyget i elevens kunskapsutveckling. Skolans styrdokument konstrueras utifrån denna syn på 

lärande och kunskap (ibid. s. 29). I alla skolans ämnen fyller språket olika funktioner och 

kunskap är uppbyggt av språk. Därför är det viktigt att alla lärare tar på sig ansvaret för elevernas 

språkutveckling (Skolverket, 2012b). 

4. Teori 
 

Syftet med den här studien är att undersöka de faktiska kunskaper de nyanlända afghanska 

eleverna har i namngeografi samt hur man kan jämföra kunskaperna med kunskapskraven. Jag 

har läst in mig på diverse intressant litteratur och min studie kommer att vila på den 

sociokulturella teorin. Jag anser denna teori mest relevant för min studie då den fortfarande är 
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aktuell och många forskare grundar sina teoretiska utgångspunkter i detta perspektiv samt att den 

fungerar bra som ett analysverktyg och innehåller några centrala begrepp som kan kopplas till 

min studie. Som redan nämnts i kapitel 3.5 är det Vygotskijs sociokulturella teori som har 

inflytande i dagens skola. 

 

Enligt den sociokulturella teorin sker lärandet oplanerat hela tiden, det vill säga att det inte 

enbart är kontextbundet till skolans värld. Eleven deltar i andra aktiviteter och sammanhang i 

omgivningen och utbyter tankar och idéer med andra människor med hjälp av språket 

(Strandberg, 2006). Den säregna art som människan är med sina biologiska och sociala 

egenskaper, och med sina enastående förmågor där språket är ett av de viktigaste verktygen samt 

den unika samarbetsförmågan som gör att vi kan samarbeta i olika gruppkonstellationer och 

utveckla identiteter (Rydstedt & Säljö, 2008).  

 

Enligt Lindqvist (1999) sker lärandet i olika vardagssituationer beroende på vilka aktiviteter som 

utförs och i vilka grupper, och därefter utvecklas ordförrådet och resonemanget. Elever kan 

därmed ha varierande erfarenheter i ordförrådet beroende på vilka miljöer eleven tidigare 

befunnit sig i. Har eleven ingen skolbakgrund har den ändå kunskaper, erfarenhet och ordförråd 

utifrån andra vardagliga aktiviteter. Inom det sociokulturella perspektivet ligger 

språkanvändningen och kommunikationen till grund och fungerar som en länk mellan individen 

och omgivningen (Lindqvist, 1999).  

 

Lev Vygotskij (1896-1934) menas vara grundare till det sociokulturella perspektivet och hans 

teorier om lärande publicerades långt efter hans död (Lindqvist, 1999). I Vygotskijs verk 

presenterades bland annat hans pedagogiska teori om hur lärandet går till i den närmaste 

utvecklingszonen, ZDP (Zone of proximal development). Med det menade han området mellan 

att ett barn/ elev får hjälp av en vuxen/ lärare för att så småningom klara att utföra samma sak på 

egen hand. Det barnet/eleven inte klarar på egen hand idag, klarar den så småningom av själv 

(Lindqvist, 1999).  

 

Rodrick Cengic (2012) som också är inne på det sociokulturella spåret påvisar på hur viktigt det 

är för en lärare att efterforska vad eleverna redan kan och säger vidare att lärare borde fokusera 

mer på elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. Om eleverna inte är medveten om sina 

tidigare kunskaper är det svårt att ge dem rätt stöttning. Hon menar att ”stöttning är ett begrepp 

som syftar på ett arbetssätt präglat av interaktion och samarbete, mycket i samklang med 

sociokulturella teorier om lärande, och om syftar till att hjälpa elever att röra sig i den översta 

nivån av det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen” (Rodrick Cengic 2012, s. 6). Ett 

sätt att stötta eleverna är att se till att de förstår vad som efterfrågas i kartläggningsstudien. De 

behöver stöttning på modersmålet för att kunna visa sina tidigare faktiska kunskaper och med 

hjälp av en studiehandledare som fungerar som en länk mellan tanken och ordet på pappret 

möjliggörs det. För att göra testet ännu mer rättvisst tillåts eleverna att besvara frågorna på dari. 

Studiehandledaren är det verktyg eleverna behöver för att kunna visa sina faktiska kunskaper och 

är det verktyg som jag behöver för att kunna bedöma kunskaperna och jämföra dem med 

kunskapskraven. Via språket sker en konversation i kartläggningsstudien men inte på samma 

språk utan studiehandledaren är den yttersta länken.  

 

Strandberg (2006) skriver att allt som kretsar kring den sociokulturella teorin handlar om olika 

aktiviteter som till exempel att konversera med sig själv och med andra. Och Lindqvist (1999) 
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menar att när man konverserar både med sig själv och med andra behöver man ett språk. Språket 

fyller inte bara funktionen att kunna kommunicera med andra människor utan är också ett 

verktyg för tänkandet. När vi tänker eller diskuterar med oss själva använder vi oss också av 

språket (Lindqvist, 1999). 

 

 När vi tänker och talar sätter vi ord på en tanke eller ett påstående och med det menar Vygotskij 

att ”tänkandet förlöper i språket” (Lindqvist 1999, s. 133). Förhållandet mellan språket och 

tänkandet är komplicerat, då de är snarlika men inte samstämmiga. Relationen dessa två emellan 

sker redan under barnets utveckling och både språk och tänkande avstannar utan social 

kommunikation. När man konverserar använder man ord som byggstenar. Vygotskij menar att 

”Ordbetydelsen förenar de bägge processerna. Ordbetydelsen är både språk och tänkande på 

samma gång” (Lindqvist 1999, s. 133).  

 

Lindqvist (1999) beskriver Vygotskijs inre rum som menas vara en länk mellan det inre och yttre.  

Senare kom det inre rummet att menas inre tal. Detta inre tal hör nära ihop med tänkandet och 

det inre talet är en hjälp för att ta fasta på sitt tänkande. Detta inre talet är ett egocentriskt språk 

och är enligt Vygotskij socialt. Men det behövs också intellektuella verktyg för 

tankeframställning och författaren menar vidare att ”Det är en förmåga att dela upp världen i 

olika element och sedan foga ihop dessa element till nya föreställningar och begrepp (Lindqvist 

1999, s.134). 

 

Vidare påtalar Lindqvist (1999) om att begreppsutvecklingen handlar om ”hur ordbetydelsen 

utvecklas i förhållande till olika föremål i omgivningen. Det är fråga om ordets generalisering. 

Redan ett föremål har en generell innebörd” (Lindqvist, 1996, s. 134). Exemplet på det allmänna 

begrepp som författaren väljer att ta upp är lampa. Men det finns två andra omdiskuterade idéer 

kring begreppsutvecklingsteorin, och det ena är pseudobegrepp, vilket i stort sett betyder att 

begreppet definieras men man förstår inte dess innebörd. Den andra teorin däremot som anses 

mer intressant är vardagsbegrepp (spontana begrepp) och vetenskapliga begrepp. Skillnaden på 

dessa två begrepp är att ”vardagsbegrepp bygger på empirisk erfarenhet, medan de vetenskapliga 

begreppen är teoretiska”(Lindqvist, 1996, s. 134). I skolan skall dessa två begrepp konfronteras 

och bli ett. 

 

De erfarenheter som eleverna har skall alltså möta vetenskapernas begrepp. I 

kartläggningsstudien uppkommer många vardagliga begrepp och ord på svenska. Vid 

översättning till dari kommer begreppen att få en innebörd och är inte längre bara ord på 

svenska. Lika så kan man se på begreppen i deras tankar som försiggår på dari och som med 

hjälp av stöttning förvandlas till ord på svenska. Ju fler ord eleverna lär sig desto mer kan språket 

användas som ett medierande verktyg eller redskap och så småningom klarar eleverna att utföra 

uppgifter på egen hand som de förut behövde hjälp med av en studiehandledare. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Sandell Ring (2015 s. 17) 

citerar till Wertsch som beskriver mediering som den process genom vilken verktyg och tecken 

inkorporeras i och på grundläggande sätt formar mänsklig handling. Med det menas att all hjälp 

och stöd är mediering, redskap som datorer, pennor, kartor och ”kunskaper innebär att såväl 

förståelse som görande är involverade i och formar våra handlingar” (Sandell Ring 2015, s. 17), 

men det viktigaste redskapet är språket.  
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Min kartläggningsstudie är också en form av mediering. Där jag via en kartläggningsstudie, som 

kan ses som en medierad process kommer att reda på elevers tidigare kunskap och erfarenheter 

inom namngeografi. Denna aktivitet utförs med hjälp av medierande redskap som frågeformulär, 

karta, papper, penna och dessa verktyg ses som sociokulturellt utvecklade artefakter. I 

kartläggningsstudien används också språken svenska och dari som redskap samt en 

studiehandledare.   

 

Kartläggningsstudien är ett verktyg som kommer visa elevernas faktiska kunskaper och ge 

förståelse för vilka medierande redskap som eleven har utvecklat inom kunskapsområdet 

namngeografi. Eleverna kan ha utvecklat andra medierande kunskaper i andra sammanhang 

utifrån andra situationer och interaktioner och kan ha andra erfarenheter att mediera kunskap och 

kan därmed uppfatta kartläggningsstudien på annat sätt än förväntats. 

 

 

Verktyg Kartläggningsstudie 

 

 

 

 

 

Subjekt   Objekt  

Lärare  Kunskapskrav 

 

Denna kartläggningsstudie som medierande process och som ligger till grund för min studie är 

ett verktyg som ska hjälpa till att jämföra elevernas faktiska kunskaper med kunskapskraven.     

(Figur. Säljö, 2013, s. 29). 

5. Metod 
 

Tanken från början var att använda skolverkets nya kartläggningsmaterial i geografi som ska 

publiceras nu under våren 2016, men detta är i dags dato fortfarande inte färdigt. 

 

Utifrån mitt syfte att undersöka vad nyanlända afghaners har för kunskaper i namngeografi 

valdes istället metoden att använda ett eget konstruerat frågeformulär tillsammans med en 

världskarta. Som komplement till det används också två provdelar ur ett nationellt prov i 

geografi (Skolverket 16e) som behandlar kunskapsområdet namngeografi.  För att ta reda på de 

nyanlända afghanernas faktiska namngeografikunskaper är detta en nödvändig metod för att 

samla in information.  

 

När en vetenskaplig undersökning ska göras finns det många andra metoder att tillgå. Patel & 

Davidson (2011) tar bland annat upp den kvalitativa och den kvantitativa forskningsinriktade 

metoderna. Föregående författare (2011) menar att vi redan i formuleringen av våra 

frågeställningar visar vilken inriktning studien går åt. Redan i vårt sätt att formulera våra 

frågeställningar kan vi visa om en frågeställning har en kvalitativ eller kvantitativ inriktning.  

 

Den kvalitativa intervjun är ett strukturerat samtal och har ett specifikt syfte. Som Patel & 
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Davidson (2011) menar att syftet utspelar sig i ett intresse angående den intervjuades livsvärld 

eller specifika uppfattningar något speciellt fenomen med egna ord. Sådana uppfattningar eller 

fenomen som inte går att upptäcka om forskaren istället hade genomfört en enkätundersökning. 

Vid en kvalitativ intervju finns också möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Med den kvantitativa forskningen menas sådan forskning som bland annat prov och 

enkätundersökningar. I en enkätundersökning är frågorna statiska och fasta svarsalternativ är ofta 

förekommande (Patel & Davidson, 2011). Vid en enkätundersökning är det viktigt att det finns 

flera svarsalternativ att välja bland. Annars finns det en risk för att deltagaren tappar sin 

motivation för sitt deltagande eller fastnar i ett visst svarsmönster (Patel & Davidson, 2011).  En 

sådan undersökningsmetod hindrar också möjligheten till att ställa följdfrågor. 

 

5.1 Förberedelse inför kartläggningsstudie 

I förberedelsen inför kartläggningsstudien studerades kursplanen och kommentarsmaterialet 

noga för att bena ut kunskapsområdet namngeografi i detalj. Namngeografi hittades under den 

tredje förmågan som ska utvecklas för att kunna ”göra geografiska analyser av omvärlden och 

värdera resultaten med kartor och andra geografiska källor ...”(Skolverket, 2011b) och 

namngeografi ingår i det centrala innehållets kunskapsområde geografins metoder, begrepp och 

arbetssätt (Skolverket, 2011b). Nästa steg var att konstruera ett frågeformulär och hitta en 

lämplig världskarta. Världskartan som jag fann mest intressant var topografisk med tydliga 

konturer och hade inga synliga landsgränser.  

 

Jag inledde frågeformuläret med frågor rörande informantens bakgrund. De andra uppgifterna i 

frågeformuläret ska besvaras med hjälp av världskartan som verktyg. Uppgiften är att namnge 

och markera ut världsdelarna, världshaven och andra viktiga platser på kartan. I en annan uppgift 

tänkte jag att ge deltagarna lite fritt spelrum genom att de själva skulle få välja ut fem platser i 

världen, vilket kunde vara länder, städer, orter, hav, öken, berg, regioner etc samt att det skulle 

redogöras för just varför de platserna valdes.  

 

Studien valde jag att avsluta med två uppgifter ur ett nationellt prov (Skolverket, 2016e) som jag 

hämtade från Skolverkets webbplats. Jag valde att ha med dem utifrån att det är ett relevant och 

väl utarbetat material som mäter det jag vill mäta. Den första uppgiften Var ligger platserna? var 

en satellitbild över Afrika, som man skulle studera och para ihop tio platser med rätt siffra. Den 

andra uppgiften Namn läge och storlek innehöll flervalsfrågor och fler än ett kryss gjorde svaret 

ogiltigt.  I uppgiften Namn, läge och storlek förekom det också en världskarta som var utrustad 

med gradnät samt utmarkerade landsgränser vilket kompletterade min valda topografiska utan 

landsgränser. Min tanke med detta var att deltagarna skulle jämföra kartorna i förhållande till 

varandra och utifrån det kunde egna slutsatser dras.  

 

Innan kartläggningsstudien konstruerades ett samtyckesformulär till eleverna och ett missivbrev 

till informanternas gode män. För att kontrollera testets hållbarhet fick min son som nästan är i 

samma ålder vara testpilot.  
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5.2 Urval 

Urvalet i min studie valdes utifrån tre aspekter som ursprungsland, ålder samt att de har varit 

inskrivna vid skolan inom en tidsintervall på tre veckor till två månader. Ursprungslandet valdes 

då majoriteten av skolans nyanlända elever är afghaner. Deltagarna var födda år 2000 vilket 

motsvarar årskurs nio och detta utifrån att kunskapskraven ska vara uppnådda. Syftet med 

tidsintervallen är att det skulle ha skett en kartläggning inom två månader.  

 

5.3 Genomförande  

Innan kartläggningsstudien kunde ta sin början kontaktades skolans rektor och jag bad om 

tillåtelse att utföra min studie på skolan. Sedan informerades eleverna på modersmålet om min 

studie och fick ge ett samtycke om sitt deltagande i min undersökning genom att skriva under ett 

samtyckesformulär. Utifrån ett samtycke togs kontakt med elevernas gode män via telefon som 

blev informerade om min studie och ett missivbrev lästes upp. Utefter det fick god man ta 

ställning till elevens deltagande eller inte och ge muntligt samtycke. Alla gode män ställde sig 

positivt till min undersökning. 

 

5.4 Datainsamling 

Totalt deltog 17 stycken informanter i min studie med varierande skolbakgrund. Elva elever hade 

minst sju till åtta års skolbakgrund medan resterande hade noll till sex år. Undersökningen 

gjordes i tre omgångar och vid alla tre tillfällena fanns en daritalande studiehandledare på plats 

som översatte instruktioner, uppgifter och begrepp i materialet muntligt till dari. Tidsåtgången 

var ca 1, 5 timme per tillfälle och mycket av tiden användes till översättning.  

 

5.5 Etiskt förhållningssätt  

När man skriver ett forskningsrelaterat arbete finns forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till 

som innefattar fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Enligt Patel & Davidson är informationskravet det krav som innefattar att alla berörda i 

forskningen ska få ta del av syftet med forsningsuppgiften. Det andra kravet som ovanstående 

författare behandlar är samtyckeskravet som menas med att alla medverkande i studien har rätt 

att bestämma över sitt deltagande. Med konfidentalitetskravet menas att alla uppgifter ska 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till materialet. Och den sista aspekten att ta 

hänsyn till är nyttjandekravet som betyder att allt insamlat material om enskilda personer endast 

får till forskningsändamål (Patel &Davidson).  

 

Informanterna informerades om min studie på modersmålet och ett samtyckesformulär 

undertecknades och eleverna informerades om att det är frivilligt och de när som helst kan välja 

att avbryta sitt deltagande genom att meddela mig detta. Då informanterna är under 18 år 

kontaktades även deras gode män via telefon som blev informerade och fick ge muntligt 

samtycke.  
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Både informanter och gode män försäkrades om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt, att 

endast jag kommer att ta del av informationen som samlas in under kartläggningsstudien och i 

den slutgiltiga rapporten kommer inga uppgifter om namn eller annat som kan kopplas samman 

med enskilda elever finnas med. Eleverna och gode männen försäkrades också om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas till detta ändamål. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Kartläggningsstudien bygger på en kvantitativ undersökning. För att kartlägga elevernas 

kunskaper faller det sig mest naturligt att genomföra ett test som jag här kallar 

kartläggningsstudie. Validiteten förstärks i min studie av de två delarna från det nationella provet 

(2016e) som är ett relevant material som mäter det jag vill mäta. 

För att kunna försäkra sig om reliabiliteten i en enkät måste den uppfylla vissa kriterier skriver 

Patel & Davidson (2011). En enkät måste vara tydlig så att deltagarna i undersökningen uppfattar 

frågorna som de förväntas att bli uppfattade. Deltagarna måste också kunna förstå enkätens 

instruktioner till enskilda frågor och designen på formuläret ska utformas så det gör det enkelt 

för deltagarna att besvara frågorna (Patel & Davidson, 2011).    

Vid de tillfällen då kartläggningsstudien utfördes fick deltagarna hjälp av en studiehandledare 

med översättning till modersmålet. Studiehandledaren översatte instruktioner och frågorna i 

frågeformuläret samt översatte definitioner av olika begrepp. När studien utfördes hade 

informanterna även tillgång till internet och det webbaserade uppslagsverket lexin. Det var 

däremot inte tillåtet att googla, men jag kan inte garantera att någon ändå surfade in på Google. 

Jag kan heller inte garantera att informanterna är sanningsenliga i alla sina svar. 

Generaliserbarheten är någorlunda god för detta syfte, eftersom 17 informanter deltog. Om jag 

hade valt en annan gruppkonstellation av informanter i min undersökning hade resultatet 

troligtvis inte blivit det samma.  

 

6. Resultat  
Syftet med min studie var att ta reda på nyanlända afghaners namngeografikunskaper och titta på 

hur kunskaperna kan jämföras med de svenska kunskapskraven. I kartläggningsstudien deltog 

totalt 17 informanter med olika erfarenheter av formella lärsituationer. I diagrammet nedan visas 

fördelningen. I kapitlet 6.1 kommer jag att presentera en redogörelse för kartläggningsstudien 

som jag har valt att titta på ur det sociokulturella perspektivet. I kapitel 6.2 redovisar jag 

resultatet från Skolverkets delar med hjälp av ett cirkeldiagram.  
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6.1 Redogörelse för svar i kartläggningsstudien 

Världskartan studerades med stort engagemang. Flertalet använde sig utav båda världskartorna 

och gjorde jämförelser. Någon löste uppgifter med upp och ner vänd karta och någon med 

stående. På världskartan nämndes av nästan samtliga Asien, Europa, Amerika och Afrika de 

flesta markerar ut på kartan. I några fall nämns också Antractica. 

 

I uppgiften om världshaven namngavs samt markerade totalt åtta ut Atlanten, Stilla havet och 

Indiska Oceanen. Fyra valde bara att namnge haven separat på papper. Den uppgiften som 

handlade om världens största ö var den uppgiften som hälften valde att hoppa över och jag fick 

mycket tunn med information i stort. Fyra deltagare svarade dock Grönland, men en markerade 

ut i Polen. Några markerade däremot ut Australien. Andra intressanta svar var England och 

”Victoria ö”.  

 

När man kom till uppgifterna som handlade om berg- och bergskedjor delgavs mycket 

information. Tio informanter skrev ”Everest” som högsta berg och markerade ut. Endast tre 

markerade ut bergskedjan Anderna i Sydamerika, men namngav inte. Istället var det Himalya 

som var det genomgående markerade svaret. Några relaterade ordet bergskedja till Hindukush 

och berget ”Baba Kå” (Baba berg) som ligger i Afghanistan. 

 

Öken har två ord på dari ”dashta” och ”sa´ha´ra” som skulle kunna vara ett hjälpmedel. Sahara 

betyder öken på arabiska och är ett låneord till dari. Fjorton informanter visade kunskap om vad 

öken betyder, namnet, och var Sahara ligger och alla skrev ”Sahara” på dari. En deltagare 

försökte skriva namnet på dari och placerade ut den på världskartan med landsgränser.  

 

Afghanistans läge markerades ut med olika symboler och nio informanter markerade ut landet 

med mycket god säkerhet, medan resterande höll sig i närområdet, i Pakistan och Kina. En 

deltagare valde att markera ut landet på världskartan med landsgränser och endast en informant 
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hoppade över uppgiften. Sveriges läge markerades ut med mycket god säkerhet av elva 

informanter. I de andra fallen markerades Sverige ut i Ryssland av två deltagare, i Frankrike, i 

Spanien och i Alaska och deltagare hoppade över uppgiften. 

 

I uppgiften där fem platser skulle markeras ut utifrån eget intresse valde sex deltagare att hoppa 

över. Åtta valde att markera ut Ryssland med kommentaren att det är världens största land. 

Afghanistan valdes ut av fem för att det är hemlandet och någon påminde ett om 30-årigt krig i 

kommentaren. Fem valde att ta upp Kina som har störst befolkning samt att landet är ett stort 

industriland. Tre av deltagarna valde Sverige utifrån att de bor här nu och att i Sverige finns det 

mest skog. Andra intressanta platser som valdes var Amazondjungeln i Brasilien, Turkiet som är 

gräns mellan Asien och Europa, England som har bra fotboll samt att landet är ett ”superpower 

land”, i Arab Emiraten finns världens högsta skyskrapor, Miami nämndes på grund utav bra 

basket, Sydpolen påstås av någon deltagare vara ett isigt land, Asien är den största världsdelen 

och Europa är en av de minsta samt Afghanistans grannländer Pakistan och Iran nämndes också. 

 

 Av de tjugo städer som skulle kombineras med land och världsdelar fanns det några städer som 

samtliga informanter hade goda kunskaper om, bland annat Kabul, Islamabad, Teheran, Madrid 

och Stockholm. I den uppgiften var det också tydligt hur man delar in världsdelarna. Asien, 

Amerika, Afrika, Australien och Europa.  

 

Den första uppgiften som hämtats från det nationella provet i geografi ”Var ligger platserna?” 

(Skolverket, 2016e), där man utifrån en satellitbild över Afrika skulle markera ut tio platser med 

hjälp av siffror, utfördes av totalt elva. Sund, bukt, udde, sjö och hav var några begrepp som i 

stort sett alla behövde hjälp med att översätta. Med stöttning i språket av studiehandledaren 

kunde sedan flertalet lösa uppgiften. Störst problematik med att para ihop rätt siffra och plats var 

Guineabukten, då endast fyra gjorde det korrekt. Den med minst problematik att para ihop siffra 

med plats var Saharaöknen.  

 

Uppgiften ”Namn, läge och storlek” (Skolverket, 2016e), som också hämtats från det nationella 

provet var en flervalsuppgift. I den uppgiften skulle man ta hjälp av kartan vid valet av 

svarsalternativ och fler kryss än ett gjorde svaret ogiltigt. Alla utom en gjorde denna uppgift. Här 

visade åtta deltagare mer kunskap och förståelse om sina valda alternativ. De två uppgifter med 

minst problematik som alla utom en löste var: 

1. Vilket land ligger närmast Sverige? Svarsalternativen var Danmark, Egypten, Indien och 

Mexiko. Samtliga kryssade för Danmark. 

2. Vilket land har störst folkmängd? Svarsalternativen var Sverige, Tyskland, USA och Indien.  

På den uppgiften besvarade 15/ 17 Indien. En av de uppgifter som ställde till mest problem var: 

Vilket land ligger vid södra vändkretsen? Och svarsalternativen att välja bland var Paraguay, 

Mexiko, Irak och Vietnam. Endast fem svarar korrekt. Vändkrets var också ett ord som alla 

behövde hjälp med att översätta, men även med stöttning i språket var det ett svårt begrepp.  

 

6.2 Var ligger platserna (10p)? Namn, läge och storlek (12p). 

Eftersom de två sista uppgifterna i min kartläggningsstudie är hämtade ur Skolverkets nationella 

prov (2016e) och mäter elevernas kunskaper i namngeografi ska jag nu bedöma enligt 

Skolverkets manual (Skolverket, 2016f). Uppgifterna hör ihop och man räknar ihop antalet 
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korrekta svar och maxpoängen är 22 poäng. Poängen ligger sedan till grund för vilket betyg som 

uppnåtts. 

 

 

Belägg för E     Belägg för C    Belägg för A  

8-10 korrekta svar   13-17 korrekta svar   18-22 korrekta svar  

 

 
 

Enligt bedömning efter Skolverkets manual är det elva informanter som skulle uppnå betyg i 

namngeografidelen enligt kriterierna. ”Eleven har grundläggande/ goda/ mycket goda kunskaper 

om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss/ relativt god/ god säkerhet 

beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt” (Skolverkets kursplan 

i geografi, 2011a). Två deltagare uppnår betyget A. Deltagarnas skolbakgrund skiljer sig åt då 

den ena har åtta års skolbakgrund medan den andra endast har fyra.  

 

7. Analys 
 

Syftet med kartläggningsstudien var att ta reda på vad de nyanlända afghanska eleverna harför 

kunskaper i namngeografi samt hur man kan jämföra deras kunskaper med de svenska 

kunskapskraven. När man tittar på kunskapskraven är det lite luddigt vad som egentligen menas. 

Är det kunskaper om världsdelarna eller är det namnen på världsdelarna? Det står i 

kunskapskraven: ”Eleven har grundläggande/ goda/ mycket goda kunskaper om världsdelarnas 

namngeografi och visar det genom att med viss/ relativt god/ god säkerhet beskriva lägen på och 

storleksrelationer mellan olika geografiska objekt” (Skolverkets kursplan i geografi, 2011a). 

Hyltegren (2014) menar att termer kan ha en vaghet. Då termer som ”världsdelarnas 

namngeografi” och ”beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt” 

A 
12% 

C 
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E 
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F 
35% 

Belägg för betyg 
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inte är speciellt precist anser jag att det finns en vaghet här. Och att kursplanen inte heller tar upp 

några specifika platser och namn i kursplanen utan det styrs av aktuella händelser, blir 

kunskapskravet i namngeografi mycket vagt. Det finns för stor spännvidd vad det ska innehålla.  

 

Hyltegren (2014) menar att kunskapskraven måste ha ett adekvat omfång samt vara tillräckligt 

preciserade. Kunskapskraven kräver en tydlighet för att vara gångbara som bedömningsredskap. 

Denna vaghet i världsdelarnas namngeografi gör det svårt att jämföra elevernas faktiska 

kunskaper i namngeografi med kunskapskraven, eftersom det inte finns några specifika namn 

eller platser att hänga upp sig på. 

 

I kartläggningsstudien kom det också fram att vi inte gör samma indelningar av kontinenter och 

världsdelar och inte heller definierar dem lika (Wikipedia, 20160408). New York och Sao Paolo 

ligger båda i landet Amerika och världsdelen Amerika. Här hamnar språk och tidigare kunskaper 

i kollisionskurs. Som ett säkert kort i kartläggningsstudien tog jag hjälp av Skolverkets nationella 

prov (2016e) som mäter kunskaperna på ett adekvat sätt och där visar det att 65 procent av 

deltagarna uppnår betyg på provdelarna enligt manualen. Om eleverna inte hade fått den 

språkstöttning som de fick hade troligtvis resultatet visat något annat.  

 

Stöttning i form av hjälp på modersmålet, att få begreppen översatta och förståelsen av vad som 

efterfrågades, är ett nödvändigt verktyg för att kunna visa faktisk kunskap (Sandell Ring, 2015; 

Cummins, 2001). Utan detta verktyg finns det risk för att läraren bedömer utifrån brist på språk 

och inte kunskap. Kartläggningsstudien bevisar även att om ingen som helst skolbakgrund finns, 

så finns det ändå kunskaper som troligtvis uppkommit ur tidigare erfarenhet. Eleven har deltagit i 

andra sammanhang och fått kunskaper. 

 

Tidigare miljö och kultur samt den faktor att eleverna har gjort en resa till Sverige kan på ett eller 

annat sätt satt prägel på vissa inhämtade kunskaper. Till exempel svarade samtliga i en uppgift att 

Danmark ligger närmast Sverige. Den kunskapen kanske de har fått på sin resa hit. De kanske 

helt enkelt reste till Sverige via Danmark, vilket vore ett klockrent ”lärt sig i ett annat 

sammanhangsexempel”. Jag tror nämligen inte att de har lärt det i tidigare formell lärsituation i 

hemlandet. Erfarenheten från tidigare formell lärsituation är mycket skiftande och det finns 

skillnader mellan lärmiljöerna. Det är stor skillnad på skolmiljön i en stad och i en by på 

landsbygden eller i bergen. I flera skolor är det inte ovanligt att man aldrig har använt eller sett 

en kartbok. I den svenska skolan börjar kartboken ses som ”ute” och internet används alltmer 

som sökverktyg, vilket borde tilläggas att Internet ett otillåtet verktyg i den afghanska skolan. 

 

Verktyg, som till exempel datorer, internet, penna är sociokulturellt utvecklade faktorer som 

konstruerats av människan för varierande ändmål av olika material och i skiftande prisklasser, 

men för människan är språket det viktigaste verktyget eller redskapet (Sandell Ring, 2015) . Vi 

använder språk både när vi talar med oss själva och med andra. För att kunna sätta ord på en 

tanke måste vi ha ett språk. Språket utvecklas i den miljö vi befinner oss. Ett av de första orden 

ett barn lär sig är” lampa” (Lindqvist, 1996). Barnets mamma eller pappa säger ordet lampa 

många gånger och så småningom säger barnet lampa själv. Ordet lampa, förstår alla lampa? Nej. 

Det kan man se ur två perspektiv. Någon som inte har svenska som sitt första språk och inte har 

kommit i kontakt med ordet än kan det inte språkligt sett och någon som är uppväxt i en liten på 

Afrikas savann som kanske aldrig har sett en lampa. Är då begreppet lampa vardagligt eller 

vetenskapligt begrepp? Begrepp som ö, berg, hav är begrepp hittade i naturen och vi uppfattar 
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dem utifrån var vi har växt upp och i vilken miljö. Är man uppväxt i skärgården relaterar man 

troligtvis begreppet ö till en ö i skärgården. Om man är uppväxt i en bergsby i Afghanistan 

relaterar man till berg i närområdet.  

 

I min kartläggningsstudie ingår många, för mig, vardagliga begrepp, men för mina deltagare 

fanns det begrepp som först översattes från svenska till dari för att sedan förklaras på det 

sistnämnda språket, men som ändå inte förstods. De centrala begrepp som kommer in i 

namngeografin, ska de tolkas som vardags- eller teoretiska begrepp? Vardagsbegrepp (spontana 

begrepp) och vetenskapliga begrepp. Skillnaden på dessa två begrepp är att ”vardagsbegrepp 

bygger på empirisk erfarenhet, medan de vetenskapliga begreppen är teoretiska” (Lindqvist, 

1996, s. 134). Empirisk erfarenhet har de till begreppet berg och bergskedja. I skolan skall dessa 

två begrepp konfronteras och bli ett.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är språket centralt, men om vi inte talar samma språk? När 

språket för att kunna tala om geografi inte finns än, måste stöttning i form av studiehandledare 

vara en hjälp.  

 

I kartläggningsstudien som medierande process där det handlar om att ta reda på elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter kommer Hatties (2012) ”bakåtkonstruktion” in. Jag ser detta med 

”bakåtkonstruktion” på ett annat sätt. Då Hattie (2012) menar inför varje lektion, tänker jag inför 

varje ämne och ämnesområde. Lärare tillsammans med studiehandledare måste samarbeta kring 

eleven och ta reda på tidigare kunskaper och erfarenheter hos eleven för att kunna bygga vidare 

på de redan existerande kunskaperna i alla ämnen. Att arbeta bakåt för att hitta elevens nivå och 

var i tankeprocessen eleven befinner sig för att undvika kunskapsluckor är nödvändig process. 

Detta är också nödvändigt för att ta reda på deras faktiska kunskaper för att eventuellt kunna 

ställa dem mot kunskapskraven.  

 

Skulle det visa sig att en nyanländ elev kan visa upp sådana kunskaper likvärt med de svenska 

kunskapskraven kan det bli fråga om en prövning för betyg. (s. 23, Skolverkets allmänna råd, 

Utbildning för nyanlända elever, 2016d).  

8. Diskussion 
Jag kommer i detta kapitel först att diskutera studiens resultat. Därefter kommer jag att diskutera 

de metodiska val som ligger till grund för dessa resultat. 

8.1 Resultatdiskussion  

De flesta av informanterna valde att besvara frågorna på dari. Majoriteten besvarade hela testet, 

men några valde att hoppa över några uppgifter och delarna från det nationella provet.  

 

Då det framkom lite varierande svar på den första frågan i den genomförda undersökningen 

behövs en närmare titt och definition på världsdel och kontinent. På dari översätts världsdel till 

”continent”, samma sak som i engelskan som inte gör ingen någon skillnad på orden. Tolv 

informanter delade inte in Amerika i Nord- och Syd och det kan bero på att världsdel översätts 

till ”continent” på dari och att indelningen av kontinenter varierar från land till land (Wikipedia, 

2016).  

 



 

21 

 

Vid översättning från dari till svenska nämnde ingen världsdelen Oceanien utan genomgående 

namnges och markerades Australien ut, som är ett land och en kontinent enligt svensk definition. 

De flesta hade kunskap om Afrikas namn och läge, vilket kan bero på att Afrika har ett centralt 

läge på världskartan. Men däremot var det svårt att placera ut huvudstäderna Mogadishu och 

Kapstaden i rätt land och världsdel.  Fem informanter ansåg att Medelhavet tillhör världshaven 

och en informant nämnde Röda havet. De kanske fick den kunskapen om Medelhavet och Röda 

havet på flykten till Sverige. 

 

Afghanistans läge och dess naturliga avstånd till en ö kan spela roll hur man förstår ordet ö. Det 

finns ingen ö i närområdet och flera av informanterna hade svårt att relatera till vad ö är och 

betyder även på modersmålet. För några fanns varken språklig eller empirisk erfarenhet till ö. Då 

några ändå svarade Grönland finns en misstanke om att det har googlats, samt att en informant 

markerade ut Grönland i Polen på kartan med vetskap om att ön tillhör Danmark.  

 

Eftersom Afghanistans naturliga miljö präglas av berg och bergskedjor hade alla kunskap om vad 

berg och bergskedja är och kunde därmed relatera till ordets betydelse. Några relaterade, främst 

de med mindre skolbakgrund, ordet bergskedja till Hindukush och berget ”Baba Kå” (Baba berg) 

som ligger i Afghanistan. 

 

På frågan om världens störta öken och dess position lyfte jag lite på ögonbrynen när 

studiehandledaren översatte öken till ”Sa´ha´ra”. Jag trodde att han berättade vad öknen heter, 

vilket han i och för sig gjorde men ändå inte. På svenska betonar man ”Sa´hara” och på dari 

lägger man betoning på ”Sa´ha´ra”. Säger man ordet med annan betoning förstår daritalande 

elever att man pratar om ”öken”. 

 

I den uppgiften där man själv skulle välja ut fem platser valde de med längre skolbakgrund att 

skriva mer utförande och redogjorde för globala platser medan de som har något eller några års 

skolbakgrund valde att skriva kort och bara nämnde platser som ligger dem nära och som de 

känner till, till exempel Afghanistans grannländer Pakistan och Iran. De med längre 

skolbakgrund eller med mer geografierfarenheter hade en större referensram och ett rumsligt 

större förhållande och visade det genom att markera ut mer globala platser,  vilket man också 

kunde se i uppgiften där 20 städer skulle tilldelas land och världsdel. 

 

De informanterna med längre skolbakgrund genomförde denna uppgift väl och mycket utförligt 

fyllt i land och världsdel. De hade i stort sett mycket goda kunskaper angående städers lägen i 

världen. Den stad som samtliga hade minst kunskap om är Kapstaden, då de missade Sydafrika 

och Afrika. Näst efter Kapstaden kom Mogadishus läge som också ligger i Afrika. Kairo kunde 

översättas till dari och med den hjälpen kunde några placera ut stadens rätta läge. 

 

Mer än hälften av informanterna redogjorde för att New York ligger i Amerika och i världsdelen 

Amerika, likaså Sao Paolo. Informanterna skillde inte på Nord- och Sydamerika, och det kan 

bero på att världsdel definieras olika. I stort visades det goda kunskaper om globala städer. De 

informanter med mindre skolbakgrund hade kunskaper om de städer som finns i deras rumsliga 

medvetande. En stad som samtliga ändå var överens om oberoende skolbakgrund är Madrid. Det 

kan tänkas att det har med det gedigna fotbollsintresset att göra.  
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Afghanistan markerades ut med god säkerhet av samtliga men några med någon till några 

centimeters marginal. De vet att Afghanistan ligger i centrala Asien och säger att Afghanistan är 

Centralasiens hjärta. Sverige var däremot inte lika självklart för alla att markera ut på kartan, då 

några markerade ut i Alaska och på Pyreneiska halvön.   

 

I enlighet med frågornas resultat fanns mycket kunskap i de nyanländas namngeografi. Då elva 

informanter av 17 uppnådde betyg på Skolverkets nationella prov som är ett utarbetat material 

och som mäter med stor validitet. Men jämfört med uppgifterna i kartläggningsstudien då vi inte 

gör samma indelningar av kontinenter och världsdelar och inte heller definierar dem lika uppstår 

lite problematik. I den svenska skolan och i läromedlen delar vi in världen i sju världsdelar 

(Europa, Asien, Afrika, Syd- och Nordamerika, Oceanien och Antarktis) och sex kontinenter 

(Eurasien, Afrika, Syd- och Nordamerika, Australien och Antarktis) (Wikipedia, 2016).  

 

8.2 Metoddiskussion 

Vid framställandet av kartläggningsstudien utgick jag från det centrala innehållet i namngeografi, 

vilket gjorde studien större än den egentligen behövde vara. Några frågor var överflödiga eller 

kunde slagits samman men då skulle det finnas en risk att frågorna blev otydliga eller kunde 

missas (Patel & Davidson, 2011). Jag gjorde ett frågeformulär med innehållande av frågor om 

elevens bakgrund utifrån det intresset att ta del av elevens erfarenheter av lärande i formell 

lärsituation i tid och rum.  

 Egentligen visste jag ungefär hur många år deltagarna har gått i skolan tidigare, men om alla är 

helt sanningsenliga är frågan. De är mina elever och jag träffar dem dagligen. Om jag hade valt 

en annan okänd gruppkonstellation elever kanske resultatet blivit ett annat. Innan studien 

genomfördes informerades alla på dari om studiens syfte. Totalt var 17 intresserade och skrev på 

ett samtyckesformulär och blev därmed varse om forskningskraven. Det vill säga att deltagandet 

var frivilligt, och att materialet skulle behandlas konfidentiellt, att ingen annan utom jag skulle ta 

del av det insamlade materialet och att materialet endast kommer användas i detta syfte. 

Deltagarna lovades också att de kunde avbryta deltagandet när som helst genom att meddela mig 

detta (Patel & Davidson, 2011). 

 Efter en underskrift på samtyckesformulär tog jag kontakt med elevernas gode män via telefon 

och läste upp ett missivbrev. Detta valde jag att göra utifrån att processen med att dela ut 

missivbrev för underskrift skulle ta för lång tid, då deltagarna inte träffar sina gode män 

dagligen. Jag informerade gode männen om min studie och de blev varse om de fyra 

forskningskraven. Alla var positiva till barnets deltagande och flera tyckte att det var en bra idé 

med min undersökning.  

Deltagandet i min studie var frivillig som sagt och många valde att avstå. Det kan bero på att 

kartläggningsstudien och dess syfte uppfattades på ett annat sätt. Återigen, de är mina elever och 

de kanske uppfattade studien som ett test och test upplevs som svåra och jobbiga. Många som 

avstod har en kort skolbakgrund som kan ligga till grund för att självförtroendet för den egna 

kunskapen sviktar och därmed valde att inte delta.  

De informanterna som deltog i studien är födda år 2000 och fyller spannet mellan 0-8 års 

skolbakgrund och har olika erfarenheter av tidigare studier och situerat lärande.  De eleverna 

med en längre skolbakgrund uppvisade en större och djupare, en mer global förståelse för olika 

lägen och platser i världen. De trodde på sig själva och tog sig an uppgifterna lättare. Medan de 
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med kortare eller ingen skolbakgrund alls hade mindre självförtroende och gjorde bara de lättare 

uppgifterna och hoppade över de svårare, till exempel delarna ur det nationella provet ansågs 

som svårt. 

De frågor som ansågs som lätta var de som handlade om berg, och den frågan som hemlandet 

och Sverige skulle markeras ut, samt uppgiften med städer, land och världsdel, då samtliga hade 

information om Madrid, Kabul, Stockholm och Teheran. Men helt konsekvent var det inte, då 

även några med kortare skolbakgrund uppvisade överraskande resultat. Om det inte varit mina 

elever hade jag blivit mycket överraskad, då en deltagare med färre än sex års skolerfarenhet 

piskar till med ett A på det nationella provet. Kunskapen kan inte endast ha uppstått ur ett situerat 

lärande eller så funkade uteslutningsmetoden bra eller så hade informanten bra kunskap och med 

hjälp av studiehandledaren kunde hen förmedla den till mig i kartläggningsstudien.  

Genomförandet av kartläggningsstudien skedde i tre omgångar och tanken med det var att varje 

deltagare skulle få så mycket enskild tid som möjligt tillsammans med studiehandledaren. 

Studien hade aldrig kunnat genomföras rättvist utan en studiehandledare på plats, då 

informanterna och studiehandledaren bollade de geografiska begreppen fram och tillbaka och 

satte orden på pappret. Om kartläggningsstudien hade skett muntligt istället hade det tagit längre 

tid, men fördelen med det hade varit att man kunde ha ställt följdfrågor och gått in på djupare 

kunskaper, jämfört med den skriftliga kartläggningsstudien som fångade den mer ytliga 

kunskapen i namngeografin.  

8.3 Slutsats 

Syftet med min studie var att undersöka vad de nyanlända afghanska eleverna har för faktiska 

kunskaper i namngeografi för att sedan se på hur deras kunskaper kan jämföras med de svenska 

kunskapskraven. Informanterna är födda år 2000 och skulle normalt sett gått i årskurs nio samt 

att de hade varit inskrivna i svenska skolan mellan två veckor och tre månader. Frågorna som 

studien skulle besvaras var:  

 

 Vad har de nyanlända afghanska eleverna för faktiska kunskaper i namngeografi?  

 Hur kan de afghanska elevernas kunskaper jämföras med de svenska kunskapskraven? 

 

Alla informanterna har mer eller mindre kunskaper i namngeografi oavsett skolbakgrund. En del 

har fått kunskap i tidigare formell lärsituation och visade en djupare förståelse och struktur. Flera 

informanter guidade mig igenom kartläggningsstudien utan större problem, fast de besvarade 

frågorna på dari. De som inte hade så mycket erfarenhet av tidigare skola visar också upp 

kunskap utifrån ett situerat lärande. Man kan se en struktur att sådant som ligger dem rumsligt 

sett finns det kunskap om. En av informanterna som bara har fyra års skolerfarenhet visade upp 

ett mycket överraskande resultat och någon annan med åtta års erfarenhet lämnade nästan in ett 

blankt formulär.    

 

Kartläggningsstudien som en medierande process och med hjälp av olika verktyg som karta, 

penna och frågeformulär, samt att de utförde studien på sitt eget språk med hjälp av stöttning, 

hjälpte mig att få fram deras faktiska kunskaper. Med deras faktiska kunskaper i hand både från 

formella inlärnings situationer och det situerade lärandet har jag försökt jämföra deras kunskaper 

med kunskapskraven. Då kunskapskraven som ska vara redskap för bedömning eller 

betygsättning inte visar någon direkt tydlighet vilka kunskaper de egentligen ska ha i 

namngeografi får mig att tveka. Termerna som används är vaga och inte alls preciserade, utan 
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mycket vida, vilket gör det svårt att riktigt veta vad de ska kunna. ”Världsdelarnas 

namngeografi”, menar de namnen eller annan kunskap om världsdelarna?  

 

Att eleverna skriver Amerika istället för Nord- och Sydamerika samt Australien kan man inte 

klandra elevens okunskap för. De har lärt sig de indelningarna i andra sammanhang och man 

delar in världsdelar och definierar på olika sätt beroende på språk och länder. Med den 

förförståelsen kan jag hjälpa till att bena ut även de simplaste begreppen som tillhör 

allmänbildningen som vi tyvärr tar allt för självklara att alla kan. Det jag tycker är mest 

intressant i kartläggningsstudien är att 65 procent skulle uppnå betyg i namngeografidelen på det 

nationella provet och detta med hjälp av stöttning på modersmålet. Utan stöttning hade resultatet 

på hela studien blivit ett helt annat.  

8.4 Pedagogiska implikationer  

Innan en lärare kan börja planera sin undervisning måste den ta reda på vilka kunskaper de 

nyanlända eleverna har med sig i bagaget. På så vis undervisningen läggas på rätt nivå och detta 

för att undvika stora luckor. Ju mer kunskap eleverna kan visa upp, ju mer förstår de och ju mer 

de förstår, desto större kunskap kan de inhämta. Ju mer förkunskaper till det tilltänkta området 

bidrar till en mer lyckad undervisning och eleverna kan ta del av fruktbarheten på ett 

stimulerande sätt genom att få mer kunskap och förståelse, samt språket på köpet. De nyanlända 

eleverna likt de etniskt svenska kämpar med samma kriterier för måluppfyllelse, därför krävs 

samma förkunskaper som klasskamraterna. De etniskt svenska kamraterna ligger kanske något 

till några år före beroende på ämne. Men om så inte är fallet utan de ligger lika kunskapsmässigt 

kommer ändå en andraspråks elev att komma efter om inte eleven har tillgång till 

studiehandledare, eftersom det tar 6-8 år för andraspråkseleven att lära sig skolspråket. Då har de 

etniskt svenska eleverna gått förbi med hästlängder kunskapsmässigt. 

8.5 Vidare forskning 

Om jag skulle ha gjort om den här studien skulle jag ha jämfört nyanländas kunskaper med 

svenska elever i årskurs nio för att se hur resultatet skulle falla sig då. Vilka skillnader och 

likheter finns det i kunskap? Jag antar att geografi är ett någorlunda internationellt ämne och 

studeras världen över, men vad som ingår i ämnet och vilka mål som ska uppnås är nog 

varierande. 

 

Vidare forskning skulle kunna vara den reglerade kartläggningsprocessen. Utförs den i större 

utsträckning nu än den gjorde innan den blev reglerad och inom två månader efter att en 

nyanländ elev skrivits in i det svenska skolsystemet? Det som skolorna oftast brottas med när 

den inte blir av inom två månader är personal och tidsbrist, men nu när den är reglerad så måste 

det göras ändå. En annan intressant forskning skulle vara att undersöka i hur stor utsträckning 

ämneskartläggningen görs.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 
Jag heter Maud Andersson och gör nu min sista termin vid Karlstads Universitet och kommer 

efter denna termin att ta lärarexamen och bli behörig lärare. 

 

Under denna termin kommer jag att skriva mitt examensarbete och jag ska undersöka hur bra 

afghanska elevers (födda -00) namngeografikunskaper stämmer överens med de kunskapskrav 

som finns i den svenska skolan.  

 

Undersökningen kommer att utföras via ett test där jag har sammanställt frågor utifrån bakgrund, 

platser och olika lägen på världskartan, och det kommer att avslutas med två relevanta uppgifter 

som är hämtade från Skolverkets nationella prov (2013) och undersökningen kommer att ske på 

modersmålet av studiehandledare.  

 

Ingen elev som inte själv samtycker samt har samtycke att delta från sin gode man/ målsman 

kommer att delta i studien. Eleven kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien 

genom att meddela mig detta. 

 

I den slutgiltiga rapporten kommer inga uppgifter om namn eller annat som kan kopplas samman 

med enskilda elever finnas med. 

 

Eleven ger ett skriftligt samtycke om sitt deltagande. 

 

Vid frågor kontakta mig  

eller min handledare  

 

 

Tack på förhand! 

 

M v h 

 

Maud Andersson 
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   Bilaga 2 

Samtyckesformulär 
 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i din under sökning.   

 

 

ja    nej 

 

 

Underskrift elev: 

 

 

 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Namngeografi 

 

Geografi är ett av skolans 16 obligatoriska ämnen, där det bland annat ingår att man lär sig 

namn, lägen och positioner på platser, världsdelar, städer, hav, berg, sjöar, öknar osv. i världen. 

 

Jag vill med det här testet se på hur mycket kunskaper du har i namngeografi. Utefter det vill jag 

jämföra dem med de kunskapskrav som finns i den svenska skolan.  

 

 

1. Din bakgrund 

 

1. Jag är    pojke    flicka   

 

2. Mitt ursprungsland är……………………. 

 

3. Jag har gått…………………….år i skolan.  

 

4. Jag har gått i skola i ett annat land än mitt ursprungsland……………………… 

Om ja, i vilket land?......................................... 

 

5. Min skola låg  i en stad   i en liten by 

 

6. Har du studerat geografi i skolan tidigare? Ja  Nej 

Om ja, i hur många år?........................................... 

 

7. Vilket språk bedrevs undervisningen på?............................................ 

 

2. Världskarta 

Du får nu en världskarta där du ska markera ut och skriva namnen på olika platser.  

 

1. Vad heter världsdelarna? Markera ut och skriv vad de heter på kartan!  

 

2. Vad heter de tre världshaven? Markera ut och skriv vad de heter på kartan! 
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3. Vad heter världens största ö? Markera ut och skriv vad den heter på kartan! 

 

4. Vad heter världens längsta bergskedja? Markera ut och skriv vad den heter på kartan! 

 

5. Vad heter världens högsta berg? Markera ut och skriv vad det heter på kartan! 

 

6. Vad heter världens största öken? Markera ut och skriv vad den heter på kartan! 

 

7. Markera ut hemlandet med valfri symbol på världskartan.  

 

8. Markera ut Sverige på kartan. 

 

9. Markera ut fem olika platser i världen med siffror. Det kan vara länder, städer, orter, hav, 

öken, berg eller regioner och skriv på ett separat papper och berätta varför du valde dem 

platserna? 

 

3. Städer, länder och världsdel 

 I nästa uppgift ska du besvara på i vilka länder samt världsdelar dessa 20 olika världsstäder 

ligger i. 

 

Stad    Land  Världsdel   

 

Tokyo 

New York 

Peking 

Dehli 

London 

 

Moskva 

 

Teheran 

 

Paris 
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Kabul 

 

Stockholm 

 

Bagdad 

 

Madrid 

 

Islamabad 

 

Sydney 

 

Kairo 

 

Berlin 

 

Sao Paulo 

 

Damaskus 

 

Kapstaden 

 

Mogadishu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


