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Abstract 

 

 

The purpose of this study is, in the context of a case study, to examine how the reception of 

newly arrived pupils with deafness or hearing loss is organized, planned and implemented at a 

school within the special education school authority, SPSM. The focus of the study is 

communicative response, as our understanding is that communication is the foundation for 

pupils' development and learning. Our interest has been to illustrate how teachers by 

communication succeed in meeting newly arrived pupils with deafness or hearing loss and 

what organizational and pedagogical conditions that affect this process. 

 

The study is based on interviews with teachers and principals, and has been supplemented by 

participant observation in different teaching groups. In the effort to interpret and understand 

the results a socio-cultural perspective has helped us to clarify the importance of 

communication in the social process of learning. With a communicative relational perspective, 

the importance of communication and interaction has been made visible even between 

different school levels. 

 

The study shows that organization and leadership is of great importance and creates 

conditions for the school's reception of newly arrived pupils with deafness or hearing loss. A 

good communicative response is highly important for the group of pupils since they both have 

to learn a new language at the same time as they acquire new knowledge. The learning 

environment should be formed on the basis of joint survey work where pupils' past 

experiences and learning conditions are described. The study also emphasizes the mother 

tongue teacher's role where mother tongue education and study supervision should included as 

a natural part of the learning situation. Finally, the study highlights the importance of 

collective experience. Consensus and cooperation at all school levels around newly arrived 

students with deafness or hearing loss contribute to good didactic outcomes. 

 

Keywords: newly arrives pupils, deafness, hearing loss, organization, receiving, 
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Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

1.2 Disposition ..................................................................................................................................... 3 

1.3 Termer och begrepp ...................................................................................................................... 3 

1.3.1  Nyanlända elever ................................................................................................................... 3 

1.3.2 Mottagande ............................................................................................................................ 4 

1.3.3 Kommunikation ...................................................................................................................... 4 

1.3.4  Flerspråkighet ........................................................................................................................ 5 

1.3.5 Modersmål ............................................................................................................................. 5 

1.3.6  Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning ........................................................ 5 

1.3.7 Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM ......................................................................... 6 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 6 

2.1 Statistik .......................................................................................................................................... 6 

2.2 Organisation-, grupp- och individnivå ........................................................................................... 7 

2.3 Skollag och läroplan ....................................................................................................................... 8 

2.4 Regeringens proposition ............................................................................................................... 8 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 9 

3.1 Skolans organisation .................................................................................................................... 10 

3.2 Bemötande .................................................................................................................................. 11 

3.3 Kommunikation ........................................................................................................................... 12 

3.4 Kartläggning ................................................................................................................................. 14 

3.5 Kompetens................................................................................................................................... 15 

4. Teoretiska perspektiv ........................................................................................................................ 16 

4.1 Kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP ............................................................... 17 

4.2 Sociokulturella perspektivet ........................................................................................................ 17 

5. Metod ................................................................................................................................................ 18 

5.1 Kvantitativ förstudie .................................................................................................................... 19 

5.2 Kvalitativ fallstudie ...................................................................................................................... 19 

5.3 Urval och genomförande ............................................................................................................. 21 

5.3.1 Intervju ................................................................................................................................. 22 

5.3.2 Deltagande observation ....................................................................................................... 23 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet .................................................................. 25 

5.5 Studiens giltighet ......................................................................................................................... 26 



 
 

5.6 Etiska ställningstagande .............................................................................................................. 26 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 27 

6.1 Kvantitativ förstudie .................................................................................................................... 27 

6.2 Resultat utifrån intervjuer ........................................................................................................... 29 

6.2.1 Mottagande .......................................................................................................................... 29 

6.2.2 Kommunikativt bemötande ................................................................................................. 32 

6.2.3 Kartläggning .......................................................................................................................... 34 

6.2.4 Kompetens............................................................................................................................ 35 

6.3 Resultat utifrån observationer .................................................................................................... 36 

6.3.1 Helgrupp ............................................................................................................................... 37 

6.3.2 Liten grupp ........................................................................................................................... 37 

6.3.3 Tvärgrupp ............................................................................................................................. 38 

6.4 Sammanställning av resultat ....................................................................................................... 39 

7. Diskussion .......................................................................................................................................... 41 

7.1. Metoddiskussion ........................................................................................................................ 41 

7.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 43 

7.2.1 Betydelsen av skolans organisation ..................................................................................... 44 

7.2.2 Betydelsen av kommunikativt bemötande .......................................................................... 45 

7.2.3 Betydelsen av kartläggning .................................................................................................. 46 

7.2.4 Betydelsen av kompetens .................................................................................................... 48 

7.2.5 Specialpedagogiska implikationer ........................................................................................ 48 

7.3 Slutord ......................................................................................................................................... 49 

7.3.1 Avslutande kommentarer ..................................................................................................... 49 

7.3.2 Vidare forskning ................................................................................................................... 49 

Referenser ............................................................................................................................................. 51 

 

Bilaga 1: Kvantitativ förstudie 

Bilaga 2: Ämnes- och intervjuguide, rektorer 

Bilaga 3: Ämnes- och intervjuguide, pedagoger 

Bilaga 4: Observationsschema 

Bilaga 5: Samtyckesbrev till föräldrar och elever 

Bilaga 6: Samtyckesbrev till rektorer och pedagoger 



1 
 

1. Inledning 

Dagens samhällsutveckling går mot att bli allt mer mångkulturell och flerspråkighet är ett 

begrepp som breder ut sig. Antal elever med utländsk bakgrund i skolan växer vilket påverkar 

den svenska skolan och dess uppdrag (Carlson, 2009). Även inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, SPSM, har mångkultur och flerspråkighet blivit en del av verksamhetens 

vardag och elevgruppen nyanlända elever har ökat (Roos, 2011). Elever födda i Sverige med 

dövhet eller hörselnedsättning är tvåspråkiga i bemärkelsen att de parallellt ska lära sig 

svenska och svenskt teckenspråk. Elevgruppen nyanlända elever har även extra utmaningar då 

de ska lära sig kommunicera på flera nya språk samtidigt som de ska utvecklas och lära känna 

det svenska samhället (Hendar, 2008). För vissa av de nyanlända eleverna kan det handla om 

att börja kommunicera via språk då de tidigare kan ha språkliga kommunikativa 

begränsningar (Strömberg, 2014).  

 

I det här examensarbetet kommer nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning som 

går i skolan inom SPSM att stå i fokus. Hörande elever med invandrarbakgrund och elever 

enbart med dövhet eller hörselnedsättning är områden som det har forskats kring men 

flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning har inte uppmärksammats i samma 

utsträckning. Det ökade antalet nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning inom 

SPSM ställer nya krav på ledning och organisation samt på pedagogers utbildning, kompetens 

och undervisning. Hur skolor organiserar verksamheten för nyanlända elever ser olika ut i 

Sverige och elever möts av olika mottagande (Bunar, 2010). Struktur, samsyn och 

organisation kring nyanlända elever är enligt Skolinspektionens rapport (2014) betydelsefulla 

utvecklingsområden. Kompetens inom området nyanlända elever behöver prioriteras för att på 

bästa sätt främja dessa elevers utveckling och lärande (Axelsson & Magnusson, 2012). Mot 

den här bakgrunden ser vi vikten av att studera just nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning och dess skolsituation och vår förhoppning är att den här studien blir ett 

komplement till nuvarande forskning som finns inom området. 

 

Vi två som skriver det här examensarbete är studenter inom speciallärarprogrammet med 

inriktning mot dövhet och hörselnedsättning. Vi är båda utbildade grundskollärare mot 

skolans tidigare år. Den ena av oss har läst sin inriktning mot svenska som andraspråk och är 

även utbildad teckenspråkslärare. Under nästan tio år undervisade hon föräldrar med utländsk 
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bakgrund som har döva eller hörselskadade barn i svenska och svenskt teckenspråk. Genom 

arbetet med dessa föräldrar har många tankar väckts kring vikten av samhällets och skolans 

bemötande. Det är av betydelse att det finns kunskap och förståelse för dessa familjers 

situationer som många gånger kan vara mycket komplicerade. Föräldrarna ska inte bara lära 

sig ett nytt talat språk i Sverige utan även lära sig svenskt teckenspråk. Den andra av oss har 

arbetat som lärare inom SPSM i åtta år. Under de senaste åren har hon varit med och upplevt 

hur målgruppen nyanlända elever har ökat och sett hur det påverkar skolan och dess uppdrag. 

Genom att möta den nya målgruppen har många frågor väckts kring hur man på bästa sätt kan 

organisera, planera och genomföra undervisningen för att stödja alla elevers lärande och 

utveckling.  

 

Med våra två olika bakgrunder till nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning vill vi 

med det här examensarbetet belysa och synliggöra hur mottagande och kommunikativt 

bemötande kan se ut. Vårt intresse ligger främst i hur pedagoger kommunikativt lyckas 

bemöta nyanlända elever. Vilka organisatoriska och pedagogiska förutsättningar påverkar och 

vilken betydelse har det kommunikativa bemötandet för elevens lärande? Vår förhoppning är 

att skapa nya insikter och kunskaper hos oss själva men också i förlängningen hos andra. Vi 

vill i studien även distansera oss mot synen på att många nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning kan anses som språklösa och istället utgå från en språksyn där elevers alla 

språkliga resurser ses som en tillgång. Studien möjliggör även fördjupade kunskaper inom vår 

valda specialisering och synliggör nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning inom 

det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Elevgruppens dubbla utmaningar, att utveckla 

språk parallellt med att inhämta nya kunskaper, kan i och med den här studien synliggöras och 

främja nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. Genom ökade kunskaper kring 

elevgruppen får skolan och dess pedagoger större möjlighet att möta elever utifrån specifika 

individuella behov vilket också kan utveckla goda didaktiska konsekvenser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här studien vill belysa och synliggöra hur mottagandet av nyanlända elever med dövhet 

eller hörselnedsättning organiseras, planeras och genomförs på en skola inom SPSM. 

Eftersom vår uppfattning är att kommunikation är grunden för elevers utveckling och lärande 

vill vi i samband med det också undersöka hur pedagoger kommunikativt lyckas bemöta 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning.  
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Studien söker svar på följande frågor:   

 

 Hur organiserar, planerar och genomför skolan mottagandet av nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning på organisation-, grupp- och individnivå? 

 Vilka förutsättningar påverkar pedagoger att kommunikativt lyckas bemöta nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning? 

1.2 Disposition  

I detta första inledande kapitel beskrivs vad undersökningen kommer att handla om och 

studiens syfte redovisas. Även termer och begrepp förklaras för att ge läsaren en bättre 

förståelse för ämnet. Bakgrunden presenteras i kapitel två där statistik, organisation-, grupp- 

och individnivå, skollag, läroplan och regeringens proposition presenteras. Kapitel tre är en 

sammanställning av tidigare forskning där områden som skolans organisation, bemötande, 

kommunikation, kartläggning och kompetens redogörs. Vidare beskriver det fjärde kapitlet 

våra teoretiska perspektiv, det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP och det 

sociokulturella perspektivet som studien har tagit avstamp i. Kapitel fem är ett metodavsnitt 

där studiens ansats som är fallstudie beskrivs där vi redogör för ställningstagande gällande 

våra metoder. Vi diskuterar också hur vi har bearbetat och analyserat det empiriska materialet 

och hanterat etiska ställningstaganden. Sedan följer kapitel sex där först våra resultat 

presenteras utifrån vår kvantitativa förstudie om aktuell statistik inom SPSM. Därefter 

redogörs intervjuer och observationer och avslutas med en sammanställning av resultatet. Det 

avslutande kapitlet är en diskussionsdel där vi först för resonemang kring studiens metoder, 

dess tillförlitlighet och i vilken utsträckning vi har svarat på våra forskningsfrågor. Vidare 

följer en resultatdiskussion där resultatet kopplas till den tidigare forskning som vi använt oss 

av. Allra sist följer specialpedagogiska implikationer, avslutande kommentarer och förslag på 

vidare forskning. 

1.3 Termer och begrepp 

Nedan följer sju centrala begrepp som kan förstås på olika sätt. Genom en presentation av 

begreppen vill vi skapa tydlighet och delge hur de kan tolkas och förstås i den här studien. 

1.3.1  Nyanlända elever 

Nyanlända elever omfattar elever som varit bosatta i annat land, men numera är bosatta i 

Sverige och har påbörjat utbildning inom det svenska skolväsendet. Efter fyra års skolgång i 
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Sverige ska eleven inte längre anses som nyanländ (Skolverket, 2015). Nyanlända elevers 

bakgrund kan variera då vissa kommer till Sverige med sina familjer medan andra är 

ensamkommande barn (Skolverket, 2008). Nyanlända elevers familjer blir i olika grad 

etablerade i det svenska samhället. Vissa anländer för arbete medan andra kan komma hit 

under svårare omständigheter då de kan hållas undangömda för att undgå utvisning. 

Följaktligen kan det innebära att elever börjar direkt i skolan medan andra vistas i Sverige en 

längre tid innan skolstart. Nyanlända elever kan alltså ha varierande kunskaper inom det 

svenska språket när de börjar skolan. Andra faktorer som kan vara betydelsefulla för 

nyanlända elevers kunskapsutveckling är bland annat ålder, tidigare skolbakgrund och 

varierande upplevelser från hemlandet (Skolverket, 2008).  

1.3.2 Mottagande 

Mottagandet av nyanlända elever varierar runt om i Sverige. Nihad Bunar (2010) nämner att 

vissa kommuner har en gemensam arbetsgång kring nyanlända elever medan det i andra 

kommuner är upp till varje skola. Några kommuner arbetar med förberedelsegrupper där 

elever får introduktion och grundläggande svenskundervisning medan andra låter nyanlända 

elever ingå i ordinarie klass. Vad som är bäst råder det skilda meningar om och forskningen 

inom området är begränsad. Skolverket (2015) poängterar att skolan bör ha beredskap för att 

ta emot nyanlända elever. Rektor ansvarar för arbetet och all personal ska vara insatta i 

området. Inarbetade rutiner och rollfördelning är av stor vikt, likaså en flexibel organisation 

för att möta varje elev. Skolverket (2013) diskuterar inte bara vikten av skolans beredskap 

utan också samverkans betydelse för nyanlända elever. För att höja utbildningskvaliteten kan 

tillgång till och samarbete med modersmålslärare vara av betydelse där nyanlända elever kan 

få studiehandledning och undervisning på sitt modersmål.  

 

1.3.3 Kommunikation 

Språkets mest ursprungliga funktion är att vara kommunikativ skriver Elisabeth Björklund 

(2008) och refererar till Vygotskijs tankar om språk och kommunikation. Kommunikation 

erövras genom interaktion i sociala meningsfulla sammanhang och kan bestå av både verbalt 

och icke verbalt språk som till exempel gester, kroppsspråk, mimik och bilder. Att se alla 

språkliga resurser som en tillgång betonas som viktigt för att barn ska känna sig förstådda och 

vilja kommunicera (Björklund, 2008). 
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1.3.4  Flerspråkighet 

Flerspråkighet definieras enligt Nationalencyklopedin (2015) som “användning eller 

behärskning av flera språk” och kan gälla samhällen och individer. Nigel Musk och Åsa 

Wedin (2010) belyser att en person som är flerspråkig inte behöver ha flera utvecklade språk 

och behärska dem fullständigt. De vanligaste orsakerna till att barn blir flerspråkiga i Sverige 

är att de växer upp i hem där minst ett språk finns som en naturlig del förutom svenskan som 

finns runt barnet i förskola och skola (Musk & Wedin, 2010). I den skolpolitiska diskursen 

används begreppet flerspråkiga barn oftast som en synonym på barn som har invandrade 

föräldrar. Många skolor kartlägger dock inte barnets behärskning eller användning av språken 

(György-Ullholm, 2010). Detta belyses även av Skolverket (2014b) som menar att det råder 

en stor variation kring hur man kartlägger elevers språkliga kunskaper. I dagsläget är det ofta 

upp till enskilda lärares engagemang och intresse att kartlägga elevers språk och 

kunskapsbakgrund.  

 

1.3.5 Modersmål 

Det är modersmålet som förknippas med elevers första språk, det vill säga det språk som 

eleven talar i hemmet. Övriga språk är de språk som eleven lär sig utöver sitt modersmål 

(Skans, 2011). I Sverige har sedan 1970-talet elever med annat modersmål än svenska haft 

rätt att få undervisning i och om sitt modersmål (Hyltenstam, 2007). Utifrån elevers behov 

kan även studiehandledning på modersmålet erbjudas. Syftet med studiehandledningen är att 

ge elever fortsatt möjlighet till åldersadekvat kunskapsutveckling på sitt modersmål 

(Skolverket, 2014a). Ju äldre eleven är vid skolstart desto betydelsefullare är 

studiehandledningen på elevens modersmål för att eleven ska kunna följa med i 

undervisningen. Skolverket (2014b) belyser dock att modersmålslärare och studiehandledare 

inte tas tillvara inom skolans verksamhet och många skolor kan sakna kunskaper om dess 

syfte och roll. 

 

1.3.6  Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning 

Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning kommer till skolan med olika 

bakgrunder och tidigare erfarenheter. Sonia Strömberg (2014) menar att vissa elever kan 

sakna ett utvecklat språk att kommunicera med sin omgivning och har inte haft någon egentlig 

skolgång i hemlandet där de fått lära sig teckenspråk. Även Tane Akamatsu och Ester Cole 

(2000) poängterar att det finns familjer som bara kommunicerar via gester och mimik i sin 

kommunikation. För vissa nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning kan det 
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innebära att de lär sig flera nya språk samtidigt när de kommer till Sverige. Akamatsu och 

Cole (2000) diskuterar vidare kring nyanlända elever i USA och menar att det är en 

komplicerad situation då dessa elever ska lära sig flera nya språk parallellt för att utveckla 

kommunikation. Det kan handla om att lära sig fyra olika språk, amerikanskt teckenspråk, 

engelska, hemlandets teckenspråk och föräldrarnas talade modersmål.  

 

1.3.7 Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 

I specialskolans kursplan (Skolverket 2011c) framkommer det att elever parallellt ska ges 

möjlighet att utveckla svenska och svenskt teckenspråk. Elever ska utveckla tilltro till sin 

språkliga förmåga och utveckla redskap att kunna använda båda språken i olika sammanhang. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM erbjuder runt om i Sverige undervisning på fem 

olika skolor. Skolorna vänder sig till elever med dövhet eller hörselnedsättning och tar emot 

elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Målsättningen är att alla elever 

ska bli tvåspråkiga, vilket innebär att eleverna genom undervisningen lär sig både svenskt 

teckenspråk och svenska (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Svenskt teckenspråk 

och svenska används som likvärdiga språk och eleverna som är tvåspråkiga gör egna val och 

använder det språk som fungerar bäst för sin kommunikation. 

2. Bakgrund 

Här kommer vi belysa statistik inom målgruppen elever med annat modersmål i grundskolan 

och inom SPSM. Vidare tar vi upp organisation-, grupp- och individnivå för att öka 

förståelsen och tydliggöra vikten av skolans olika nivåer för målgruppens behov. Sedan 

behandlas skollag och läroplan för att betona målgruppens rätt till utbildning. Avslutningsvis 

följer en genomgång av regeringens proposition som omfattar förslag till förbättringar för 

nyanlända elevers skolgång. 

2.1 Statistik    

I Sveriges grundskolor har i genomsnitt nästan 20 procent av eleverna ett annat modersmål än 

svenska (Skolverket, 2011a). Inom SPSM är andelen elever födda i annat land högre än i 

övriga grundskolan (Hendar, 2008). Elevgruppen ökar och statistik visar att det 2007 fanns 27 

procent elever med dövhet eller hörselnedsättning med annat modersmål än svenska inom 

SPSM (Roos, 2008).  
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2.2 Organisation-, grupp- och individnivå  

Utifrån aktuella värderingar om hur samhället ska organiseras och styras skapas en grundsyn 

för skolans verksamhet som påverkar dess organisation, mål och riktlinjer. Inom det svenska 

skolväsendet är organisation-, grupp- och individnivå tre vanliga begrepp som genomsyrar 

verksamheten. Begreppen hjälper skolan att hålla sig till samhällets värderingar och den 

grundsyn som råder (Ahlberg, 2001).  

 

Organisationsnivå handlar om skolans organisation i stort där ledningen utgår från de beslut 

som fattas på nationell och kommunal nivå. Det är rektor på organisationsnivå som har ansvar 

för att ge pedagoger förutsättningar att bemöta alla elever i skolans verksamhet. Elevhälsans 

roll i organisationen betonas som viktig för att vara ett stöd i att kartlägga och bedöma elevers 

behov (Skolverket, 2014c). Organisationsnivån innehåller även analys, utvärdering och 

uppföljning av skolans verksamhet. Utifrån behov ska personal också kontinuerligt erbjudas 

aktuell och väsentlig kompetensutveckling. Ann Ahlberg (2001) poängterar att det är 

betydelsefullt att kompentensutveckling blir ett gemensamt lagarbete där de pedagogiska 

frågorna står i fokus. Gruppnivå handlar om sammansättning av grupper, undervisningens 

innehåll, arbetssätt, hur pedagoger planerar sin undervisning men också om pedagogers 

bemötande och delaktighet (Skolverket, 2014c). Hur väl skolan lyckas anpassa undervisning 

och arbetssätt påverkas av den organisation som råder. Det är betydelsefullt att ledningen har 

en god överblick som tydliggör och skapar rätt förutsättningar (Ahlberg, 2001). Individnivå 

handlar om den enskilda elevens förutsättningar och behov i skolan utifrån elevens sociala 

och kunskapsmässiga utveckling. Individnivån behandlar den enskilda elevens möjligheter till 

deltagande i gruppen, förutsättningar för lärande och att förstå utifrån personliga sätt att 

inhämta kunskaper. På individnivå ska elever erbjudas möjligheter och insatser som leder till 

att eleven når samma kunskapsnivå som jämnåriga (Ahlberg, 2001).  

 

Sammanfattningsvis är förhållandet mellan organisation-, grupp- och individnivå avgörande 

för att förstå elevers skolsituation. Mot den bakgrunden vill vår studie belysa betydelsen av 

relationerna mellan de olika nivåerna för att på bästa sätt främja lärandet för nyanlända elever 

med dövhet eller hörselnedsättning. Genom att synliggöra relationer inom skolans olika 

nivåer främjas även ett kommunikativt bemötande (Ahlberg, 2001). Det här stämmer väl 

överens med studiens syfte där det framgår att vår uppfattning är att kommunikation är 

grunden för elevers utveckling och lärande.  
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2.3 Skollag och läroplan  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn, folkbokförda och bosatta i Sverige skolplikt 

och rätt till utbildning. Lagen omfattar även asylsökande barn, barn som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt barn som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut. 

De här barnen har rätt till utbildning som alla andra barn, skillnaden är att barnen inte har 

skolplikt. Enligt Skolverket (2011b) är skolans huvudsakliga värdegrund och uppdrag att 

skapa en likvärdig utbildning för alla. Elevers utveckling och lust till lärande ska främjas och 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Dessutom ska 

utbildningen utgå från varje elevs bakgrund, erfarenhet, kunskap och språk. Genom 

kommunikation ska eleven utveckla en tilltro till sin egen förmåga och skolan ska erbjuda rika 

möjligheter till att samtala. Skolan ska vara en social och kulturell mötesplats där 

demokratiska arbetsformer ska genomföras och elever ska förberedas för samhället och dess 

kulturella mångfald (Skolverket, 2011b).  

 

Skolinspektionens rapport (2014) visar dock att det i utbildningen av nyanlända elever många 

gånger finns brister i struktur, samsyn och ledning för att på bästa sätt undervisa målgruppen. 

Det är i många fall upp till den enskilda pedagogen att anpassa undervisningen för dessa 

elever. En tydligare roll och ansvarsfördelning på alla nivåer i skolan efterfrågas för att ge 

lärarna förutsättningar för en god undervisning av nyanlända elever. Även en sammanhållen 

långsiktig planering av arbetet eftersträvas (Skolinspektionen, 2014). 

2.4 Regeringens proposition 

I nuvarande regelverk saknas föreskrifter om mottagandet av nyanlända elever och i rådande 

skollag (SFS 2010:800) förekommer inte begreppet nyanländ elev. I december 2014 lämnade 

regeringen en proposition (2014/15:45) till riksdagen där målet är att utveckla ett regelverk 

som behandlar nyanlända elevers rätt till utbildning och lärande. Regeringens proposition 

(2014/15:45) omfattar förslag till ändringar i nuvarande skollag (SFS 2010:800) där en 

definition av begreppet nyanländ behöver införas. 

 

Idag råder det stora skillnader kring hur och i vilken omfattning skolor skaffar sig kunskaper 

om nyanlända elevers förutsättningar. Det finns för närvarande inga krav på bedömning eller 

kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Regeringens proposition (2014/15:45) förslår 

att en nyanländ elevs kunskaper skyndsamt ska bedömas och kartläggas utifrån ett gemensamt 
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kartläggningsmaterial. Materialet ska arbetas fram av Skolverket och vara fastställt i januari 

2016. Resultatet av bedömningen och kartläggningen ska utgöra underlag och vara 

vägledande för fördelning av resurser, placering av årskurs och undervisningsgrupp. Vidare 

beskriver Regeringens proposition (2014/15:45) att det är rektor som beslutar om sin enhets 

organisation och en nyanländ elev kan placeras direkt i ordinarie undervisningsgrupp eller i en 

förberedelsegrupp. Skollagen (SFS 2010:800) förespråkar inga regler kring organisation eller 

i vilken grupp barnet ska placeras, dock poängteras särskilt stöd, trygghet, arbetsro samt 

tillhörighet. Högst två månader efter bedömningen ska eleven erbjudas en lämplig 

undervisningsplats. Förberedelseklass kan erbjudas om eleven saknar tillräckliga kunskaper 

inom det svenska språket för att tillgodose sig kunskaper inom ordinarie undervisning. Det är 

betydelsefullt att skolan genomför fortlöpande bedömningar för att säkerställa elevens 

kunskapsnivå. Så snart eleven bedöms kunna följa ordinarie undervisning ska eleven erbjudas 

plats i ordinarie undervisningsgrupp. Förberedelseklass får som högst bedrivas i två år för en 

nyanländ elev. Förslagsvis ska lagändringen träda i kraft januari 2016 (Regeringens 

proposition 2014/15:45). 

3. Tidigare forskning 

För att närma oss vårt forskningsområde började vi med en litteratursökning i olika databaser. 

Vi använde oss bland annat av Libris, Digitala vetenskapliga arkivet - DiVA, ERIC och letade 

efter avhandlingar på internet. Våra sökord har bestått av nyanlända elever, mottagande, 

flerspråkighet och elever med dövhet eller hörselnedsättning. Våra sökningar har pågått under 

längre tid och har under arbetets gång förändrats efter uppsatsens inriktning. Sökord som 

organisation-, grupp- och individnivå, bemötande, kommunikation och kompetens har också 

använts. De engelska sökord som vi har använt oss av är newly arrived pupils, multicultural, 

deafness, hearing loss, communication, school leadership och organization.  

 

Under tidigare forskning behandlas fem centrala områden för vår studie. Inledningsvis 

beskrivs vikten av skolans organisation. Därefter följer bemötande, kommunikation, 

kartläggning och kompetens. Våra val av områden baseras på betydelsefulla delar som 

framkommit i studiens bakgrund.  
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3.1 Skolans organisation 

Som tidigare nämnts är skolor i Sverige ett verksamhetssystem där elevers lärande skapas i ett 

samspel mellan organisation-, grupp- och individnivå. Enligt Skolinspektionen (2010) är det 

rektor på organisationsnivå som sätter ramarna för den enskilda skolans verksamhet. Skolans 

resultat, undervisningens kvalitet och tillgängliga resurser är viktiga ansvarsområden i 

sammanhanget och varje skola måste organiseras utifrån sina unika förhållanden. Goda 

lärandemiljöer präglas av pedagogers kompetens, samverkan och engagemang och det är 

skolans organisation som ska skapa dessa förutsättningar (Skolinspektionen, 2010). Elisabeth 

Nordevall (2011) belyser också organisationsnivåns betydelse för skolans verksamhet men 

betonar även att ledningen tillsammans med pedagoger måste omsätta styrdokumenten i 

praktiken utifrån samhället och dess intentioner. Vid planering av verksamheten är en samsyn 

viktig och relationer mellan olika nivåer måste tas i anspråk och tydliggöras (Nordevall, 

2011). En likartad uppfattning har Cynthia Coburn (2005) som intresserar sig för 

meningsskapande i förändringsprocesser i skolan. Pedagoger som inte ges möjlighet att 

tillsammans skapa mening och förståelse kring utvecklingsarbete som implementerats på 

ledningsnivå har svårare att förverkliga förändringen. Coburn (2005) poängterar just vikten av 

meningsskapande och att pedagoger tillsammans genom kollegialt lärande gör 

utvecklingsarbetet till sin egen förståelse. Annars finns det risk att pedagoger motsätter sig 

syftet med förändringen eller glömmer bort att arbeta mot de nya organisationsmålen 

(Coburn, 2005). På liknande sätt resonerar Ann-Christine Wennergren (2006) om 

organisationens betydelse men intresserar sig särskilt för elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. För att pedagoger ska utveckla sina kunskaper inom området bör de ges 

möjligheter att delta i kollegialt lärande. På organisationsnivå bör ledning ge pedagoger 

förutsättningar för samarbete och samlärande menar Wennergren (2006). 

Även Anders Skans (2011) poängterar organisationens betydelse för en verksamhets 

utveckling. Eftersom samhället förändras och antalet flerspråkiga barn ökar belyser Skans 

(2011) att skolsystemet står inför nya utmaningar. Redan på organisationsnivå bör den nya 

målgruppen flerspråkiga barn hanteras. Skans (2011) nämner resursfördelning, placering, 

tillgång till modersmål och kompetensutveckling som viktiga utgångspunkter.  
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3.2 Bemötande  

Gill Croona (2003) forskar kring bemötandets betydelse och menar att bemötande inte kan 

existera utanför sociala relationer och har därmed en relationell karaktär. En likartad 

uppfattning har Martin Hugo (2007) som drar paralleller mellan skolans bemötande och 

elevers lärande. De mellanmänskliga mötena som sker mellan lärare och elev är en 

förutsättning för att elever ska kunna vara mottagliga för lärande. På samma sätt är 

pedagogens elevsyn avgörande för hur relationen mellan elev och pedagog utvecklas. Om 

pedagogen ser eleven som en resurs finns det förutsättningar för lärande (Hugo, 2007). 

Liknande resonemang för Barbara Gerner de García (1995) som betonar vikten av att 

pedagoger bemöter nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning som kompetenta, 

någon som kommer hit med nya kunskaper och erfarenheter. Med rätt bemötande kan elever 

ses som en tillgång och en resurs och få använda sina språkliga och kulturella erfarenheter i 

undervisningen tillsammans med andra menar Gerner de García (1995). 

Tillika betonar Carin Roos (2004) vikten av att vuxna bemöter barnet som ett kompetent och 

lärande barn. Synen på döva barn med fokus på att det har en funktionsnedsättning påverkar 

vuxnas bemötande och förväntningar. Roos (2004) beskriver det döva barnet så här: 

Det döva barnet är också det lärande barnet och ett barn i en annan språklig situation än andra 

barn. Som sådant ingår det också i konkreta sammanhang, sociala och miljömässiga. Det omges 

av andra människor, som har egna uppfattningar om barnet och som bemöter det utifrån egna 

konstruktioner om vem det är (s.31). 

Roos (2004) forskning visar vidare att många pedagoger uppmärksammar det som det döva 

barnet inte kan, det vill säga att höra, och riktar lite uppmärksamhet mot allt det som barnet 

faktiskt kan. Barnet med funktionsnedsättning får stå i fokus mer än det lärande och det 

teckenspråkiga barnet. Det är viktigt att pedagoger ser det döva barnet som kompetent, aktivt, 

kreativt och meningssökande. Det döva barnet benämns därmed i Roos (2004) studie både 

som det lärande, teckenspråkiga barnet och som ett barn med funktionsnedsättning. En 

nyanländ elev med dövhet eller hörselnedsättning är således även ett flerspråkigt invandrat 

barn som har andra erfarenheter och kunskaper än det svenskfödda döva barnet. Även John 

Luckner, Samuel Slike och Harold Johnson (2012) poängterar att alla elever kommer till 

skolan med olika förutsättningar bland annat beroende på bakgrund, språk, kognition, 

motivation och social kompetens. Hur elever med dövhet eller hörselnedsättning sen lyckas i 

skolan beror till stor del på hur den blir bemött utifrån skolans lärmiljö samt lärarens 
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pedagogik och undervisningssätt. Har eleven som kommer till skolan någon form av svårighet 

blir bemötandet extra viktigt för elevers kunskapsutveckling (Luckner, Slike & Johnson, 

2012).  

3.3 Kommunikation  

I mångkulturens Sverige finns det många olika språk representerade och vårt sätt att 

kommunicera influeras av den kultur vi växer upp i. Eva-Kristina Salameh (2012) belyser 

variationer i språkliga socialisationer och menar att det språk vi utvecklar och på vilket sätt vi 

utvecklar det inom vår kultur påverkar hur barn kan tillägna sig nya kunskaper. Det finns 

bland annat variationer kring hur vuxna och barn bör samtala med varandra och barn 

utvecklar olika normer för språkligt beteende. I mötet med en ny kultur är det av stor vikt att 

känna till elevens ursprungsmönster och hur mötet med en ny kommunikativ kultur kan 

påverka. Hur kommunikationen har används i hemmet får därmed betydelse för hur nyanlända 

elever kan anpassa sig till nya kommunikativa mönster (Salameh, 2012).  

Kommunikation och språk betraktas också som länken mellan kultur, samspel och individers 

tänkande. Det är i dialog och kommunikation med andra som elever utvecklar ny kunskap och 

blir medaktörer i sitt egna lärande (Wennergren, 2007). För elever med dövhet eller 

hörselnedsättning kan det här utgöra ett dilemma då den kommunicerbara kunskapen kan vara 

begränsad. Wennergren (2007) poängterar vikten av olika förutsättningar i miljön för att 

skapa bättre utgångspunkter för elever med hörselnedsättning. Ljudmiljö, visuell förstärkning, 

samtalsregler och trygghet är några aspekter som spelar in.  

Även Roos (2004) menar att en fungerande kommunikation och ett gemensamt språk är en 

grundförutsättning för elevers kunskapsutveckling. Kommunikation och språk utvecklas när 

vi tillsammans med andra kan diskutera och pröva våra tankar (Roos, 2004). För det döva 

barnet innebär det att det bör få befinna sig i en rik teckenspråkig miljö där barnet får 

samspela med andra barn och vuxna i meningsfulla sammanhang. Det krävs en fungerande 

kommunikation som inte bara sker från den vuxna till barnet utan båda måste vara delaktiga 

på lika villkor. Roos (2004) menar att det är viktigt att skapa social interaktion kring det 

upplevda och att språket förstås i sammanhang för att bli meningsfulla och skapa intresse. Jim 

Cummins (2011) för liknande resonemang kring vikten av gemensam kommunikation för det 

döva barnets möjlighet till fortsatt lärande. Om barnet tidigt i barndomen får möjlighet att 
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utveckla en stark språklig grund gynnas den kognitiva och språkliga utvecklingen (Cummins, 

2011). 

 

För nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning blir bemötandet extra viktigt då 

vissa elever kan ha begränsade kommunikativa erfarenheter då de börjar skolan (Hendar, 

2008). Många pedagoger kan sakna kunskaper om elevers hemkultur och språk. De språkliga 

erfarenheter som dessa elever har med sig från sina hemländer tas inte alltid tillvara i 

tillräckligt stor utsträckning (Roos, 2008). Detta stöds även av Gerner de García (1995, 2000) 

som menar att synsättet kan leda till att elever behandlas som om de är språklösa och helt 

saknar bakgrund. Gerner de García (2000) beskriver situationen för döva elever med 

spansktalande bakgrund och skriver: 

 

Hispanic/Latino deaf children and adults who communicate using signed languages that are not ASL 

may be labeled as having “no language” when they enter U.S schools /.../. There is a widespread view 

of language diversity in U.S schools which characterizes “language as a problem” rather than seeing 

different languages as resources (s.162). 

 

De språkliga erfarenheter som eleverna kommer med till skolan ses alltså enligt Gerner de 

García (2000) som ett problem istället för att använda elevers olika språk som resurser. 

Likande resonemang för Louise Danielsson (1992) som menar att nyanlända elever ofta har 

ett utvecklat kommunikationssystem med hemmagjorda tecken. För barnens kommunikation 

är dessa hemmagjorda tecken viktiga för familjens möjlighet till samspel och kommunikation 

och behöver uppmärksammas av skolan (Danielsson, 1992). Gilbert Delgado (2000) tillägger 

att skolan kan ha svårigheter att se de individuella variationerna i elevgruppens språkliga och 

kulturella bakgrund och synsättet präglas av ett homogent bristtänkande. Skolan lägger större 

fokus på att eleverna är döva eller har en hörselnedsättning än att de har en flerspråkig 

bakgrund (Delgado, 2000). På grund av okunskap kring flerspråkiga döva eller hörselskadade 

elever ställs inte alltid rätt förväntningar och krav i skolan (Roos, 2008). 

 

Ytterligare en aspekt kring kommunikation tar Celeste Kelman och Angela Branco (2009) 

upp och menar att både den verbala och den icke verbala kommunikationen är viktig för 

elevers språkutveckling. Kelman och Branco (2009) lyfter fram just den icke verbala 

kommunikations betydelse för döva eller hörselskadade elever. Miner, gester och 

kroppshållning ger stöttning och meningsskapande och är extra viktiga just eftersom dessa 
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elever är mer förtrogna med och beroende av visuella signaler. Därför bör lärare bli medvetna 

om elevers tidigare kommunikativa erfarenheter och utveckla dess betydelse för elevers 

inlärning (Kelman & Branco, 2009).  

 

Som tidigare nämnts kan nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning som kommer 

till Sverige befinna sig i en svår språklig situation och beskrivs ibland som en elevgrupp med 

dubbel problematik (Roos, 2011). Följden blir att dessa elever ska lära sig två helt nya språk, 

svenska och svenskt teckenspråk parallellt i skolan (Hendar, 2008). Dessutom menar Louise 

Danielsson (1991) att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att lära sig föräldrarnas 

modersmål för att stödja eleverna till en bättre kommunikation i hemmet. Mot den 

bakgrunden är modersmålet betydelsefullt men det kan finnas brister i undervisningen då det 

ställs stora krav på modersmålslärarens kompetens. De ska inte bara kunna hemlandets talade 

språk utan också svenskt teckenspråk. Som en följd av detta motsvarar inte 

modersmålsundervisningen för denna elevgrupp den som hörande elever med 

invandrarbakgrund får (Danielsson, 1991). 

3.4 Kartläggning 

För att kunna anpassa undervisningen till vad eleverna ska lära sig ska pedagoger med fördel 

ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. För att kunna bedöma elevers nuvarande 

kunskaper diskuterar Dennis Groth (2007) vikten av kartläggning där den pedagogiska miljön 

där eleven ingår i ska stå i fokus. Elevers kunskaper och tidigare erfarenheter kan utredas för 

att på bästa sätt skapa förutsättningar och möjligheter i skolans verksamhet. Även Dylan 

William (2011) menar att den viktigaste faktorn för att påverka elevers kunskapsutveckling är 

att ta reda på vad de redan kan för att kunna undervisa därefter. Bedömning av elevers lärande 

är enligt William (2011) ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för elevers fortsatta 

lärande. 

 

Inom kartläggning och bedömning av nyanlända elever är den språkliga bedömningen extra 

betydelsefull. Salameh (2012) menar att språket är den viktigaste utgångspunkten för elevers 

fortsatta utveckling. Vid språkliga bedömningar är skolans specialpedagog en god 

samarbetspartner men för att få en optimal bedömning av nyanlända elever måste man även ta 

hjälp av en modersmålslärare. Genom att skolan och dess pedagoger även får ta del av elevens 

språkliga nivå på modersmålet underlättas planeringen av undervisningen och elevers 



15 
 

andraspråksutveckling gagnas (Salameh, 2012). För flerspråkiga elever med dövhet eller 

hörselnedsättning blir kartläggning och bedömning följaktligen av stor vikt. Som tidigare 

nämnts menar Gerner de García (1995) att det kan finnas en risk att dessa elever behandlas 

som elever utan kunskaper och språk när de kommer till skolan. Genom att genomföra 

bedömningar och kartläggningar kan pedagoger bemöta och undervisa elever på rätt nivå, 

vilket främjar elevers språk och kunskapsutveckling (Gerner de García, 1995). Som tidigare 

nämnts finns det dock svårigheter i att kartlägga och bedöma elever med dövhet eller 

hörselnedsättning då det saknas modersmålslärare med kompetens i teckenspråk tillgängliga 

för att genomföra detta (Danielsson, 1991). 

 

Även Lisa Asp- Onsjö (2006) diskuterar kring vikten av kartläggning och bedömning men 

lyfter också betydelsen av skolans organisationsnivå i sammanhanget. En framgångsfaktor är 

att rektorn är involverad och tar del av kartläggningsarbetet för att skapa samsyn och dialog 

även på ledningsnivå. En kartläggning får ingen betydelse för den enskilda eleven om den inte 

sätts i dialog på skolans alla nivåer (Asp-Onsjö, 2006). 

3.5 Kompetens 

Som tidigare nämnts har pedagogers uppdrag och arbete förändrats när allt mer flerspråkiga 

elever kommer till skolan. Detta ställer nya krav på skolan och dess verksamhet (Skans, 

2011). Det behövs medvetna skolledare och kompetent personal inom alla åldrar för att kunna 

bemöta flerspråkiga elever och ge dem rätt förutsättningar (Carlson, 2009). Nordevall (2011) 

poängterar även att pedagogers samlade kunskaper ökar möjligheten att bemöta nya 

utmaningar i skolan på ett mer kompetent sätt. Genom att skapa en samarbetsarena kan 

pedagoger utveckla en samsyn som framför allt gynnar elever i problematiska situationer 

(Nordevall, 2011). Monica Axelsson och Ulrika Magnusson (2012) poängterar att det finns 

brister inom undervisningen av flerspråkiga elever. Liknande resonemang för Marie Carlson 

(2009) som menar att pedagoger kan sakna kompetens inom flerspråkighet och dess betydelse 

för elevers språk och kunskapsutveckling. Inom lärarutbildningen behandlas flerspråkighet i 

mycket liten omfattning och pedagoger är inte rustade för att möta elevgruppens behov. 

Carlson (2009) betonar att kunskaper om flerspråkighet borde bli en naturlig del inom hela 

lärarutbildningen med intentionen om att skapa förståelse och medvetenhet. Ytterligare kan 

kunskaper främja alla elevers lika värde och ge pedagoger medvetenhet om att man kan lära 

oavsett språk (Carlson, 2009).  
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Elever med dövhet eller hörselnedsättning födda i andra länder har svårare att nå 

kunskapsmålen i skolan än elever födda i Sverige (Hendar, 2008). Inte bara i Sverige visar 

forskning att elever med dövhet eller hörselnedsättning kan ha svårigheter i skolan. I Norge 

visar statistik enligt Helsedirektoratet (2013) att elever med hörselnedsättning som är födda i 

landet klarar sig bättre i skolan än elever med hörselnedsättning födda i andra länder. För att 

undervisa nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning krävs inte bara kompetens 

inom hörsel och dövområdet utan också om flerspråkighet (Helsedirektoratet, 2013). Även 

Salameh (2012) betonar vikten av kunskaper om flerspråkiga elever. Genom ökade kunskaper 

inom området ökas möjligheterna att bemöta eleverna på rätt sätt utifrån individuella behov 

och förutsättningar. Även Luckner, Slike och Johnson (2012) poängterar betydelsen av 

kompetens och kunskaper om en elevgrupps behov. Bristande kunskaper och förståelse kring 

elever med dövhet eller hörselnedsättning kan bidra till negativa pedagogiska konsekvenser 

och hindrar eleven i sin utveckling. Genom ökade kunskaper får pedagogerna möjlighet att 

möta elever utifrån specifika individuella behov, vilket utvecklar undervisningen och bidrar 

till goda didaktiska konsekvenser (Luckner, Slike & Johnson, 2012).  

 

Sammanfattningsvis bidrar forskningsöversikten till att förstå betydelsen av skolans 

organisation och samsyn för att skapa goda förutsättningar för elevers utveckling och lärande. 

Specifik kunskap om nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning skapar mening och 

förståelse kring elevgruppens behov. God kompetens och vikten av kartläggning betonas som 

betydelsefulla delar för att kommunikativt lyckas bemöta nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. I relation till vår studie bidrar därmed forskningsöversikten till ökad 

förståelse om vilka delar som kan vara betydelsefulla för målgruppen. Vår studie kan bidra 

med att synliggöra hur och på vilket sätt skolans organisation kan påverka pedagogers 

förutsättningar att kommunikativt lyckas bemöta nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Vi ser också att elevgruppen ökar inom SPSM vilket blir ytterligare en 

aspekt för studiens relevans inom forskningsfältet. 

4. Teoretiska perspektiv 

Nedan följer en redovisning av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 

analys och tolkning av det empiriska materialet. Först beskrivs det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet, KoRP som sedan följs av det sociokulturella perspektivet. 
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4.1 Kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP 

Den här studien tar avstamp i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP. 

KoRP är ett specialpedagogiskt perspektiv som har utvecklats genom studier i skolans sociala 

praktik (Ahlberg, 2007a). Det riktar sitt intresse mot att studera samband mellan skolan som 

institution, den sociala verksamheten och elevers förutsättningar att lära. Vikten av integration 

mellan olika nivåer poängteras, så som samhälls-, organisation-, grupp- och individnivå. 

KoRP utgår från en relationell syn där delaktighet, interaktion och lärande är centrala 

begrepp. Svårigheter hos elever söks i relation till skolan och dess miljö och inte individuellt 

till eleven. Intresset riktas därmed till hur elevers olikheter hanteras i undervisningen 

(Ahlberg, 2001). Vikten av kommunikation och samspel på skolans olika nivåer poängteras 

för elevers utveckling och sociala samverkan. Fokus ligger på eleven och de kontexter i vilken 

hon eller han ingår (Ahlberg, 2007a). 

 

Genom att ta avstamp i KoRP kan vår studie belysa hur skolans olika nivåer påverkar elevers 

utveckling och lärande då elevens situation också kan förstås genom relationer mellan 

organisation-, grupp- och individnivå (Ahlberg, 2007b). Om avsikten med forskningen är att 

belysa och förhoppningsvis förändra måste kommunikation och relationer studeras på skolans 

alla nivåer. Studier som tar avstamp i KoRP ökar oftast möjligheten att bemöta elever utifrån 

specifika behov. Det handlar om att synliggöra kommunikation och belysa skolans arbete med 

elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2001). KoRP kan komma till användning när vi 

intervjuar rektorer som har sitt arbetsuppdrag just på organisationsnivå. Perspektivet kan 

hjälpa oss att få syn på kommunikationen och relationen mellan organisation-, grupp- och 

individnivå och vad detta får för konsekvenser för nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning och dess lärande.  

4.2 Sociokulturella perspektivet 

I fokus för den här studien står även det kommunikativa bemötandet och vår uppfattning är att 

kommunikation är grunden för elevers utveckling och lärande. Det är i kommunikation och 

interaktion med andra människor som vi erfar, lär och utvecklas (Dysthe, 2003). För att förstå 

och tolka betydelsen av språklig kommunikation och interaktion kan man med fördel ta hjälp 

av det sociokulturella perspektivet, där vikten av språk och kommunikation i samspel med 

andra betonas (Dysthe, 2003). Det sociokulturella perspektivet grundar sig enligt Olga Dysthe 

(2003) i Vygotskijs tankar där lärande är en social process där vi lär utifrån historiska och 
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kulturella sammanhang i interaktion och samspel med andra. Genom ett kommunikativt 

samspel bildas olika kontexter, där utveckling sker genom att kontexten hela tiden utvidgas 

och vävs samman (Dysthe, 2003). En likartad uppfattning har Roger Säljö (2014) som menar 

att kommunikation och interaktion är avgörande komponenter i ett sociokulturellt perspektiv. 

Det är i kommunikation och samspel som sociokulturella resurser skapas, utvecklas och förs 

vidare. 

 

Vidare poängterar Säljö (2014) vikten av Vygotskijs proximala utvecklingszon för lärande, 

där den mer kompetente vägleder den mindre kompetente. Genom att hela tiden utmanas på 

en nivå strax över sin egen kunskapsnivå sker utveckling. Olga Dysthe och Mari-Ann Igland 

(2003) beskriver också att språk är stark förknippat med tänkande och poängterar vikten av 

gynnsamma förhållanden för språklig samverkan. Det betyder att kommunikation och 

språkanvändning utgör länken mellan barnet och omgivningen där tänkande och yttre 

interaktion förs samman.  

 

Genom att även ta avstamp i det sociokulturella perspektivet kan studiens resultat analyseras 

och tolkas utifrån vikten av kommunikation och bemötande för nyanlända elever. Vår 

grundtanke är att kommunikation är en förutsättning för elevers lärande och perspektivet kan 

hjälpa oss genom intervjuer och observationer att studera utgångspunkter och vilka språkliga 

förhållanden som påverkar detta. Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning kan ha 

varierande kommunikativa erfarenheter och språkliga begränsningar när de börjar skolan. 

Enligt det sociokulturella perspektivet betonas vikten av att all kommunikation ska ses som 

språkliga redskap och genom att synliggöra det kan gynnsammare förutsättningar skapas för 

språklig interaktion. Perspektivet kan hjälpa oss att se små betydelsefulla delar i elevers och 

pedagogers samspel och kommunikation. Det sociokulturella perspektivet kan 

sammanfattningsvis utveckla vår förståelse för nyanlända elevers olika skolkontexter och hur 

det kommunikativa bemötandet får olika konsekvenser för elevers utveckling och lärande. 

5. Metod 

Metoddelen inleds med en beskrivning av studiens kvantitativa förstudie. Därefter kommer 

studiens ansats som är fallstudie att beskrivas. Därefter följer urval och genomförande som 

behandlar studiens intervjuer och observationer. Sedan redogörs för bearbetning och analys av 

det empiriska materialet. Studiens tillförlitlighet och etiska ställningstagande avslutar kapitlet. 
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5.1 Kvantitativ förstudie 

Studiens bakgrund presenterar statistik kring hur elever med annat modersmål har ökat i 

grundskolan och även inom SPSM. Eftersom vi anser och upplever att målgruppen nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning ytterligare har ökat inom SPSM de senaste åren 

ville vi veta om vår bild stämmer överens med verkligheten. Vi är i vår studie intresserade av 

just nyanlända elever och genom vår kvantitativa förstudie ville vi också synliggöra hur 

många av eleverna med annat modersmål som räknas som nyanlända. Vi vill med den 

kvantitativa förstudien synliggöra aktuell statistik för att poängtera studiens relevans för 

forskningsfältet. För att få tillgång till aktuell statistik har vi som forskare därmed gjort en 

kvantitativ förstudie. Enligt Martyn Denscombe (2009) genomförs kvantitativa studier 

vanligtvis i form av enkäter, via internet, mail eller telefonsamtal. Informanterna får samma 

frågor och studiens resultat visas genom tabeller, diagram eller figurer. Det här stämmer väl 

överens med vår kvantitativa förstudie då vi valde att via mailkontakt kontakta rektorer på de 

fem skolorna inom SPSM som vänder sig till elever med dövhet eller hörselnedsättning. Vi 

ställde samma frågor och använde oss av samma definitioner kring elever med annat 

modersmål och nyanlända elever. Vi har bett rektorerna svara på elevantal totalt och antal 

elever med annat modersmål. Vi har också bett dem svara på hur många elever av dem som 

räknas som nyanlända. När vi frågade rektorerna om antalet nyanlända elever utgick vi från 

Skolverkets (2015) definition som menar att nyanlända elever är elever som varit bosatta i 

annat land, men numera är bosatta i Sverige och har påbörjat utbildning inom det svenska 

skolväsendet. Efter fyra års skolgång i Sverige ska eleven inte längre anses som nyanländ. 

Statistiken är en sammanställning av nuläget av antalet elever inom SPSM:s skolor och 

redovisas i studiens resultatdel. 

5.2 Kvalitativ fallstudie  

Syftet med studien är att belysa och söka svar på hur mottagandet av nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning organiseras, planeras och genomförs. Vårt intresse ligger i att 

upptäcka och försöka förstå hur organisationen på en skola inom SPSM påverkar pedagogers 

förutsättningar att kommunikativt lyckas bemöta nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Därför blir utgångspunkten för vårt arbete en kvalitativ fallstudie som 

genomförts på en undersökningsenhet, i vårt fall på en skola inom SPSM. En fallstudie 

utmärks oftast av att undersöka och belysa enstaka fall där man är ute efter att utveckla mer 

djupgående kunskaper. Fallstudie som tillvägagångssätt är en metod som hjälper till att reda 
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ut dilemman i en given situation. Fallstudier har oftast ett holistiskt synsätt vilket innebär att 

man undersöker delar som skapar insikt över helhet (Denscombe, 2009). Det här stämmer väl 

överens med studiens syfte då vi är ute efter att undersöka och belysa hur mottagande och 

kommunikativt bemötande av nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning 

organiseras, planeras och genomförs på organisation, grupp och individnivå. Genom att 

belysa samtliga delar skapas en helhet som i sig utvecklar mer djupgående kunskaper inom 

området. En fallstudie har fokus på process snarare än resultat och kontexten är viktigare än 

att hitta precis data och det handlar mer om att upptäcka än att bevisa (Merriam 1994). 

 

Fallstudie som tillvägagångssätt möjliggör även användandet av flera olika 

undersökningsmetoder vilket i sig utvecklar triangulering (Denscombe, 2009). I vårt fall har 

vi valt att använda oss av både intervjuer och observationer som innebär att vi betraktar saker 

ur mer än ett perspektiv. Intervjuer och observationer genomförs av oss båda, vilket gör att vi 

kan jämföra tolkningar av insamlad data som i sig ger oss en bättre förståelse av det som 

undersöks (Denscombe, 2009). Vi motiverar vår fallstudie med att aktuellt område, nyanlända 

elever finns som en naturlig del i den miljö där undersökningen genomförs. Det är en ny 

elevgrupp som ökat under senare år och ett likartat dilemma för många skolor inom SPSM. 

Det har visat sig finnas mycket begränsat utbud av tidigare forskning vilket gör studien extra 

intressant. Genom att belysa området kan fler skolor ta del av resultatet och applicera det i sin 

verksamhet. Varje fallstudie är i sig unik, men kan även bli exempel som ingår i en bredare 

helhet (Denscombe, 2009). Skolan där studien är genomförd kan betraktas som en skola bland 

andra skolor inom SPSM. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) är det inte 

ovanligt att en fallstudie blir ett lokalt intresse eller ett intresse inom en viss målgrupp. 

Generaliseringsaspekten avgörs därmed av den som använder fallstudien som 

tillvägagångssätt och generalisering kan sägas ske genom igenkännande av det som beskrivs 

utifrån kontexten. En nackdel med att bara undersöka en skola kan enligt Denscombe (2009) 

vara att få fram exakt träffsäker data då datainsamlingen kan bli begränsad då den bara sker 

på en enhet. I vårt fall blir resultatet av datainsamlingen mer en beskrivning av verkligheten 

och ingen generell sanning. Ytterligare en nackdel inom kvalitativa fallstudier kan vara 

tidsaspekten. Om studien genomförs under en kort period kan det finnas en risk att det 

påverkar studiens trovärdighet. Begränsad tid kan påverka forskaren och en svårighet kan bli 

att verkligen synliggöra det som forskaren har för avsikt att studera (Denscombe, 2009). För 

att minska den risken har vi i vårt fall som tidigare nämnt valt metodtriangulering då vi som 
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forskare gemensamt genomfört både intervjuer och observationer. Genom att vara två 

forskare anser vi att möjligheten ökar att få syn på det som vi faktiskt vill studera.  

 

Sammanfattningsvis är en kvalitativ fallstudie användbar som metod för vårt syfte där vi vill 

belysa och synliggöra förutsättningar för mottagande och kommunikativt bemötande på en 

skola inom SPSM. Hade vi istället valt ett etnografiskt tillvägagångsätt skulle vår 

utgångspunkt mer handlat om att studera uppfattningar och vad som ligger bakom 

informanternas handlingar (Kullberg, 2014). En etnografisk ansats kräver vanligtvis också att 

forskaren själv är en del av forskningen genom att delta i aktiviteter och projekt som studeras 

vilket vi som forskare i vår studie inte har gjort. Ansatsen etnografi hade alltså inte besvarat 

vårt syfte då vi inte är ute efter att ta reda på uppfattningar och tankar bakom handlingar utan 

istället vill belysa och synliggöra hur något verkligen är. Etnografiska studier kräver också 

studier under en längre tid vilket inte hade varit optimalt för vår uppsats då vi anser att 

tidsperioden var begränsad (Kullberg, 2014). 

5.3 Urval och genomförande 

Fallstudiens skola är en av de fem skolor inom SPSM som vänder sig till elever med dövhet 

eller hörselnedsättning och omfattar elever från förskoleklass till årskurs 10. Urvalet av skola 

baserades på det geografiska avståndet som de olika skolorna inom SPSM är utspridda på. För 

att kunna genomföra undersökningen var det viktigt att ha tillträde till fältet på ett sådant sätt 

att det var praktiskt genomförbart tidsmässigt. Vi började med att kontakta rektor och 

biträdande rektor på den aktuella skolan och efter samtycke kontaktade vi berörda pedagoger 

med en förfrågan om att delta i studien. Samtliga fick ett skriftligt brev med information om 

studiens syfte och upplägg, etiska principer och innebörden av ett deltagande. Alla tillfrågade 

informanter gav sitt samtycke och undertecknade brevet. Sammanlagt deltog rektor, 

biträdande rektor och tre pedagoger i studiens intervjuer. 

 

Vår undersökning innehåller deltagande observationer i grupper där nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning ingår. För att få alla berörda elevers godkännande fick totalt 27 

elever och dess vårdnadshavare en förfrågan om att delta i studien och information om de 

forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet (2011). Av de 27 tillfrågade eleverna 

räknas fyra elever som nyanlända och ytterligare åtta elever hade annat modersmål. Innan 

brevet skickades hem valde vi som forskare att besöka varje elevgrupp där vi presenterade oss 
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samt informerade dem om vår avsikt. Kvale och Brinkmann (2014) belyser just vikten av att 

informera undersökningspersonerna om studiens syfte, dess upplägg och innebörden av ett 

deltagande. Genom tydlig information och medvetenhet ökar chansen att 

undersökningspersonerna deltar och lämnar sitt samtycke. Breven lämnades direkt till 

eleverna men kontakt med tre av de tillfrågade elevernas vårdnadshavare krävde ytterligare 

insatser. Två av breven språktolkades genom telefontolk och ett av dem presenterades via 

personlig kontakt. Efter några påminnelser gav slutligen samtliga elever och dess 

vårdnadshavare sitt samtycke till att delta i vår studie.  

 

Deltagande rektorer, pedagoger och elever i studien valdes därmed genom ett subjektivt urval. 

Denscombe (2009) förklarar ett subjektivt urval som ett urval där forskaren handplockar sina 

informanter utifrån ett speciellt syfte. Syftet är att de människor som väljs ut anses kunna 

bidra med mest värdefull data till studien. I studien ingick som tidigare nämnts fem personliga 

intervjuer varav en intervju med skolans rektor, en intervju med skolans biträdande rektor och 

tre intervjuer med pedagoger som hade nyanlända elever i sina undervisningsgrupper. Val av 

intervjupersoner grundade sig i vårt antagande att organisationsnivå är utgångspunkten för hur 

arbetet bedrivs på grupp och individnivå. Genom att intervjua både rektorer och pedagoger 

fick vi möjlighet att belysa samtliga delar vilket ökar studiens bredd. 

 

5.3.1 Intervju 

Intervju som datainsamlingsmetod är lämpligt att använda när man är ute efter människors 

tankar och erfarenheter och används ofta i fallstudier (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom en 

personlig intervju kan informanten berätta om ett fenomen utifrån sina egna ord och tankar 

(Denscombe, 2009). En intervju kan ses som ett professionellt samtal som omfattar ett tydligt 

syfte, där kunskap konstrueras i interaktion mellan varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Ovanstående aspekter stämmer överens med studiens syfte då vi vill belysa och synliggöra 

som i sin tur kan leda till ny kunskap. 

 

Studien omfattar semistrukturerade intervjuer där vi forskare genomför personliga intervjuer 

genom att möta en informant i taget. I mötet använde vi oss av en ämnes- och intervjuguide 

för att till viss del styra innehållet i intervjun. Frågorna var öppna i bemärkelsen att vi ville 

introducera och hålla oss till ämnet och sedan låta informanten berätta utifrån sina 

erfarenheter. Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer bra då man är ute efter 
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att lokalisera tankar och idéer från bestämda människor. Genom vår ämnes- och intervjuguide 

kunde vi som forskare studera informanten samtidigt som viss öppenhet rådde.  

 

Vi valde att genomföra våra intervjuer tillsammans men med utgångspunkten att vi intog olika 

roller. En av oss var en mer aktiv intervjuperson medan den andra förde fältanteckningar samt 

agerade intervjustöd. Intervjuerna ljudinspelades för att säkerställa en fullständig 

dokumentation. Att både föra fältanteckningar och göra bandinspelningar är en bra 

kombination enligt Denscombe (2009). Det är viktigt att få med sådant som inte ryms i bara 

en metod som mimik och icke verbal information eller hur atmosfären och klimatet var under 

intervjun. För att skapa en så neutral miljö som möjligt för informanterna valde vi att inte 

genomföra videoinspelningar. Eftersom vi var två forskare som genomförde intervjuerna samt 

förde fältanteckningar anser vi att tillräcklig dokumentation skapades. Att inte använda 

videoinspelning skapar också ett mer neutralt samtal och vi förmodar att informanterna vid 

intervjutillfället inte behövde känna sig så utpekade. Innan vi genomförde intervjuerna valde 

vi att delge informanterna vårt syfte och våra frågeställningar dels för att förbereda dem inför 

forskningsområdet men också för att informanterna och vi skulle utgå ifrån samma diskurs när 

det gällde begreppet kommunikativt bemötande. Vid intervjutillfället inledde vi med att 

muntligt berätta studiens syfte och frågeställningar och de centrala begrepp som används. 

 

Före vi startade intervjuerna kontrollerade vi att vår tekniska utrustning fungerade. Vi valde 

att använda två parallella ljudinspelningar för att vara säkra på att tekniken skulle fungera och 

att ingen intervju skulle behöva göras om. Under intervjuerna förde en av oss kontinuerliga 

fältanteckningar och i direkt anslutning till de reflekterade vi tillsammans vilket utmynnade i 

nya anteckningar. Detta kändes som en viktig del av arbetet eftersom vi inte fick med 

kroppsspråk eller andra visuella signaler under ljudinspelningen.  

 

Innan vi startade vårt insamlande av data valde vi även att göra en pilotintervju för att se om 

vår ämnes- och intervjuguide var utformad på ett sätt som gav oss lämpliga svar i relation till 

vårt syfte. Pilotintervjun gav oss information om att några frågor behövde kompletteras i vår 

guide men att den avsatta tiden för intervjutillfällena, 45 minuter, var lagom. 

 

5.3.2 Deltagande observation 

De kvalitativa data som studien bygger på har också inhämtats genom deltagande observation 

i tre olika undervisningsgrupper inom åldrarna åtta till tolv år. Inom dessa 
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undervisningsgrupper har observationer genomförts i både helgrupp, mindre grupp och 

tvärgrupp. Observationerna genomfördes under en veckas tid vid 13 olika lektioner. 

Denscombe (2009) menar att man måste välja sin observationsperiod utifrån vad man vill 

studera. Om man till exempel är intresserad av samspel och interaktion ska man studera det 

vid olika tillfällen och inte vid samma tidpunkt vid upprepande tillfällen. Eftersom vi ville 

studera hur pedagoger kommunikativt bemöter nyanlända elever valde vi att observera flera 

olika slags lektioner för att ge studien en mer tillförlitlig bild. Observation är enligt 

Denscombe (2009) pålitlig metod för att samla in data eftersom forskaren själv kan bilda en 

uppfattning om vad som händer i verkligheten. Genom observation behöver forskaren inte 

anförtro sig till det som någon berättar utan forskaren får istället själv kunskap om det som 

sker (Denscombe, 2009). För vår del kan observationer som metod hjälpa oss att se vad som 

händer i klassrummets kontext gällande kommunikativt bemötande utan att pedagoger själva 

ger oss den informationen. Eftersom syftet är att studera pedagogers kommunikativa 

bemötande på grupp och individnivå, så som tidigare nämnts, hade det inte enbart räckt att 

göra intervjuer utan vi vill se objektet som det verkligen är. Liknande resonemang för Silwa 

Claesson (2004) som menar att pedagoger beskriver de mest ideala situationerna under 

intervjutillfället och inte ger forskaren den verklighet som sker i klassrummet. En förklaring 

till detta är enligt Claesson (2004) att pedagoger har svårt att beskriva vad de verkligen gör i 

klassrummet eftersom det vardagliga sitter i händerna och är svårare att återberätta i en 

intervju. 

 

Vi använde ett observationsschema med stödfrågor för att göra observationerna mer 

tillförlitliga och inte låta våra egna antaganden påverka vår tolkning av data. Ett 

observationsschema ska enligt Dencombe (2009) hjälpa forskaren att få syn på och beskriva 

vad som händer och minimera forskarens påverkan. Det är viktigt att studera samma 

aktiviteter, alltså i vårt fall hur pedagoger kommunikativt bemöter nyanlända elever för att ha 

uppmärksamheteten riktad mot samma saker (Denscombe, 2009). Vid observationstillfällena 

förde vi observationsschema båda två, dels för att vi ingick i en teckenspråkig miljö där det 

kan vara svårt att anteckna och hinna se samtidigt men också för kunna registrera samma data 

som förhoppningsvis ökar tillförlitligheten i studien. I de deltagande observationerna intog vi 

en observatörsroll där vi försökte att inte interagera med någon. Vi satt med under lektionerna 

men försökte göra oss så osynliga som möjligt för att inte påverka den naturliga 

klassrumsmiljön. Diskret placering och att undvika interaktion är något som Denscombe 
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(2009) uppmärksammar som viktiga delar vid observationer för att inte störa det pågående 

man vill studera. 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Vår kvalitativa fallstudie består som tidigare nämnts av metodtriangulering genom 

datainsamling från klassrumsobservationer och intervjuer av både pedagoger och rektorer. Ett 

sätt att beskriva bearbetning och analysarbetet är att framhålla den hermeneutiska spiralen. 

Enligt hermeneutiskt synsätt finns det inte någon absolut sanning utan det handlar om flera 

sätt att förstå världen (Ödman, 2007). Verkligheten tolkas utifrån forskarens förförståelse men 

det är enligt Per-Johan Ödman (2007) viktigt med en öppenhet kring det man studerar så 

förförståelsen kan förändras. Med den hermeneutiska spiralen kan våra tolkningar växa fram i 

en ständig rörelse mellan delar och helhet, från vår förförståelse och i möten med nya 

erfarenheter (Ödman, 2007). Vårt fokus genom bearbetning och analys har varit just att växla 

mellan delar och helhet för att skapa ny förståelse. Det stämmer väl in på vår fallstudies syfte 

som är att belysa hur en skolas olika nivåer kan påverka och samspela med varandra. 

Eftersom vi har studerat data från observationer och intervjuer på dessa olika nivåer tror vi att 

de olika delarna skapar en rörelse från del till helhet och tvärtom och stödjer oss i tolkning av 

det empiriska materialet.  

 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet där både våra frågor och informanternas svar 

skrevs ner ordagrant. Det transkriberade materialet från intervjuerna består av sammanlagt 

cirka 50 sidor. Dessa har sedan bearbetats flera gånger och framträdande teman och kategorier 

har vuxit fram. Vi började med att grundligt läsa de transkriberade intervjuerna var för sig och 

markerade betydelsefulla delar utifrån studiens syfte med olika färgpennor. Vi gick sedan 

tillsammans igenom vad vi kommit fram till och hittade fyra gemensamma framträdande 

teman. Under de deltagande observationerna skrevs fältanteckningar direkt under 

observationstillfället. Dessa bearbetades och analyserades också var för sig för att även här 

hitta framträdande teman och kategorier. Utifrån våra intervjuer och observationer 

sammanställde vi våra framträdande kategorier genom att klippa och klistra upp de på nya 

stora ark. Dessa ark lades ut på golvet för att lättare få syn på betydelsefulla aspekter vilket 

hjälpte oss att urskilja viktiga delar för vårt syfte. Teman och kategorier från både intervjuer 

och observationer har sedan förts samman och utmynnat till ett gemensamt resultat. 
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5.5 Studiens giltighet 

I en kvalitativ undersökning sker insamling och analys av information parallellt (Merriam, 

1994). Redan vid första mötet med det man ska studera, i vårt fall genom observation och 

intervjuer, startar analys med insikter och idéer som påverkar och i viss mån styr vad nästa 

steg blir i undersökningen (Merriam, 1994). Skillnaden mellan en kvalitativ studie och en 

kvantitativ studie är att i den senare kan man redogöra för validitet och reliabiliteten i förväg 

som därmed ökar trovärdigheten i undersökningen. När man genomför en kvalitativ studie 

betonar Sharan Merriam (1994) vikten av forskarens förhållningssätt och förmågan att 

beskriva och argumentera för sina val för att på bästa sätt övertyga läsaren om validiteten och 

reliabiliteten i studien. Vår fallstudie belyser vår uppfattning av verkligheten från en skola 

vilket skildrar förutsättningar för mottagande och upplevelsen av ett kommunikativt 

bemötande till nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. Resultatet belyser en 

skolenhet och är ingen generell sanning. Styrkan är dock att läsaren kan känna igen delar eller 

helheter i studien och applicera detta till sin verklighet. Genom att ifrågasätta och reflektera 

kring det lästa skapas nya insikter som kan få betydelse för läsarens vardag.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan kvalitativ forskning leda till validitet vilket innebär 

att den vetenskapliga kunskapen man undersöker blir giltig. God validitet innebär därmed att 

forskaren under hela forskningsprocessen intar ett kritiskt förhållningssätt och kontrollerar att 

man undersöker det som man har för avsikt att undersöka. Som tidigare nämnts ingår 

metodtriangulering i vår studie vilket innebär att vi använder flera metoder för att samla in 

vårt data. Studiens validitet stärks också av att vi är två forskare som gemensamt utför 

studiens intervjuer och observationer. Detta möjliggör att vi tillsammans kan inta ett kritiskt 

förhållningssätt och fokusera på studiens avsikt. Vi har i vår studie också försökt att uppnå en 

god reliabilitet genom att vara tydliga och framställa en genomskinlig metodredogörelse 

(Denscombe, 2009). Detta innebär att vi ständigt har haft vårt tillvägagångsätt i åtanke där 

kontinuerliga anteckningar förts kring vad vi har genomfört och vad som kommer att 

genomföras. Vi anser att detta ökar studiens reliabilitet då man enligt Denscombe (2009) 

måste ställa sig frågan om forskningens tillvägagångssätt är relevant för forskningens syfte.  

5.6 Etiska ställningstagande 

Etiska frågeställningar måste beaktas i en forskningssituation. Inom en kvalitativ studie är det 

viktigt att överväga de etiska aspekterna noga eftersom de som deltar i studien delar med sig 
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av sina tankar och erfarenheter (Merriam, 1994). Vi själva som forskare har i den här 

studien intagit ett kritiskt analytiskt förhållningssätt. För inte påverka vår forskningsroll har vi 

försökt bortse från våra egna erfarenheter och vår bakgrund som pedagoger.  

 

Hanteringen av forskningsmaterial gällande sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet understryks av Vetenskapsrådet (2011). För att uppfylla dessa krav har vi valt 

att beakta informanternas integritet genom att avidentifiera den aktuella skolans ort och namn. 

Hänsyn har också tagits till de medverkande i studien då rektorerna benämns som rektor 1 och 

rektor 2 och pedagogerna har getts fingerade namn. Eftersom antalet skolor inom SPSM är 

begränsade valde vi också att avidentifiera samtliga skolors namn i det diagram som 

presenteras i studiens resultatdel. Detta försvårar även möjligheten att urskilja studiens skola. 

 

Informanterna blev informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde 

avsluta sin medverkan under studiens gång. Ann Quennerstedt, Deborah Harcourt & Jonathon 

Sargeant (2012) betonar två riskaspekter gällande forskningsetik om barn. Den första är 

samtycke av ansvarig vuxen och den andra är att barnet själv förstår sin medverkan och vad 

studien handlar om. Som vi tidigare nämnt har samtliga föräldrar gett sitt samtycke till att 

deras barn deltar i studien då dessa är yngre än 15 år. För att barnet själv ska förstå sin 

medverkan har vi som forskare tillfrågat och informerat varje elevgrupp om studien och dess 

avsikt. Vi har genom detta undersökt barnets förmåga att förstå vad studien handlar om 

(Quennerstedt, Harcourt & Sargeant, 2012). 

 

6. Resultat  

Resultatet inleds med en redogörelse för vår kvantitativa förstudie. Därefter följer resultat 

utifrån intervjuer, resultat utifrån observationer och avslutas med en sammanställning av 

resultatet. 

6.1 Kvantitativ förstudie 

Nedan följer en redogörelse för studiens kvantitativa förstudie där aktuell statistik kring 

elevantal inom SPSM framgår. Elevgrupper som redovisas är elevantal totalt, antal elever 

med annat modersmål och antal nyanlända elever. Statistiken är en sammanställning av 

nuläget av antalet elever inom SPSM:s tillfrågade skolor. 
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Tabell 1. Elevantalet på fem skolor inom SPSM 2015

 

 

Statistiken visar att elevgruppen nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning 

ytterligare har ökat inom SPSM. I dagsläget har 39 procent av eleverna annat modersmål och 

17 procent av det totala elevantalet är nyanlända. Vi ser också att elevgruppen är nästan 

dubbelt så stor inom SPSM än inom den vanliga grundskolan. 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av elevantalet på fem skolor inom SPSM 2015 
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Mot den här bakgrunden ser vi att nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning är en 

målgrupp som ökar inom SPSM. Förstudien visar därmed att området är aktuellt vilket även 

stärker vårt antagande att ämnet är viktigt att synliggöra och belysa. 

6.2 Resultat utifrån intervjuer 

Syftet med studien är som tidigare nämnts att söka svar på hur mottagandet av nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning organiseras, planeras och genomförs. Studien vill 

belysa vilka förutsättningar som påverkar pedagoger att kommunikativt lyckas bemöta 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar kommer resultatet av våra två rektorsintervjuer och tre pedagogintervjuer 

redovisas med hjälp av fyra framträdande teman:  

 

 Mottagande 

 Kommunikativt bemötande 

 Kartläggning  

 Kompetens  

 

För att göra vårt resultat mer levande har vi valt att lägga in förstärkande citat utifrån 

informanternas svar. Rektorerna benämns som rektor 1 och rektor 2. Pedagogers namn som 

förekommer är fingerade och utelämnad text är markerat med /…/. Efter detta följer resultatet 

utifrån studiens 13 observationstillfällen. Detta hjälper oss att se om det som framkommer i 

intervjuerna även stämmer överens med det som sker i klassrumssituationen. Resultatavsnittet 

avslutas med en sammanställning av resultatet där vi lyfter fram betydelsen av 

organisationsnivån för hur arbetet kan genomföras på grupp och individnivå.  

6.2.1 Mottagande 

Rektorer 

Rektorerna poängterar att nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning är en ny 

målgrupp som har ökat under de senaste åren. I dagsläget finns ingen gemensam policy inom 

SPSM för hur mottagandet ska gå till utan det är upp till varje skola att organisera skolgången 

för dessa elever. På studiens aktuella skola gör man nu individuella lösningar från fall till fall 

och någon tydlig gemensam handlingsplan saknas. En svårighet som framkommer är att 

förutse hur många och vilka elever som kommer till skolan. Oftast börjar det elever mitt i 
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terminen då läsårets organisation redan är beslutad och då får man omstrukturera bland de 

befintliga resurser som finns att tillgå. Rektor 1 uttrycker hur det kan fungera: 

 

Det är svårt att organisera för vi vet ju inte om det kommer en eller om det kommer fyra, en i år 1 och 

en i år 9, så det är jättesvårt. Man får organisera för den som kommer. Om det visar sig att det kommer 

två eller tre till, får man organisera om igen (rektor 1).  

 

Rektorerna berättar att skolan har en pedagog anställd som har hand om det allra första 

mottagandet av alla nya elever och dess familjer. Pedagogen har ansvar för att befintlig 

information gällande elevens bakgrund överlämnas till aktuell pedagog och personen slussar 

under en dag in eleven i klassen. Därefter ligger ansvaret kring mottagandet på berörda 

pedagoger. Den information som överförs om nyanlända elever upplevs många gånger som 

bristfällig då skolan får veta väldigt lite om eleverna och dess bakgrund. Rektorerna förklarar 

vidare att nyanlända elever placeras i befintlig grupp utifrån ålder och årskurs. Vikten av 

tillhörighet och att dessa elever blir en del av den stora gruppen poängteras. Eleverna ska ges 

stöd i den ordinarie gruppen för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Rektorerna 

berättar att det i dagsläget inte finns någon förberedelsegrupp att tillgå.  

 

När vi ställde frågor kring pedagogers förutsättningar kring gemensam planering för att på 

bästa sätt kunna bemöta nyanlända elever svarade rektorerna att det ingår i den ordinarie 

planeringstiden som arbetslaget befogar över. En rektor menar att alla klasser har elever med 

språk och kommunikationssvårigheter så därför blir planeringstiden lika för alla. Målgruppen 

nyanlända elever urskiljs inte från de övriga eleverna. Vidare berättar rektorerna att det inte 

heller utgår någon extra elevpeng för dessa elever utan de ingår i ordinarie budget. Nyanlända 

elever med dövhet och hörselnedsättning ses följaktligen som en elev bland alla andra. Utifrån 

den befintliga organisationen av mottagandet och de förutsättningar som ges poängterar 

rektorerna att pedagogerna gör ett mycket bra arbete. Skolan har kompetensmässigt goda 

möjligheter att ta emot nyanlända elever. Rektorerna berättar dock att mottagandet är ett 

utvecklingsområde där skolan måste agera. Skolan kan inte invänta forskning kring 

målgruppen eller på att någon annan ska besluta om hur man ska göra. 

 

Pedagoger 

Pedagogerna upplever att det finns svårigheter kring organisationen och mottagandet kring 

nyanlända elever. Det saknas en tydlig plan för dessa elevers skolstart och i nuläget handlar 
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det om att pedagogerna själva ska omstrukturera i befintligt arbetslag. Pedagogerna beskriver 

en avsaknad kring en tydlig organisation från rektorerna. De önskar gemensamma 

informationsmöten tillsammans med rektorerna och elevhälsan där man kan diskutera eleven 

och dess skolstart. Vidare poängterar pedagogerna att den pedagog som ansvarar för det första 

mottagandet gör ett värdefullt jobb men en samsyn och förståelse kring arbetet behöver 

utvecklas. 

 

Pedagogerna saknar gemensam planeringstid riktad för arbetet med nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning. I dagsläget ingår det i den ordinarie planeringstiden och 

pedagogerna upplever att tiden inte räcker till. Denna situation beskriver Sara så här: 

 

Det finns ingen gemensam planeringstid. Pratar vi nyanlända elever så har jag och Gudrun bestämt att 

vi ska träffas tjugo i tolv på lunchrasten idag för att planera lektionen i eftermiddag. Som det ser ut idag 

har vi har ingen gemensam planering under veckan faktiskt (Sara). 

 

För att pedagogerna ska få bättre förutsättningarna att bemöta nyanlända elever önskar de en 

förberedelsegrupp där en eller två pedagoger har fullt ansvar. De tror att det skulle leda till 

större kontinuitet och trygghet för eleverna. Pedagogerna uttrycker att det finns en vilja att 

hitta lösningar men planeringstiden och resurserna räcker inte till. Som ett exempel på detta 

har pedagogerna själva bland annat skapat mindre tvärgrupper där nyanlända elever från olika 

klasser får undervisning utifrån mer individuella behov och förutsättningar. Vikten av 

förberedelsegrupp beskrivs så här av Gudrun: 

 

Jag saknar att det skulle vara mer organiserat och att eleverna skulle vara i en grupp speciellt när det 

kommer så många som det har gjort nu. Det är viktigt att man får hjälp i början, hjälp med språk och 

socialt beteende och hur det fungerar här i Sverige. Nu är det några lektioner de får den här hjälpen men 

annars är det svårt på en NO/SO lektion där de inte förstår någonting /.../. Om de här barnen ska få en 

ärlig chans så behöver de få mer hjälp när de kommer. Tar man emot ett barn måste man också hjälpa 

det. Man kan inte bara sätta in det i en grupp med tio andra och tro att allt löser sig (Gudrun). 

 

En anledning till att pedagogerna har startat mindre tvärgrupper är att kunna tillgodose alla 

elevers behov. Samtidigt som de nyanlända eleverna behöver extra stimulans och stöd vill 

man också kunna utmana de övriga eleverna på rätt nivå. I dagsläget är undervisningen i 

helgrupp ibland på för hög nivå för nyanlända elever samtidigt som övriga elever inte alltid 
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utmanas. Pedagogerna tror att samsyn och att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar 

för nyanlända elevers lärande skulle gynna alla elever. 

 

6.2.2 Kommunikativt bemötande 

Rektorer 

Rektorerna betonar vikten av att nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning ska 

tillhöra en stor grupp för att få gemenskap och för att uppleva och se andra elever 

kommunicera med varandra. Att tillhöra den stora gruppen ger också enligt rektorerna dessa 

elever kommunikativa utmaningar på en högre nivå. Gruppen ger eleverna erfarenheter om ett 

socialt sammanhang och kunskaper kring hur den svenska skolan fungerar. Rektorerna 

upplever att målgruppen nyanlända elever får ett gott kommunikativt bemötande då 

pedagoger har god kompetens kring detta. Pedagoger har teckenspråkskunskaper som man 

kombinerar med andra alternativa inlärningsstrategier som bildstöd, struktur och ramar i 

klassrumssituationen. Rektor 2 poängterar följande: 

 

Jag tror att våra pedagoger har jättestor möjlighet till att kommunikativt bemöta elever eftersom våra 

pedagoger är väldigt vana vid det. Även om de inte har tagit emot nyanlända elever tidigare så är de 

vana vid att elever är på hur spretig nivå som helst. Pedagogerna är vana med att tydliggöra, förbereda, 

använda bilder och jobba en till en. Det är väldigt sällan man kan göra allt i grupp hela tiden. Skolan har 

ju ett arbetssätt som ser ut så. Möjligheterna är ju goda, godare hos oss än hos någon annan skola så 

klart. Men även mer komplexa (rektor 2). 

 

Vidare beskriver rektorerna just att det kan vara en dubbel utmaning att kommunikativt 

bemöta nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. Detta blir extra svårt om 

pedagoger inte besitter kunskap inom området och vilken pedagog eleven möter kan vara 

avgörande för dess utveckling. Den dubbla utmaningen handlar inte bara om att eleverna har 

ett annat modersmål utan hela elevens situation och bakgrund påverkar. Eleverna kan ha 

varierande skolgång, upplevelser av krig och skambelagd syn kring funktionsnedsättning men 

också olika kommunikativa erfarenheter med sig från hemlandet. Många nyanlända elever 

kommer med bristfälliga kommunikativa förmågor då de inte har haft möjlighet att utveckla 

ett språk i sitt hemland. Rektorerna belyser att nyanlända elevers språkliga bakgrund kan 

utgöra ett dilemma att kommunikativt bemöta eleverna på rätt sätt. En anledning till detta kan 

vara den bristfälliga informationen som skolan får om elevens språk och kunskapsbakgrund.  
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Pedagoger 

För att nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning ska våga använda sin 

kommunikation behöver de bli sedda och trygga. Detta är något som pedagogerna betonar när 

de pratar om vikten av ett kommunikativt bemötande. Pedagogerna beskriver att det 

kommunikativa bemötandet är enklare att genomföra i den mindre tvärgruppen då de 

nyanlända eleverna är trygga och tar mer plats. En annan orsak som nämns är att eleverna i 

tvärgruppen är mer homogena språk och kunskapsmässigt. Där tillåts ett lite lugnare tempo 

med tid för att stanna upp och repetera på många olika sätt.  

 

Även pedagogerna beskriver att de har relativt goda kunskaper att kommunikativt bemöta 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning då de kan erbjuda teckenspråk, 

hörselteknik och ett rikt bildstöd. Pedagogerna poängterar också vikten av den icke verbala 

kommunikation och betydelsen av att använda hela sin kropp för att få eleven att förstå. Detta 

beskrivs av Sara så här: 

 

Det är viktigt att de känner att jag ser dem. Jag försöker att vara tydlig. Det gäller att inte bara 

använda teckenspråk utan att använda hela min kropp. De ska känna sig trygga och våga kommunicera. 

De ska tillåtas att kommunicera så bra de kan eller på det sättet de kan. Ibland blir det svårigheter att nå 

eleverna. Man vet inte vad de har för kunskaper eller var jag ska lägga ribban /.../. Nu jobbar vi mycket 

med ord, bild och tecken och kopplar ihop det. Vi pekar mycket, använder Smartboarden och tecknar. 

Om det kommer upp ett nytt ord tar vi fram det på Smartboarden och kopplar det till både teckenspråk 

och svenska (Sara). 

 

En svårighet som pedagogerna nämner inom bemötandet med nyanlända elever är att många 

elever har mycket begränsade erfarenheter av kommunikation och språk. De menar att många 

kommer till skolan utan språk och anses av pedagogerna som språklösa. Ytterligare en 

svårighet som pedagogerna nämner är precis som rektorerna tog upp att hitta rätt 

undervisningsnivå för nyanlända elever. Detta påverkar pedagogernas förväntningar och 

innehållet i undervisningen. Det krävs tålamod och tid att på bästa sätt kommunikativt bemöta 

nyanlända elever. Pedagogerna beskriver vikten av att uppmärksamma elevers 

kommunikativa förståelse där eleven både ska ges möjlighet att uppfatta och kommunicera 

tillbaka. 
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6.2.3 Kartläggning 

Rektorer 

Rektorerna beskriver att det är ett krav att ansvarig pedagog ska genomföra kartläggningar av 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. De uttrycker att kartläggningsarbetet är 

av stor vikt då man får reda på elevens skolbakgrund och kunskapsnivå. Arbetet ska sedan 

ligga till grund för hur pedagogerna utformar undervisningen och elevens skolsituation. 

Vidare poängterar rektorerna att det inte finns någon utarbetad mall för kartläggning av 

nyanlända elever. Det finns dock en vision om att utöka samarbetet med skolans elevhälsa där 

specialpedagog och logoped ska träffa eleven den första tiden och genomföra en bedömning 

på olika nivåer. Den kommunikativa förmågan, elevens kunskaper och kulturella bakgrund 

ska kartläggas. Utifrån kartläggningen vill rektorerna att elevhälsan tillsammans med ansvarig 

pedagog utformar en handlingsplan. I dagsläget ser de att pedagogerna inte hinner med 

kartläggningsarbetet i den utsträckning som behövs. Dessutom saknas en språklig bedömning 

för målgruppen. Ett stort dilemma i sammanhanget är svårigheten att få tag i 

modersmålslärare som kan bedöma elevens modersmål på teckenspråk. Resultatet visar också 

att det inte finns någon specifik kontinuerlig utvärdering eller dokumentation kring nyanlända 

elever. Den utvärdering och dokumentation som sker idag är i samband med elevens 

utvecklingssamtal och genomförs på samma sätt som för alla andra elever på skolan. Båda 

rektorerna belyser tydligt vikten av ett utvecklat kartläggningsarbete men trots det tar ingen av 

de del av de kartläggningar som pedagogerna ska utföra. 

 

Pedagoger 

Ingen av pedagogerna genomför i dagsläget någon kartläggning utöver den dokumentation 

som sker i samband med elevens utvecklingssamtal. Alla pedagogerna uttrycker dock att de 

önskar ett utvecklat kartläggningsarbete kring målgruppen. Pedagogerna beskriver att de 

saknar ett samarbete med elevhälsan kring arbetet med nyanlända elever. De efterfrågar hjälp 

att upprätta kartläggningar och att ha någon att föra pedagogiska diskussioner med om 

elevernas behov. Sara uttrycker det så här kring arbetet: 

 

Det låter ju jätteklokt med kartläggningar och det är självklart att man ska ha det. Jag känner att det inte 

finns någon plan på skolan. Kanske specialpedagogen har en plan men vi som arbetar är inte insatta i 

det. Det kanske finns ett bra material men då vet jag inte om det /.../. Om det hade funnits ett bra 

formulär att fylla i skulle man ju fånga de nyanlända på ett annat sätt. Man missar då ingenting (Sara). 
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Vidare beskriver pedagogerna att kartläggningar hade underlättat mottagandet och arbetet 

med målgruppen. Information om elevers tidigare skolgång, språk och kulturella erfarenheter 

hade varit ett stöd vid planeringen av undervisningen. Även avsaknaden av samarbete med 

modersmålslärare uttrycks tydligt. Ingen av de nyanlända eleverna med dövhet eller 

hörselnedsättning får i dagsläget någon modersmålsundervisning. Karin beskriver situationen 

så här:  

 

Modersmålslärarna vill inte jobba med döva och hörselskadade eftersom de själva inte kan teckenspråk. 

Lärare har sagt när de har varit här att de inte vill undervisa de här eleverna. Så då har det inte blivit 

någonting. Vi har sökt och sökt någon annan lärare som kan undervisa men vi får inte tag i någon. Det 

är tråkigt (Karin). 

 

Eftersom modersmålsundervisningen uteblir menar pedagogerna att deras möjligheter att ta 

reda på vilka språkliga förutsättningar eleven har på sitt modersmål begränsas. Likaså blir det 

svårare att använda elevens språkliga erfarenheter i undervisningen och 

informationsöverföringen beskrivs som bristfällig.  

 

6.2.4 Kompetens 

Rektorer 

Rektorerna uttrycker att de själva inte har någon specifik utbildning om nyanlända elever. De 

menar dock att de har viss kompetens via erfarenhet och eget kunskapssökande. För att 

säkerställa kompetensen bland pedagogerna på skolan söker man efter utbildade lärare som 

har specialkunskaper inom döv och hörselområdet. Det har inte genomförts någon gemensam 

utbildningssatsning kring nyanlända elever men rektorerna upplever att det finns en viss 

efterfrågan från pedagogerna själva att höja sin kompetens inom området. En svårighet som 

de beskriver är att utbudet av utbildning inom området nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning inte finns att tillgå. Båda rektorerna uttrycker att det finns en god 

kompetens på skolan men kunskapen behöver synliggöras. Det handlar om att utveckla 

kunskapen tillsammans och inte bara låta några pedagoger fortbilda sig på kortare kurser. 

Rektor 2 beskriver situationen så här:  

 

Ja, det behövs kompetensutveckling. Om det hade funnits något beforskat inom området så hade det 

varit jättebra. Alla specialskolorna står ju liksom inför samma utmaningar. Det är vi själva som måste ta 

reda på hur vi ska göra. Det är ju nytt eftersom det förut har kommit barn då och då men inte så mycket 
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som nu /.../. Vi måste hitta egna varianter. Vi måste ta bollen själva och göra, för det är ingen annan 

som gör det åt oss (rektor 2). 

 

Rektorerna betonar också vikten av att ta hjälp av de andra skolorna inom SPSM då alla står 

inför samma utmaningar kring målgruppen. Det finns goda exempel på hur man kan förbättra 

undervisningen av nyanlända och skolorna behöver lära av varandra. Rektorerna lyfter också 

vikten av att börja se den ökande målgruppen som en tillgång och som en resurs som berikar 

verksamheten.  

Pedagoger 

Samtliga pedagoger har lärarutbildning för skolans tidigare år. Ingen har specifik utbildning 

inom svenska som andraspråk eller likvärdig utbildning om nyanlända elever. Två pedagoger 

uttrycker en önskan om kompetensutveckling och har framfört sin önskning under sina 

medarbetarsamtal. Trots det har ingen kompetensutveckling skett på skolan. Pedagogerna vill 

ha ökade kunskaper om arbetssätt för nyanlända elever och kunskap kring anpassat material. 

De efterfrågar också kollegial tid för att tillsammans utveckla området. Sara säger: 

 

Jag har efterfrågat kompetensutveckling två gånger faktiskt när jag haft samtal med chefen. Jag känner 

att jag behöver mer utbildning i området. Jag har inte den kompetensen som krävs. Jag vill veta mer om 

nyanlända för att göra rätt mot eleverna /.../.  Chefen har noterat det och skrivit det på mitt 

medarbetarsamtal. Sedan har det inte blivit något mer av det. Jag känner väl att jag får trycka på igen, ja 

lyfta det igen. Jag behöver kunskaper runt nyanlända, helheten helt enkelt (Sara). 

 

I dagsläget skaffar pedagogerna sig kunskaper genom att prata med kollegor och ge varandra 

tips. De uttrycker dock en avsaknad av tid för detta. Pedagogerna söker information kring 

arbetet med nyanlända via internet och på andra pedagogiska sidor.  

6.3 Resultat utifrån observationer 

Resultatet av observationerna belyser undervisningssituationen för nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning utifrån tre olika undervisningsgrupper. Vi har observerat både i 

helgrupp, mindre grupp och tvärgrupp. Helgrupp innebär att nyanlända elever integreras i 

klassen och följer ordinarie undervisning. Undervisning i mindre grupp omfattar lektioner 

med två till tre elever som är i behov av extra insatser för sin kunskapsinhämtning. 

Tvärgruppsundervisning är mestadels för nyanlända elever där språkstimulerande arbetssätt 



37 
 

står i fokus. Observationerna redovisas genom att beskriva undervisningssituationerna i 

respektive grupp utifrån observationsschemats betydelsefulla delar för studien. Avslutningsvis 

görs en sammanställning av resultatet där vi även redogör för organisationsnivåns betydelse 

för pedagogers förutsättningar att genomföra undervisning på grupp och individnivå. 

 

6.3.1 Helgrupp  

I den helgrupp som vi har observerat gick det cirka tio elever som satt placerade i en U-form 

där det fanns möjlighet för alla att se varandra. Under lektionstid fanns det tillgång till två 

eller tre pedagoger. Undervisningen genomfördes på både tal och teckenspråk då en pedagog 

talade och en tolkade. Det kommunikativa bemötandet präglades av en tvåspråkig 

undervisning. Eleverna gjorde egna val och hade möjlighet att använda det språk som 

fungerade för sin kommunikation. Några elever berättade om egna upplevelser kopplat till 

aktuellt ämne. Ingen av de nyanlända eleverna berättade något eller räckte upp handen under 

lektionstid. De nyanlända eleverna satt tysta och avvaktande vid sina bänkar. Det fanns 

oklarheter i turtagning kring elevers kommentarer. Vissa elevers kommentarer upprepades 

eller förklarades inte till en tvåspråkig undervisning. Interaktionen i klassrummet bestod 

mestadels av kommunikation mellan pedagog och elev. Interaktionen och kommunikationen 

mellan elever saknades till stor del och visade sig bara vid enstaka tillfällen. Vid dessa 

tillfällen var de nyanlända eleverna inte delaktiga i kommunikationen. Tempot i 

undervisningen var relativt snabbt och pedagogerna stannande enbart upp vid några tillfällen 

för att förklara begrepp ytterligare. Smartboarden användes som hjälpmedel för att ge 

eleverna bildstöd då man sökte efter förklarande bilder till vissa begrepp. Ingen elev 

tillfrågades om de förstod bildens innebörd utan pedagogerna gick snabbt vidare i 

undervisningen. De nyanlända eleverna visade inget gensvar av förståelse under lektionen 

utan satt som tidigare nämnts tysta och tillbakadragna. Eleverna följde dock pedagogerna med 

sin blick och upplevdes vilja följa med i undervisningen. Det höga undervisningstempot i 

klassrummet präglades av att pedagogerna hade höga förväntningar på eleverna. Det gjordes 

ingen skillnad mellan de nyanlända eleverna och övriga klasskamrater. 

 

6.3.2 Liten grupp 

I den lilla gruppen ingick det tre elever varav en var nyanländ. De satt placerade bredvid 

varandra utan att ha direkt ögonkontakt. Under lektionstid fanns det tillgång till en pedagog. 

Undervisningen genomfördes på teckenspråk. Pedagogen hade också en språklig 

inlevelseförmåga genom att använda det icke verbala språket som tog stor plats i 
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undervisningen. Den nyanlända eleven kommunicerade och interagerade vid enstaka tillfällen 

med pedagogen då genom just det icke verbala språket via pekningar och gester. Övrig tid satt 

eleven tyst och försökte arbeta. Övriga elever kommunicerade och interagerade till större del 

med pedagogen och berättade om egna erfarenheter kopplat till ämnet. Den nyanlända eleven 

satt då mest tyst och tillbakadragen men visade en nyfikenhet att vilja delta i 

kommunikationen genom att titta och le. Interaktionen i klassrummet bestod även här 

mestadels av kommunikation mellan pedagog och elev. Interaktionen och kommunikationen 

mellan elever saknades till stor del och visade sig bara vid enstaka tillfällen. Vid vissa 

tillfällen valde pedagogen att ge eleverna olika material där eleverna jobbade individuellt med 

uppgifterna. Arbetsmaterialet till den nyanlända eleven var inte alltid åldersadekvat eller 

elevnära. Inget extra bildstöd gavs mer än de bilderna som fanns i elevernas arbetsböcker. De 

elever som sökte hjälp och uppmärksamhet fick mycket plats i undervisningen. Den 

nyanlända eleven satt tyst och bad inte om hjälp. Pedagogen återkopplade inte till den 

nyanlända elevens arbetsuppgifter i så hög grad utan fastnade mer hos de elever som sökte 

uppmärksamhet. Eftersom eleverna hade olika arbetsmaterial fanns det en vilja från 

pedagogens sida att anpassa materialet till elevens nivå. Därmed gjordes det skillnader på den 

nyanlända elevens material mot övriga elever. 

 

6.3.3 Tvärgrupp 

I tvärgruppen gick sex elever varav fyra var nyanlända. Eleverna satt placerade i en U-form 

där alla hade möjlighet att se varandra. Under lektionstid fanns det tre pedagoger att tillgå. 

Undervisningen genomfördes på både tal och teckenspråk där en pedagog talade och en 

tolkade. Det kommunikativa bemötandet präglades av en tvåspråkig undervisning med 

mycket inslag av en icke verbal kommunikation. Eleverna gjorde egna val och hade möjlighet 

att använda det språk som fungerade bäst för sin kommunikation. Eleverna inbjöds till 

delaktighet och interaktion. De tog plats, räckte upp handen och kommunicerade med både 

vuxna och med sina klasskamrater. Eleverna gavs tid att stanna upp, repetera och diskutera 

kring innehållet. Med små pedagogiska knep fångades elevernas uppmärksamhet och 

klassrummet genomsyrades av en positiv och lärande stämning. Materialet i undervisningen 

var åldersadekvat och elevnära. Alla eleverna arbetade med samma språkstöttande material 

som innebar att lära sig ord, bild och tecken. Många olika arbetsmoment kring samma uppgift 

genomfördes. Pedagogerna kollade vid ett flertal tillfällen upp elevernas förståelse genom att 

både fråga alla elever i helgrupp men också genom att gå fram till enskilda elever och kolla av 

om eleverna hade förstått innehållet. Eleverna visade ett stort gensvar i sin förståelse för 
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undervisningen genom att tydligt interagera och kommunicera tillbaka till pedagogerna både 

via tecken, tal och icke verbala signaler. Pedagogerna använde samma material för samtliga 

elever men anpassade det också till varje elevs individuella behov.  

6.4 Sammanställning av resultat 

Vår kvantitativa förstudie visar att målgruppen nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning ökar inom SPSM:s skolor. Tillika betonar både rektorer och pedagoger att 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning är en målgrupp som ständigt ökar och att 

det behövs en tydligare struktur kring hur arbetet med dessa elever ska organiseras och 

genomföras. Mottagandet av nyanlända elever upplevs vara komplicerat att organisera då det 

är svårt att förutse hur många elever som förväntas börja skolan. I dagsläget görs individuella 

lösningar för varje elev och studiens resultat visar att det blir arbetslaget eller enskilda 

pedagogens ansvar istället för att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt för hela skolan. 

Arbetslaget ska omstrukturera bland de resurser som finns för att anpassa undervisningen på 

bästa sätt för hela gruppen men också för den enskilda eleven.  

 

På den aktuella skolan råder det delade meningar kring hur man bäst tar emot och organiserar 

verksamheten för nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning. Rektorerna 

förespråkar att eleverna ska integreras i den stora gruppen då de poängterar vikten av att 

utmanas på en högre nivå och se hur andra elever kommunicerar. Vidare menar rektorerna att 

eleverna ska ges det stöd som behövs inom den ordinarie undervisningsgruppen. Till skillnad 

från rektorerna efterfrågar samtliga pedagoger en förberedelsegrupp då de ser svårigheter med 

att möta alla elevers skilda behov. Pedagogerna menar att en mer homogen 

undervisningsgrupp skulle gynna nyanlända elevers lärande på både grupp och individnivå.  

 

Genom studiens observationer framkommer det att det kommunikativa bemötandet i den stora 

undervisningsgruppen över lag var på en för hög nivå för nyanlända elever. Pedagogerna 

använde sig av ett avancerat tal och teckenspråk och tog många gånger för givet att alla elever 

förstod. Elevernas egna kommentarer upprepades inte alltid vilket gjorde att de nyanlända 

eleverna missade väsentlig information och hade ibland svårt att följa med i undervisningen. 

Det fanns också oklarheter kring turtagning vilket ledde till att det var svårt för de nyanlända 

eleverna att veta var de skulle titta och fokusera. Det bildstöd som gavs räckte inte alltid till 

för att de nyanlända eleverna skulle förstå då pedagogerna bara visade en bild för att 
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förtydliga begrepp utan att egentligen diskutera eller förklara vad begreppet egentligen 

betydde i sammanhanget. Detta visar att undervisningens innehåll inte alltid var anpassat för 

målgruppen nyanlända elever. De nyanlända eleverna var inkluderade i gruppen men 

interagerade inte i så hög grad.  

 

I den lilla undervisningsgruppen bestod det kommunikativa bemötandet mer av en icke verbal 

kommunikation. Via kroppsspråk och pekningar fanns det en interaktion mellan pedagog och 

elev. Interaktion mellan eleverna saknades dock då de arbetade individuellt med olika 

arbetsuppgifter. Det individuella arbetsmaterialet orsakade också att pedagogen inte hann med 

alla elever då de behövde mycket hjälp och vägledning i sitt lärande. Förväntningarna var 

stundtals låga då den nyanlända eleven inte alltid fick arbeta med åldersadekvat och elevnära 

material. Pedagogernas resonemang om en homogen undervisningsgrupp stärks av våra 

observationer där vi ser att nyanlända elever i tvärgruppen kommunikativt bemöts på ett bättre 

sätt. Tvärgruppen genomsyrades av trygghet, glädje och ett gemensamt kunskapsutvecklande 

arbetssätt och eleverna gavs möjlighet att utvecklas tillsammans både på grupp och 

individnivå.  

 

Studien visar därmed att det finns möjlighet att kommunikativt bemöta nyanlända elever med 

dövhet eller hörselnedsättning men att det på organisationsnivå inte alltid ges rätt 

förutsättningar att genomföra det fullt ut. En organisation med bland annat gemensam 

planeringstid, kollegialt lärande och kompetensutveckling om nyanlända elever hade ökat 

möjligheterna att bättre kommunikativt bemöta eleverna både på grupp och individnivå. 

Ytterligare en svårighet i sammanhanget är det bristande samarbetet med elevhälsan och 

modersmålslärare för att kunna kartlägga elevens modersmål men också för att se elevens 

språkliga bakgrund som en resurs i undervisningen.  

 

På den aktuella skolan råder det skilda meningar kring kartläggningsarbetet av nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning. Rektorerna uttrycker tydligt att det är 

pedagogernas ansvar medan pedagogerna är omedvetna om deras uppgift. De efterfrågar en 

utarbetad mall och någon ansvarig som hjälper till vid kartläggningsarbetet. Studien visar 

sammanfattningsvis att kartläggningsarbetet är bristfälligt på alla nivåer och att arbetet med 

nyanlända elever hade gynnats av ett inarbetat arbetssätt. Resultatet visar också att samtliga 

upplever en stor brist kring informationen om elevens språk och kunskapsbakgrund. Detta 

leder till svårigheter för pedagoger att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov. 
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Dock visar studiens resultat att det finns en god kompetens på skolan men att den måste 

utvecklas och synliggöras. Sammantaget visar studien att organisationsnivån är av stor vikt 

för vilka förutsättningar pedagoger får för att planera och genomföra undervisningen på grupp 

och individnivå för nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning.  

7. Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion där vi kritiskt granskar våra metodöverväganden som ingår i 

studien. Studiens syfte och frågeställningar ligger till grund för resultatdiskussionen som 

framställs via studiens fyra framträdande teman. Därefter lyfter vi fram vilka 

specialpedagogiska implikationer som studien kan ge. Kapitlet avslutas med slutord där 

avslutande kommentarer och vidare forskning presenteras. 

7.1. Metoddiskussion 

Syftet med den här studien har varit att belysa och söka svar på hur mottagandet av nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning organiseras, planeras och genomförs. Eftersom vår 

uppfattning är att kommunikation är grunden för elevers utveckling och lärande har vi också 

undersökt hur pedagoger kommunikativt lyckas bemöta nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Vi valde fallstudie som ansats för att kunna undersöka ett avgränsat 

område där vi ville och synliggöra för att utveckla mer djupgående kunskaper. Enligt 

Denscombe (2009) tenderar fallstudier som tillvägagångsätt att leda till ett stort datamaterial 

där det kan vara svårt att urskilja specifika aspekter. Vi förmodade att vårt insamlade data 

skulle vara relativt lättbearbetat men vi upptäckte precis som Denscombe (2009) svårigheten 

kring vilka datakällor som ska ingå i studien och vilka som ska lämnas utanför. Vi fick vid 

upprepade tillfällen gå tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar för att säkerställa att vi 

fokuserade på rätt saker. Genom detta har vi ökat studiens validitet vilket innebär att vi 

verkligen undersökt det som vi hade som avsikt att undersöka (Denscombe, 2009). Med vårt 

syfte och våra frågeställningar i fokus har vi kunnat bortse från andra delar som framkommit i 

vårt insamlade data. Dessa är därmed inte ointressanta men får lämnas åt sidan i den här 

studien. 

 

Skolan och de informanter som ingår i studien valdes ut genom ett subjektivt urval. Vi som 

forskare handplockade informanterna utifrån vårt syfte men också utifrån antalet nyanlända 

elever. Ett annat urval av skola eller val av flera skolor hade möjligen bidragit till en större 
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bredd och vi hade kunnat göra jämförelser. Det hade möjliggjort en ökad tillförlitlighet då 

studiens resultat hade kunnat bidra till mer exakt träffsäker data (Denscombe, 2009). Vi valde 

dock att begränsa oss till en fallstudie dels på grund av det geografiska avståndet till skolor 

inom SPSM men också på grund av den korta tid som uppsatsens arbete pågick. Det innebär 

att vår studie mer visar en beskrivning av verkligheten och är ingen generell sanning. 

 

Intervjuer av både rektorer och pedagoger samt deltagande observationer har använts som 

undersökningsmetod. Detta har gett oss möjlighet att få en mer nyanserad bild av verkligheten 

och tillgång till upplysningar som inte annars hade varit tillgängliga. Att studera ett område på 

olika nivåer och samtidigt använda sig av olika undersökningsmetoder leder till 

metodtriangulering och stärker studiens resultat (Denscombe, 2009). En ytterligare styrka som 

framkom genom att komplettera intervjuer och observationer var att vi som forskare själva 

kunde se vad som verkligen hände i klassrummet. Vi behövde inte bara vara utlämnade till 

vad informanterna berättade i intervjuerna utan fick också själva erfara verkligheten 

(Claesson, 2004). I efterhand kan vi med fördel se att videoinspelning av både intervjuer och 

observationer ytterligare hade styrkt resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. Det hade bland 

annat fångat upp den icke verbala kommunikationen som i studiens resultat framkommit som 

en betydelsefull del (Denscombe, 2009). 

 

Med fallstudie som tillvägagångssätt finns det ändå risker då vi som forskare lätt kan bländas 

av våra egna erfarenheter som pedagoger. För att motverka detta har vi i våra tolkningar tagit 

stöd i den hermeneutiska spiralen där vi har försökt att inta en öppenhet kring det som 

studerats. Våra tolkningar har vuxit fram i en ständig rörelse mellan delar och helhet där ny 

förståelse har skapats (Ödman, 2009). 

 

För att förstå och tolka resultatet i vår studie har vi som tidigare nämnts också tagit hjälp av 

det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP och det sociokulturella 

perspektivet. KoRP har hjälpt oss att synliggöra vikten av kommunikation och samspel mellan 

organisation-, grupp- och individnivå (Ahlberg, 2007a). KoRP har lyft fram organisationens 

betydelse för delaktighet, interaktion och lärande. Perspektivet har också hjälpt oss att se 

vikten av att svårigheter hos elever söks i skolan och dess miljö och inte hos den enskilda 

eleven (Ahlberg, 2001). Att tolka intervjuer och observationer i kombination med det 

sociokulturella perspektivet har hjälpt oss att förstå vikten av kommunikation i den sociala 

processen för lärande. Vi lär och erfar utifrån historiska och kulturella sammanhang i 
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interaktion med varandra (Säljö 2014). Det sociokulturella perspektivet har också ökat vår 

förståelse av en kommunikativ och språklig medvetenhet då den påverkar hela den värld vi 

lever i. Det är av stor vikt att utgå från elevers språkliga erfarenheter och se små 

betydelsefulla delar för att en optimal utveckling ska ske. Genom medvetenhet och förståelse 

av detta underlättas det kommunikativa mötet i skolans alla kontexter och främjar elevers 

lärande. Sammanfattningsvis har de båda perspektiven också hjälpt oss att bryta ner våra 

forskningsfrågor till mindre delar där delarna har verbaliserats och skapat ny förståelse för 

oss. 

 

Studien följer de etiska reglerna som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar. En svårighet i 

sammanhanget var att få samtliga elevers samtycke då det brev som skickades hem till 

vårdnadshavare behövdes tolkas till flera olika språk. Även om alla lämnade sitt samtycke om 

att delta i studien upplevde vi att både föräldrar och elever hade svårt att verkligen förstå 

vikten av vårt forskningssyfte. 

 

Med hjälp av våra metodval ser vi avslutningsvis att vårt syfte och våra frågeställningar har 

besvarats. Resultatet visar att organisationsnivån är utgångspunkten och ger förutsättningar 

för hur pedagoger kommunikativt lyckas bemöta nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Vi problematiserar dock generaliserbarheten utifrån denna småskaliga 

kvalitativa fallstudie och frågar oss vad vi kan lära av dess unika drag? Trots att det inte går 

att generalisera vår undersökning i stort, då det är en fallstudie, anser vi ändå att studiens 

resultat kan belysa områdets komplexitet. Fler skolor kan ta del av studien för att själva 

applicera och diskutera området (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hjälp av vår kvantitativa 

förstudie ser vi tydligt att målgruppen nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning 

ökar inom SPSM:s skolor. Förstudien styrker vårt antagande att området nyanlända elever 

med dövhet eller hörselnedsättning är ett aktuellt område. 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion utifrån studiens resultat. Resultatdiskussionen utgår från studiens 

fyra framträdande teman och inleds med betydelsen av skolans organisation. Därefter 

diskuteras betydelsen av kommunikativt bemötande, kartläggning och kompetens.  
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7.2.1 Betydelsen av skolans organisation 

Som studien visar har nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning ökat under de 

senaste åren. Trots det visar resultatet att det inte finns någon gemensam policy för hur man 

tar emot målgruppen inom SPSM. På undersökt skola präglas arbetet idag av individuella 

lösningar för varje elev och det finns ingen samsyn kring organisationen på skolan. Oftast får 

arbetslaget själva omstrukturera bland sina resurser och nyanlända elever blir arbetslaget eller 

den enskilda pedagogens ansvar. Hur skolan organiserar mottagandet för nyanlända elever 

med dövhet eller hörselnedsättning kan jämföras med Skolinspektionens rapport (2014) som 

visar att mottagandet av nyanlända många gånger saknar en organisation som främjar struktur 

och samsyn. För att förutsättningar ska skapas för en god undervisning behövs det en 

tydligare roll och ansvarsfördelning på skolans alla nivåer. Detta betonas även i Skolverket 

(2011b) som menar att skolans huvudsakliga värdegrund är att skapa en likvärdig utbildning 

för alla.  Mot den bakgrunden ser vi att det på den aktuella skolan finns 

utvecklingsmöjligheter för att på ett bättre sätt kunna ta emot nyanlända elever med dövhet 

eller hörselnedsättning. Inledningsvis behöver skolans ledning tydliggöra ramarna för skolans 

verksamhet gällande målgruppens behov. Utifrån detta måste ledning tillsammans med 

pedagogerna utveckla tydliga rutiner och strukturer för mottagandet. En samsyn underlättar 

arbetet och en nyanländ elev behöver inte bli arbetslaget eller den enskilda pedagogens 

ansvar. Resultatet visar att det i dagsläget finns svårigheter kring mottagande av nyanlända 

elever då man inte kan beräkna hur många elever som kommer till skolan. Med en tydligare 

organisation kan man skapa en beredskap för mottagandet som förebygger att man enbart gör 

individuella lösningar. Vi anser liksom Coburn (2005) att utveckling och meningsskapande 

måste ske gemensamt på en skola. Samarbete och samlärande måste få ta tid och ledning 

måste ge pedagoger förutsättningar för att utveckla verksamheten. 

 

En stor skillnad som framkommer i resultatet är rektorernas vilja att nyanlända elever ska ingå 

i den ordinarie gruppen medan pedagogerna förespråkar en förberedelsegrupp. Vi finner detta 

extra intressant och frågar oss varför det kan vara så? En orsak till resultatet kan vara att 

rektorerna anser att det inom ramen för den ordinarie undervisningen finns tillräckliga 

resurser som bör räcka till för nyanlända elever om man använder de på rätt sätt. I motsats till 

detta upplever pedagogerna att resurserna är få och att de inte är tillräckliga för att anpassa 

undervisningen. En förklaring som vi ser kan vara att pedagogerna inte ges förutsättningar i 

form av tid att sitta ner, planera och omfördela resurser. Resultatet visar att resurser finns men 

att de inte alltid används på rätt sätt. Mot den bakgrunden kan vi liksom Wennergren (2006) 
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konstatera att pedagoger behöver ges möjligheter för att organisera verksamheten för dessa 

elever.  

 

Vidare visar resultatet att nyanlända elever känner sig trygga och trivs bäst i en homogen 

grupp som kan liknas vid en förberedelsegrupp men vi frågar oss dock om denna trygghet 

även kan byggas upp i den stora gruppen om rätt förutsättningar ges? Det är viktigt att 

organisationen utgår från varje enskild elev som kommer. Elevens erfarenheter och 

kunskapsbakgrund är faktorer som skolan måste ta hänsyn till. Nyanlända elever med dövhet 

eller hörselnedsättning bör inte ses som en homogen grupp där man generaliserar mottagandet 

(Delgado, 2000). Enligt regeringens proposition (2014/15:45) kan förberedelsegrupp vara av 

stor vikt för elever som saknar tillräckliga kunskaper inom det svenska språket och då måste 

skolan ha en beredskap även för detta. Sammanfattningsvis kan undervisning i helgrupp passa 

vissa nyanlända elever medan andra elever behöver en förberedelsegrupp.  

 

7.2.2 Betydelsen av kommunikativt bemötande 

Resultatet visar att skolan i stort har goda kunskaper att kommunikativt bemöta nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning. Pedagogerna har erfarenheter att undervisa elever 

där kommunikationen står i fokus. Teknisk utrustning, teckenspråk, bildstöd och framarbetade 

rutiner är några av de styrkor som verksamheten präglas av. Ytterligare en extra styrka som vi 

ser är betydelsen av den icke verbala kommunikationen för nyanlända elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. Pedagogerna har erfarenhet av just den icke verbala kommunikationen men 

kan med fördel utveckla och tydliggöra dess betydelse för nyanlända elever. Vi anser liksom 

Kelman och Branco (2009) att medvetna pedagoger hade utvecklat elevers kommunikation 

mer om pedagogerna hade insett dess betydelse för elevens lärande. Den icke verbala 

kommunikationen kan även kopplas samman med den kommunikation som eleven har med 

sig hemifrån. Det är inte ovanligt att eleven kommunicerar med hemmagjorda tecken som 

pekningar och gester som är utvecklade i familjens närhet (Danielsson, 1992). En fördel kan 

vara att pedagogerna undersöker och tar till vara på dessa tecken och använder de i det 

kommunikativa bemötandet. Pedagogerna behöver utveckla en fingertoppskänsla för att 

kunna se och lyfta fram små detaljer från nyanlända elevers befintliga kommunikation. 

Pedagoger bör ha kunskap om och se elevers visuella resurser som en språklig bas som ligger 

till grund för elevernas fortsatta kommunikativa utveckling. Om pedagogerna ser elevernas 

visuella språkliga resurser som en tillgång gynnas elevers kunskapsutveckling mer då 

kommunikation är grunden för elevers lärande. Det betyder att pedagoger ser elever som 
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lärande barn som har med sig kunskaper och erfarenheter när de börjar skolan. Annars är 

risken att eleverna ses som språklösa som helt saknar bakgrund som också Gerner de García 

(1995, 2000) belyser. Denna syn på nyanlända elever leder till en negativ spiral där man 

lägger mer fokus på det som eleven inte kan istället för att se eleven som kompetent.  

 

Vårt resultat visar att nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning har en dubbel 

utmaning i sin kommunikation vilket innebär att dessa elever ska utveckla ett språk parallellt 

med att inhämta nya kunskaper. Både rektorerna och pedagogerna belyser detta men samtidigt 

skapas inte förutsättningar att kommunikativt bemöta eleverna i den mån som de behöver. En 

förklaring kan vara att skolans målgrupp är elever med dövhet eller hörselnedsättning som 

ändå behöver språklig stöttning som innebär hörselteknik, teckenspråk, bildstöd med mera. 

Ett antagande är att nyanlända elever ses som en elev som alla andra och målgruppens dubbla 

problematik glöms bort. Det kan innebära precis som Roos (2004) belyser att skolan bara ser 

elevens dövhet eller hörselnedsättning och då lägger elevens mångkulturella bakgrund åt 

sidan. Följaktligen är det viktigt att den dubbla problematiken hos dessa elever synliggörs och 

att undervisningen anpassas efter elevens bakgrund och situation. 

 

Framgångsfaktorer för nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning som enligt 

pedagogerna framkommer i studien är vikten av trygghet, ett lugnt tempo, repetition och 

anpassat arbetsmaterial där ett utvecklat bildstöd står i fokus. I detta sammanhang vill vi lyfta 

vikten av bildstöd för nyanlända elever. Ibland räcker det inte med att bara visa en bild för att 

förklara utan ett utvecklat bildstöd med andra varianter kan behövas. Har eleven inte 

erfarenheter kring den bild som visas kan man heller inte visuellt tolka den. Det betyder att en 

bild måste ingå i ett större sammanhang och flera kompletterande bilder måste visas för att 

öka nyanlända elevers förståelse. Sammantaget ser vi att området behöver belysas och 

pedagoger måste ges förutsättningar att utveckla arbetssättet.  

 

7.2.3 Betydelsen av kartläggning  

Resultatet visar tydligt att skolan saknar ett framarbetat arbete kring kartläggning för 

nyanlända elever. Rektorerna menar att det är pedagogernas ansvar att genomföra 

kartläggningar medan pedagogerna själva är omedvetna om dess uppdrag. Det finns ingen 

samsyn på skolan kring hur arbetet ska bedrivas vilket leder till att nyanlända elevers 

bakgrund i dagsläget inte kartläggs. Vi finner det viktigt att kartläggningsarbetet på skolan 

lyfts upp och synliggörs. För det första behöver betydelsen av skolans organisation belysas i 
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sammanhanget. Vi anser liksom Asp-Onsjö (2006) att ledningen måste vara medvetna och 

involverade i kartläggningsarbetet för att utveckla samsyn och dialog. Det är först när en 

kartläggning sätts i dialog på skolans alla nivåer som den får betydelse för den enskilda 

eleven. För det andra visar resultatet en stor avsaknad av elevhälsans roll i arbetet med 

nyanlända elever. I dagsläget framgår det tydligt att elevhälsans roll brister då de inte finns 

tillhands i arbetet. Genom att fler professioner är delaktiga i kartläggningsarbetet på olika 

nivåer skapas bättre förutsättningar. Detta stärks även av Salameh (2012) som lyfter vikten av 

till exempel en specialpedagog som samarbetspartner i sammanhanget. En vinst i detta som vi 

ser det är att arbetet med kartläggningar blir hela skolans ansvar och inte bara den enskilda 

pedagogens. För det tredje vill vi också belysa vikten av modersmålslärarens betydelse i 

sammanhanget. Vid ett kartläggningsarbete kan modersmålsläraren hjälpa till att språkligt 

bedöma elevens kunskaper. En tydlig svårighet som framträder i studien och som även 

Danielsson (1991) tar upp är bristen på tillgång till modersmålärare med 

teckenspråkskompetens. Detta är något som behöver lyftas inom hela SPSM för att synliggöra 

problematiken och få förståelse för betydelse av modersmålslärarens arbete. Det kan vara 

svårt för enskilda skolor att ensamma utveckla och hitta lösningar men vi förmodar att 

myndigheten tillsammans kan utveckla arbetet. Lika viktigt i sammanhanget är 

modersmålslärarens roll för hela elevens skolsituation där modersmålsundervisning och 

studiehandledning behöver ingå naturligt i skolans verksamhet. Studiehandledning på elevens 

modersmål kan förebygga svårigheter genom att eleven även för möjlighet att inhämta 

kunskaper via sitt modersmål. 

 

Avslutningsvis vill vi betona vikten av ett utvecklat kartläggningsarbete då det är en 

grundförutsättning för nyanlända elevers lärande. Vi ser tydligt att regeringens proposition 

(2014/15:45) är av stor vikt i sammanhanget. Genom att skyndsamt bedöma och kartlägga 

nyanlända elevers kunskap utifrån ett gemensamt kartläggningsmaterial underlättas arbetet. 

Mot bakgrund av regeringens proposition (2014/15:45) ser vi dock att det framarbetade 

kartläggningsarbetet måste anpassas ytterligare till målgruppen nyanlända elever med dövhet 

eller hörselnedsättning och dess dubbla utmaningar. Vi ser med fördel att SPSM tillsammans 

kan arbeta fram ett sådant material för att utveckla gemensamma förutsättningar inom hela 

myndigheten. Detta är ett arbete som måste fortgå, löpa över tid, utvärderas och utvecklas 

stegvis.  
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7.2.4 Betydelsen av kompetens 

Resultatet i studien visar att det behövs och att det finns en efterfrågan av 

kompetensutveckling kring just nyanlända elever. Trots det har skolan inte genomfört någon 

specifik utbildningsinsats inom området. Det behövs ett utvecklingsarbete för att höja hela 

skolans medvetenhet och kompetens. Det räcker inte att skicka enskilda pedagoger på enstaka 

kurser. Det är viktigt att kompetensen finns inom skolans alla nivåer och ett gemensamt 

utvecklingsarbete kan skapa samsyn och dialog kring målgruppens behov. I dagsläget finns 

det redan mycket kompetens på skolan kring kommunikativt bemötande och genom ett 

utvecklingsarbete kan den synliggöras och kopplas till just nyanlända elever. Vi tror liksom 

Nordevall (2011) att en samlad kunskap ökar möjligheten att bemöta nya utmaningar på ett 

mer kompetent sätt. Utvecklingsarbete och kollegialt lärande kräver tid och det är ledningens 

ansvar att förutsättningar ges till detta.  

 

Med fördel kan därmed skolan erbjuda specifik kompetensutveckling kring nyanlända elever 

då det är en ny målgrupp som ökar inom verksamheten. Studien visar att det över lag finns en 

god kompetens att kommunikativt bemöta elevgruppen men samtidigt finns det bristande 

kunskaper om just nyanlända elever. Vi förmodar att en kombination av dessa kunskaper ökar 

kompetensen på skolan för att på ett bättre sätt möta målgruppens behov. Det här stämmer väl 

överens med Luckner, Slike & Johnson (2012) som menar att kompetens och kunskaper om 

en elevgrupps specifika behov berikar undervisningen och bidrar till goda didaktiska 

konsekvenser. 

 

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram den kompetens som finns att tillgå inom alla SPSM:s 

skolor. Skolorna tillsammans kan med fördel arbeta fram en gemensam policy och utbyta 

erfarenheter inom området. Genom arbetet med den här studien har vi också upptäckt att det 

inom myndigheten på central nivå finns mycket kunskap, kurser och utbud att hämta kring 

målgruppen nyanlända elever. Den tas dock inte tillvara i den utsträckning som man skulle 

kunna. Genom att synliggöra och erbjuda utbudet kan det gynna både den enskilda pedagogen 

men också hela skolans utveckling. 

 

7.2.5 Specialpedagogiska implikationer  

Genom att belysa och söka svar på hur mottagandet och det kommunikativa bemötandet av 

nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning kan organiseras, planeras och 

genomföras har vi under studiens gång fått syn på olika specialpedagogiska implikationer som 
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påverkar elevers lärandesituation. Vi vill betona betydelsen av samarbete på skolans alla 

nivåer där organisationen ligger till grund för hur pedagoger kan utföra sitt arbete och 

uppdrag. Genom förståelse och samsyn skapas bättre förutsättningar att utveckla 

lärandemiljöer där skolan kan möta alla elever utifrån enskilda individuella behov. 

Medvetenhet och kunskap ökar också insikten om att se alla elever som kompetenta och 

lärande barn, med egna erfarenheter och bakgrunder som kan tas tillvara och gynna hela 

skolans verksamhet. Som blivande speciallärare kan vi också med våra nya kunskaper bidra 

till skolutveckling där vi tillsammans med pedagoger genom kollegialt lärande kan utveckla 

lärandemiljöer för alla elever. Det gäller att aktivt arbeta med att förebygga lärandesvårigheter 

och rikta elevers svårigheter till skolan och dess miljö och inte till den enskilda eleven. Den 

specialpedagogiska kunskap som studien också kan bidra med är att det är svårt att fånga den 

enskilda elevens förutsättningar för lärande om skolor saknar ett framarbetat arbete kring 

kartläggning. Skolan behöver tidigt fånga upp elevers tidigare språk och kunskapsbakgrund 

för att förebygga lärandesvårigheter i undervisningen. Medvetenhet kring detta ökar även 

pedagogers möjligheter att kommunikativt bemöta elever på rätt sätt vilket får stor betydelse 

för elevers utveckling och lärande.  

7.3 Slutord 

7.3.1 Avslutande kommentarer 

Denna studie visar att skolans organisation och styrning skapar förutsättningar för skolans 

verksamhet och ger ramar för hur undervisningen kan organiseras. Ledningens prioriteringar 

påverkar pedagogers möjligheter att utföra sitt arbete utifrån alla elevers behov. Studien pekar 

på att kommunikation och samverkan inom verksamhetens olika kontexter får avgörande 

betydelse för utvecklingen av skolans verksamhet. Elevernas egna erfarenheter och dess 

förutsättningar för lärande är av stor vikt och måste tas i anspråk för att skapa en god lärmiljö. 

För nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning är pedagogers kommunikativa 

bemötande extra betydelsefullt då det är grunden för elevers utveckling och lärande. 

Avslutningsvis tyder studien på att lärandemiljön påverkas av hela skolans kompetens och en 

god didaktisk medvetenhet och förståelse för verksamhetens uppdrag är av stor vikt.  

 

7.3.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi som forskare upptäckt en rad olika områden kring nyanlända 

elever med dövhet eller hörselnedsättning som skulle vara mycket intressanta för vidare 
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forskning. Det hade varit spännande att göra en jämförande studie dels mellan olika skolor 

inom SPSM men också med en kommunal skola inom det svenska skolväsendet. Skiljer sig 

skolorna åt i arbetet med nyanlända elever och vad kan vi lära av varandra? Ett annat 

intressant forskningsområde som skulle behöva belysas ytterligare är kartläggningens 

betydelse för nyanlända elever. Hur kan elevhälsans roll tydliggöras och hur tar man vara på 

modersmålslärarens kompetens på bästa sätt? Studien har helt lämnat elevernas 

familjesituation och föräldrarnas roll utanför. Vår erfarenhet är dock att många familjer kan 

befinna sig i en komplex situation. För att skapa en helhet hade det varit intressant att även 

forska om familjens betydelse för målgruppens skolsituation. 
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      Bilaga 1 

Kvantitativ förstudie 

Hej! 

Vi är två studenter från speciallärarprogrammet med inriktning mot dövhet och 

hörselnedsättning från Örebro universitet. Vi ska under våren 2015 skriva vårt examensarbete 

och behöver genomföra en kvantitativ förstudie. Vi vill få tillgång till aktuell statistik om 

elevantal totalt, antal elever med annat modersmål och antal nyanlända elever inom SPSM:s fem 

skolor som vänder sig till elever med dövhet eller hörselnedsättning. 

Vår kommande studie kommer att belysa nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning 

och dess skolsituation inom SPSM. Vi har valt att utgå från Skolverkets definition när vi definierar 

nyanlända elever. Definitionen lyder: 

 

Nyanlända elever omfattar elever som varit bosatta i annat land, men numera är bosatta i 

Sverige och har påbörjat utbildning inom det svenska skolväsendet. Efter fyra års skolgång i 

Sverige ska eleven inte längre anses som nyanländ (Skolverket, 2015).  

 

När vi definierar elever med annat modersmål menar vi det språk som förknippas med elevers 

första språk, det vill säga det språk som eleven talar i hemmet. 

 

Utifrån detta önskar vi att ni besvarar följande frågor: 

 Hur många elever finns det totalt på er skola? 

 Hur många elever finns det totalt på er skola med annat modersmål än svenska? 

 Hur många av dessa räknas som nyanlända? 

 

Besvara gärna detta mail så snart du kan! 

 

Med vänlig hälsning  

Charlotta Olofsgård och Johanna Carlsson 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 2 

Ämnes- och intervjuguide, rektorer 

Organisation mottagande 

Hur organiserar skolan mottagande av nyanlända elever? 

Finns det någon gemensam policy inom SPSM kring mottagande av nyanlända elever? 
Vad har skolan för utgångspunkter att förhålla sig till vid organisation kring nyanlända elever? 
Vilka ekonomiska förutsättningar har eller får skolan för mottagandet av nyanlända elever?  
Hur organiseras resursfördelningen av pedagoger när nyanlända elever kommer till skolan?  
Hur organiseras pedagogers möjligheter till planering i arbetslag, arbetsenhet och på hela skolan 
för ett bra mottagande av nyanlända elever? 
Vad får skolan för information kring nyanlända elevers bakgrund? Språk och kunskapsbakgrund? 
På vilket sätt är den informationen viktig vid organisation av mottagandet? 
Hur överförs informationen till pedagogerna? 
Kartlägger skolan nyanlända elevers språk och kunskapsbakgrund? På vilket sätt kan en 
kartläggning påverka mottagandet? 
 
Kommunikativt bemötande 

Vad tycker du är viktigt att tänka på kring kommunikativt bemötande med nyanlända elever? 
Vad har pedagoger för möjlighet att kommunikativt bemöta nyanlända elever? 
Vad finns det för svårigheter för pedagoger att kommunikativt bemöta nyanlända elever? 
Hur organiseras arbetet med nyanlända elevers språkliga utveckling? 
Hur organiseras undervisningen med teckenspråk och svenska för nyanlända elever? 
Hur organiseras arbetet med elevens modersmål? 
Hur dokumenterar skolan nyanlända elevers språk och kunskapsutveckling? 
Använder ni er av utvärderingar kring hur arbetet bedrivs med målgruppen och vad innehåller 
de? 

Kompetens 

Vad har du som rektor för kunskaper kring nyanlända elever? 
Har du fått någon form av kompetensutveckling inom området? I så fall vad? 
På vilket sätt har den kompetensutvecklingen varit givande för dig? 
Hur skaffar du dig som rektor mer kunskap inom området?  
Hur säkerställer ni pedagogers kompetens? 
Har pedagogerna deltagit i någon form av kompetensutveckling kring nyanlända elever? 
Upplever ni behov av kompetensutveckling inom området? 

Hur skulle du vilja att mottagandet av nyanlända elever skulle se ut? 
Hur skulle du vilja att arbetet med nyanlända elever organiserades? 
Finns det något mer du vill berätta kring arbetet med nyanlända elever? 

 

  



   

 

      Bilaga 3 

Ämnes- och intervjuguide, pedagoger 

Bakgrundsfrågor och kompetens 

Vad har du för grundutbildning som lärare?  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur länge har du arbetat inom SPSM? 
Finns det något inom din grundutbildning som lärare som riktar sig mot nyanlända elever? 
Har du önskat dig någon form av kompetensutveckling inom området?   
Har du fått någon form av kompetensutveckling inom området? I så fall vad? 
På vilket sätt har den kompetensutvecklingen varit givande för dig? 
Hur skaffar du dig mer kunskap inom området?  

Mottagandet i organisation 

Hur planerar skolan mottagandet av nyanlända elever på organisationsnivå? 

Hur planerar du som pedagog mottagandet av nyanlända elever i din grupp? 

Vad får du som pedagog för information kring nyanlända elevers bakgrund? Språk, skolbakgrund, 
kultur osv? 

Hur kartlägger skolan nyanlända elevers språk och kunskapsbakgrund? 
Vilken tid får du som pedagog till gemensamma pedagogiska diskussioner, i arbetsenheten och 
på hela skolan? 
Vad får du för förutsättningar för planering/samplanering för genomförande av lektioner? 

Hur organiseras resursfördelningen av pedagoger när nyanlända elever kommer till skolan?  
Använder ni er av utvärderingar kring hur arbetet bedrivs med målgruppen och vad innehåller 
de? 

Finns det något du saknar i organisationen kring nyanlända elever? 

 
Kommunikativt bemötande  

Vad tycker du är viktigt att tänka på kring kommunikativt bemötande med nyanlända elever? 
Hur ser du att eleven har förstått ditt kommunikativa bemötande? 
Vad har du som pedagog för möjligheter att kommunikativt bemöta nyanlända elever? 
Vad ser du som pedagog för svårigheter att kommunikativt bemöta nyanlända elever? 
Hur arbetar du med nyanlända elevers språkliga utveckling? 
Hur arbetar du med svenska/teckenspråk för nyanlända elever? 
Hur arbetar du med elevens modersmål? 
Har eleven tillgång till modersmålsundervisning? 
Hur dokumenteras nyanlända elevers kommunikation och språkutveckling? 
Vad är dina eller skolans starka sidor när det gäller kommunikativt bemötande till nyanlända 
elever? 
 
Hur skulle du vilja att mottagandet av nyanlända elever skulle se ut? 
Hur tycker du att det påverkar de andra eleverna i din grupp när du har fått en nyanländ elev? 
Hur skulle du vilja arbeta med nyanlända elever? 
Finns det något mer du vill berätta kring arbetet med nyanlända elever? 

 
 
 



   

 

 
      Bilaga 4 

Observationsschema 
 

 Hur kommunicerar pedagogerna med eleverna?  
 Hur ser interaktionen ut? 
 Hur ser pedagogen att eleverna förstår? 
 Hur visar eleverna att de förstår? 
 Vad har pedagogen för förväntningar på eleven? Låga, höga, anpassad nivå, anpassat 

material? 
 

 

 

 

  



   

 

Bilaga 5 

Samtyckesbrev till föräldrar och elever 

Hej! 

Vi heter Johanna Carlsson och Charlotta Olofsgård och läser till speciallärare mot dövhet och 

hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete som ska 

handla om nyanlända elever med dövhet och hörselnedsättning inom specialskolan. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur pedagogers förhållningssätt och bemötande påverkar 

nyanländas elevers i dess undervisningssituation. 

För vår studie behöver vi göra deltagande observationer som innebär att vi är med i klassen 

vid ett antal tillfällen under vårterminen. Under tiden vi observerar skriver vi fältanteckningar. 

Vi kommer inte att ställa några frågor till eleverna utan enbart finnas med under lektionstid 

och observera. 

Rektor och era barns klasslärare har gett sitt medgivande till studien. Deltagandet är frivilligt 

för elev och föräldrar. När som helst under studiens gång har man rätt att avbryta sin 

medverkan. I resultatet av studien kommer kommun, skola, lärare och elever vara anonyma 

och ingen person ska kunna identifieras. När examensarbetet är avslutat kommer 

anteckningarna att förstöras. 

Vi hoppas att ni och ert barn vill vara med i den här studien. Har ni funderingar eller frågor är 

ni välkomna att höra av er. Skriv på lappen här nedan och lämna till klassläraren senast….. 

Vänliga hälsningar 

Johanna Carlsson johanna.carlsson@***** Lärare på **** skolan 

Charlotta Olofsgård charlotta.olofsgard@***** Lärare i **** kommun 

 

Jag tillåter att mitt barn är med i studien  

Jag tillåter inte att mitt barn är med i studien.  

 

Elevens namn: __________________________________ 

 

Förälders namn:_________________________________ 



   

 

Samtyckesbrev till rektorer och pedagoger    Bilaga 6 

Hej! 

Vi heter Johanna Carlsson och Charlotta Olofsgård och läser till speciallärare mot dövhet och 

hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete som ska 

handla om nyanlända elever med dövhet och hörselnedsättning inom specialskolan. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur skolans och pedagogers bemötande påverkar nyanländas 

elevers i dess undervisningssituation. 

För vår studie behöver vi genomföra intervjuer med rektorer och pedagoger. Vi behöver även 

göra deltagande observationer som innebär att vi är med i klassen vid ett antal tillfällen under 

vårterminen. Under tiden vi observerar skriver vi fältanteckningar. Vi kommer inte att ställa 

några frågor till eleverna utan enbart finnas med under lektionstid och observera. 

Genom hela studien kommer kommun, skola, rektorer, lärare och elever vara anonyma och 

ingen person ska kunna identifieras. När examensarbetet är avslutat kommer anteckningarna 

att förstöras. 

Vänliga hälsningar 

Johanna Carlsson johanna.carlsson@*****Lärare på ***** 

Charlotta Olofsgård charlotta.olofsgard@***** Lärare i ***** kommun 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke att delta i studien. 

Rektorers namn:  

__________________________ 

__________________________ 

Pedagogers namn: 

__________________________ 

__________________________ 

_________________________ 

 


