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Sammanfattning 
I januari 2016 infördes ett nytt tillägg i skollagen som säger att skolan är skyldig att 

kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Skolverket släppte i januari 2016 ett 

stödmaterial som sedan april 2016 är obligatoriskt att använda vid kartläggningen av 

nyanlända elever i det svenska skolväsendet. Även specialskolan för döva elever och 

elever med hörselnedsättning tar emot många nyanlända elever. Till skillnad från 

nyanlända elever i grundskolan har många av de nyanlända eleverna som kommer till 

specialskolan inget fullständigt modersmål att basera sin fortsatta kunskapsutveckling 

på. Även internationell forskning bekräftar den komplexa språkliga situationen denna 

elevgrupp har.  

I den här studien undersöks hur skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever 

kan användas inom specialskolan. Studien är en kvalitativ fallstudie där kartläggningen 

av tre nyanlända elever inom specialskolan observeras för att utröna vilka anpassningar 

en kartläggare behöver göra när det gemensamma språket inte räcker till. För att förstå 

och tolka resultatet tar studien hjälp av den sociokulturella teorin.  

Resultatet visar att skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända fungerar att 

använda även till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Studien påvisar 

dock en rad anpassningar som en kartläggare behöver göra för att kunna genomföra 

kartläggningen. Studien lyfter också några förslag på utveckling av skolverkets 

kartläggningsmaterial för nyanlända elever för att det ska passa målgruppen döva elever 

och elever med hörselnedsättning bättre.  
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1 Inledning 
Den svenska skolan tar varje år emot ett stort antal nyanlända elever, elever som kommer från 

andra länder med andra språk än det svenska. Gruppen nyanlända elever består bl a av 

asylsökande barn, papperslösa barn, ensamkommande barn och barn till 

arbetskraftsinvandrare. Vart och ett av dessa barn har naturligtvis sin egen individuella 

historia med sig och där till gäller även olika migrationslagstiftningar för olika grupper av 

barn (Bunar 2015). Det som alla dessa barn har gemensamt är, enligt FN:s barnkonvention 

(2016), rätten till utbildning; en grundläggande rättighet för alla barn. Sveriges kommuner är 

skyldiga att erbjuda ett nyanlänt barn en plats i skolan inom en månad (Bunar 2015). Ett antal 

av dessa barn kommer att erbjudas plats i specialskolan för döva och hörselskadade.  

År 2012 beslutade regeringen att förbättra utbildningen för nyanlända elever och som en följd 

av detta förändrades skollagen år 2015 med avseende på mottagandet av nyanlända elever. 

Det nya tillägget i skollagen som började gälla januari 2016 säger att skolan är skyldig att 

kartlägga nyanlända elevers kunskaper inom två månader från det att eleven kommer in i 

skolan. För att underlätta denna kartläggning släppte Skolverket i januari 2016 ett nytt 

material för kartläggning av nyanlända elever.  

Som lärare inom specialskolan för döva och hörselskadade har jag varit med om att möta 

några av dessa barn som kommit till Sverige och den skola jag jobbar på. De barn som jag 

arbetat närmast har varit barn som i sitt hemland inte fått gå i skola. Det är barn som i sitt 

hemland bara kunnat kommunicera med den egna familjen p g a bristen på gemensamt språk. 

Det är också barn som inte har ett fullständigt modersmål med sig utan kommunicerar med 

hjälp av tecken som kanske bara förstås endast av de närmaste i familjen. Att få möta och 

följa dessa barns utveckling i skolan, att få se ett barns min när det barnet förstår att inte alla 

som behärskar svenskt teckenspråk på skolan för den skull är döva, att få se hur dessa barn 

utvecklar en kommunikation som de kan använda med alla som behärskar det svenska 

teckenspråket, har för mig varit fantastiskt. Det har också varit svårt och många gånger satt 

min fantasi på prov; för att förstå barnet och för att försöka få fram det jag vill ha sagt till 

barnet. Dessa möten har fått mig att fundera över språk och tänkande på ett sätt som jag aldrig 

gjort tidigare. Hur tänker man om man inte har ett gemensamt språk med andra? Hur hanterar 

man sina känslor om man inte kan uttrycka dem i språk? Hur förstår man en flykt, att man 

tvingas lämna sin familj i hemlandet och ge sig av själv, att ens mamma lämnar en i flera år, 
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att man kommer till ett nytt land, att man ska gå i en skola flera mil hemifrån om ingen kan 

förklara det med ett gemensamt språk?  

Att det är en svår och komplex situation att möta de nyanlända eleverna inom specialskolan är 

inget som jag är ensam om att tycka. Alltför många gånger har jag hört kollegor som pratar 

om de nyanlända eleverna som språklösa eller att de inte har något språk. Jag upplever att vi 

många gånger fokuserar mer på att barnet saknar ett språk än ser vilka erfarenheter och 

möjligheter som faktiskt finns hos dessa nyanlända elever. Och är det verkligen så att de 

saknar språk? 

När det nya tilläggsdirektivet i skollagen om kartläggning av alla elever inom två månader 

från det att de börjar skolan kom, och lite senare ett nytt kartläggningsmaterial från skolverket 

som ska underlätta likvärdigheten för kartläggningen började mina tankar direkt snurra. Hur 

ska vi inom specialskolan, med våra nyanlända elever, av vilka flera inte har ett starkaste 

språk, kunna använda detta material? Är det överhuvudtaget möjligt? Ja, där någonstans 

väcktes iden till denna uppsats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur skolverkets kartläggningsmaterial 

för nyanlända elever kan användas på elever inom specialskolan. Jag ska med ansatsen 

fallstudie undersöka vilka anpassningar en kartläggare behöver göra av 

kartläggningsmaterialet för att använda det på nyanlända elever inom specialskolan.  

Med utgångspunkt i följande huvudfråga vill jag undersöka vilka specifika anpassningar av 

kartläggningsmaterialet som behöver göras för att kunna kartlägga kunskaperna hos 

nyanlända elever inom specialskolan.  

o Hur kan skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever användas inom 

specialskolan? 

Utifrån den övergripande frågan formuleras följande underfrågor: 

o Vilka anpassningar gör en kartläggare i kartläggningssituationen med elev i syfte att 

via kommunikation få eleven att förstå och lösa uppgiften?  

 

o Hur kan modersmålslärare användas som stöd i kartläggningssituationen för nyanlända 

elever inom specialskolan? 
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1.2 Arbetets disposition 

I Inledningen beskriver jag mitt intresse för området nyanlända elever som lett mig fram till 

denna studie. Här, under rubriken Arbetets disposition ger jag en överblick över hur den här 

uppsatsen är upplagd och vilka delar läsaren kan förvänta sig att hitta. Under rubriken 

Centrala begrepp definierar jag olika begrepp som återkommer i min uppsats. Det är begrepp 

som kanske kan uppfattas på olika sätt om inte definitionen tydliggörs.  

Sedan följer kapitlet om Bakgrund och tidigare forskning. Där inleder jag med berätta om vad 

vald litteratur säger om mottagande och organisering av nyanlända, kartläggning samt språk. 

Därefter redogör jag för vad skolans styrdokument säger om området nyanlända elever. 

Vidare följer en noggrann redogörelse av skolverkets kartläggningsmaterial. Här beskriver jag 

hur materialet är uppbyggt och vilka steg som ingår, hur de ska genomföras och vad som 

kartläggs. Syftet med den genomgången är att läsaren ska kunna få en tydlig uppfattning om 

materialet.  Här finns också en rubrik med tidigare forskning där jag presenterar relevant 

forskning kring kartläggning, mottagande och organisering av nyanlända elever samt några 

forskares tankar kring språk.  

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter presenterar jag den Sociokulturella teorin som jag 

har som utgångspunkt i min uppsats.  

I Metodavsnittet beskriver jag studien med ansatsen en Kvalitativ fallstudie och metoden 

Observation som jag använt mig av. I det kapitlet finns också en redogörelse för Urval och 

genomförande samt Bearbetning och analys av det insamlade materialet. Där finns också 

tankar kring Kvalitén i kvalitativa studier och Etiska aspekter på mitt arbete. Därefter följer 

Resultatdelen med redovisning, tolkning och analys av de data jag har.  

I Diskussionen för jag en diskussion om min metod samt ett resonemang om de resultat jag 

funnit. Sist i arbetet finns ett avsnitt med Avslutande reflektioner där jag återigen behandlar 

studiens syfte och frågeställning. Där ger jag också förslag på vidare forskning samt ger en 

bild av vilket bidrag till den specialpedagogiska forskningen som min studie är. 

1.3 Centrala begrepp 

I min studie använder jag mig av ett antal centrala begrepp som möjligtvis kan förstås på olika 

sätt. Här vill jag, för att skapa en tydlighet, presentera den tolkning av begreppen som jag 

använder mig av i min studie.  
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Nyanlända elever 

Som nyanländ elev räknas den elev som tidigare bott i ett annat land men numera är bosatt i 

Sverige och börjar sin skolgång här. Dock måste skolgången ha påbörjats efter höstterminens 

start det år eleven fyller 7 år för att eleven ska räknas som nyanländ. Det betyder att om en 

elev anländer till Sverige före skolstart, oavsett hur nära skolstarten, räknas inte eleven som 

nyanländ. Efter fyra års skolgång i Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ. Skollagen 

skriver bara om nyanlända utan tillägg av elev eller person (Skolverket, 2016a). 

Kartläggning 

Kartläggning är en form av bedömning av elevens kunskaper. I skolan görs bedömningar för 

att se elevers kunskaper. En kartläggnings syfte är att beskriva elevens utgångsläge. En 

kartläggning kan ligga till grund för den fortsatta planeringen för undervisningen eller 

individuella insatser som eleven är i behov av (skolverket, 2016b).  

Anpassningar 

Att anpassa är enligt Nationalencyklopedin att ”ändra (egenskaperna hos något) till större 

lämplighet i förhållande till de angivna omständigheterna” (2016). Det är en passande 

förklaring för hur jag menar med begreppet anpassningar i denna studie.  Ett exempel på 

anpassningar är att arbeta med språklig stöttning vilket har som syfte att få eleven at förstå för 

att sedan kunna använda språket själv (Hajer & Meestringa, 2012). 

Specialskolan 

Specialskolan är en skolform för elever som p g a en funktionsnedsättning inte kan följa 

undervisningen i grundskolan eller grundsärskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) ansvarar för åtta specialskolor i Sverige. Fem av specialskolorna är regionala och 

riktar sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. De tre nationella 

specialskolorna riktar sig mot elever som har en språkstörning, är dövblinda, har en 

synnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning samt elever med 

hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Specialskolan är tioårig och har 

egen läroplan (Skolverket, 2016d, SPSM 2016).   

Modersmål 
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Modersmål, eller första språk som det också kallas, är det språk som eleven lärt sig tidigt i 

livet. Modersmålet har lärts i en miljö där det används som huvudsakligt språk för 

kommunikation. En elev kan utifrån denna definition ha flera modersmål. En elev som har 

flera första språk/modersmål kallas flerspråkig (Skolverket, 2016c)  

Skolspråk 

En elev som kommer från ett annat land kan ibland använda sig av flera olika språk för 

utrycka sig. Det kan vara så att eleven i sitt hemland har fått sin undervisning på ett annat 

språk än sitt modersmål (Skolverket, 2016b).  Undervisningsspråk som eleven mött kan även 

benämnas skolspråk. När jag i denna studie använder begreppet skolspråk syftar jag endast till 

det språk som eleven fått sin undervisning på i sitt hemland och inte det språk som eleven 

möter i den svenska skolan.   

Studiehandledning 

Studiehandledning syftar till att utveckla elevens ämneskunskaper samtidigt som den också 

lär sig svenska. Studiehandledningen ges av en tvåspråkig lärare till elever som är begränsade 

i det svenska språket. Om eleven har skolkunskaper med sig från hemlandet hjälper 

studiehandledningen till att bibehålla kunskaperna samtidigt som eleven fortsätter utveckla 

dem på svenska. För elever med lite eller inga kunskaper i ämnet blir det lättare att förstå och 

utveckla kunskaper då eleven får det på sitt första språk (Skolverket, 2013). 

Studiehandledning ges av studiehandledare.  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning  
 I avsnittet Bakgrund kommer jag först att presentera relevant litteratur om nyanlända elever. 

Därefter följer vad skolans styrdokument säger kring mottagandet av nyanlända elever. Efter 

det finns en presentation av skolverkets material för kartläggning av nyanlända elever som 

ligger till grund för min studie. Under delen som tillhör Tidigare forskning presenterar jag den 

forskning som jag funnit och anser vara relevant för min studie. Det avsnittet har jag delat upp 

i tre underrubriker; kartläggning, mottagande och organisering av nyanlända elever samt 

språk. 
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2.1 Bakgrund  

Svenska skolan tar idag emot ett antal nyanlända elever. Specialskolan har jämfört med 

grundskolan en högre andel elever med annan etnisk bakgrund. Gruppen nyanlända elever 

inom specialskolan har andra förutsättningar än nyanlända elever inom grundskolan. De har 

att möta och lära sig inte bara ett nytt land och en ny kultur utan också flera nya språk; både 

svenskt teckenspråk och skriven svenska. Dessutom, för några kanske, att kommunicera med 

människor utanför familjen för första gången.  Den kultur de här barnen och deras familjer 

möter här i Sverige har kanske inte samma syn på funktionsnedsättningar som kulturen i 

hemlandet haft, vilket också blir något som de ska ta till sig och acceptera (Hendar, 2008). 

2.1.1 Vad säger litteraturen om mottagande och organiserande av nyanlända 

elever? 

Hur mottagandet av de nyanlända eleverna ska organiseras finns inte föreskrivet i 

skollagstiftningen. Två vanligt förkommande modeller för organiserandet är förberedelseklass 

samt direktintegrering. Båda modellerna har sina för- och nackdelar (Bunar, 2015). 

Skolverket (2016a) föreskriver inte någon av modellerna i de allmänna råden för utbildning av 

nyanlända utan däremot påtalas det att det är viktigt att denna elevgrupp så snart som möjligt 

kommer ut i och blir en del av den ordinarie undervisningen. Laid Bouakaz och Nihad Bunar 

(2015) betonar att ett viktigt pedagogiskt redskap oavsett organisationsmodell är att kartlägga 

nyanlända elevers kunskaper och tidigare skolgång. Det är en process som tidigare lämnats till 

skolorna att utföra, utan några speciella riktlinjer och kanske därför tidigare uppfattas som 

komplicerad (Bouakaz och Bunar, 2015).  

2.1.2 Vad säger litteraturen om kartläggning? 

Att kartlägga utifrån ett deltagande perspektiv är något som Anita Pehrsson och Eva 

Sahlström (1999) lyfter fram i sin rapport och det innebär att under kartläggningen intervjua 

och observera eleven för att förstå, i författarnas fall, läsningen och skrivningen utifrån 

barnets perspektiv. Pehrsson och Sahlström (1999) lyfter också fram den kvalitativa intervjun 

som ett bra verktyg för pedagogen vid en kartläggning eftersom den typen av intervju ligger 

väldigt nära ett vanligt samtal i skolan. Något som författarna också lyfter är att det vid samtal 

med människor är viktigt att ha tid, tid att lyssna in de signaler motparten ger. 

Test och diagnosmaterial har, enligt Pehrsson och Sahlström (1999), en lång tradition i 

skolan. De har många gånger använts som en urvalsmetod för att placera elever i särskilda 

undervisningsgrupper. En risk med test och diagnosmaterialen är att de kan ge en förenklad 
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bild av elevens kunskaper. Att de ger en här och nu bild av just det som testet visar och 

därmed missar andra kunskaper. 

2.1.3 Vad säger litteraturen om språk? 

Maaike Hajer och Theun Meestringa (2010) skriver om språklig stöttning som ett sätt att 

arbeta med flerspråkiga elever. Syftet med den språkliga stöttningen är att eleven ska förstå 

det nya språket för att så småningom kunna uttrycka sig och använda språket själv. Det 

läraren kan göra för att underlätta elevens förståelse av och utveckling i språket kan vara att 

ge flera exempel, demonstrera och visa uppgifter samt göra uppgifter mindre omfattande. Får 

eleven denna språkliga stöttning i sitt lärande av ett nytt språk är höga krav och förväntningar 

på eleverna inte en orimlighet. 

Att kunskapen om hur döva elever lär in språk är relativt liten och området relativt outforskat 

skriver Marc Marschark och Loes Wauters om. De skriver att det dock finns en skillnad 

mellan hur hörande och döva elever organiserar sin kunskap. Författarna menar också att 

hörande och döva elever har olika strategier för att lära och komma ihåg. Kunskaper om och 

förståelse för komplexa skillnader i lärande måste vara grunden för special pedagogiska 

metoder. Om detta inte finns är pedagogiken inte speciell (Marschark och Wauters, 2008). 

2.1.4 Vad säger styrdokumenten? 

Specialskolan styrs av olika styrdokument som skollagen, skolförordningen och läroplanen 

för specialskolan; Lspec 11. Dessa styrdokument gäller också för nyanlända elever inom 

specialskolan. Skollagen har fr o m den första januari 2016 formulerats med ett starkare krav 

på kartläggning av nyanlända elever inom alla obligatoriska skolformer i Sverige. Den nya 

formuleringen i lagen säger att nyanlända elever ska kartläggas, bedömas och få ett beslut om 

tillhörighet inom två månader från det att eleven kommer till skolan (SFS 2010:800). 

Skolverket betonar att det är viktigt att den nyanlända eleven placeras i rätt miljö där det finns 

stöd för en fortsatt utveckling mot målen och där eleven har möjlighet att ta till sig 

undervisningen. (Skolverket, 2016b) 

För nyanlända elever i grundskolan kan rektor besluta om prioriterad timplan. Det innebär att 

eleven under maximalt ett år kan få extra undervisning i svenska eller svenska som andra 

språk för att så snabbt som möjligt kunna tillgodogöra sig kunskaper i den klass som rektor 

beslutat att eleven tillhör. (Skolförordningen 9 kap §4). Denna möjlighet finns inte för 

nyanlända elever som följer specialskolans kursplan.  
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2.1.5 Skolverkets material för kartläggning av nyanlända elever 

Syftet med skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever är att stötta skolornas 

arbete med att bedöma och planera för nyanlända elevers skolgång. Att använda sig av 

skolverkets material vid kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, har under denna 

studies gång ändrats från frivilligt till obligatoriskt. Kartläggningsmaterialet som skolverket 

tagit fram är uppbyggt i tre steg som alla bygger på samtal mellan eleven och kartläggaren. 

Steg 1 och steg 2 används vid den inledande kartläggningen och är tänkt som ett stöd för 

beslut om undervisningsgrupp och årskurstillhörighet samt planera för undervisningen. Steg 

3, som skolverket kommer att ge ut succesivt under vt-16, är ett stöd för att bedöma elevens 

ämneskunskaper och inget som jag kommer att beröra i min studie. Steg 1 genomförs vid ett 

tidigt möte med elev och vårdnadshavare. Syftet är att samla in kunskaper om elevens språk 

och erfarenheter av tidigare skolgång. Steg 2 är en kartläggning av elevens förmågor inom 

litteracitet och numeracitet. Till alla steg i kartläggningsmaterialet finns en lärarhandledning 

med beskrivning av de underlag som ingår och tillvägagångssätt samt lite tips om vad som är 

bra att tänka på. Det finns också informationsdelar kring tolkanvändande samt vad som gäller 

elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2016b).  

Kartläggningen ska göras på ett språk som eleven behärskar, gärna på elevens starkaste språk. 

Många av eleverna som kommer från andra länder använder sig av flera språk. De kan ha ett 

modersmål som talas i hemmet, ett officiellt språk i landet samt ytterligare ett språk som 

används i skolan; ett skolspråk. Om läraren som kartlägger eleven inte kan tala det språk som 

kartläggningen ska ske på kan auktoriserad tolk anlitas. Det är också möjligt att ta hjälp av 

modersmålslärare eller studiehandledare för att kunna kommunicera med eleven. Det är rektor 

som beslutar vem som är lämplig att utföra kartläggningen. Det kan t ex vara den lärare som 

är tänkt att undervisa eleven eller en specialpedagog. Skolverket påpekar att det är bra om 

kartläggaren även har ämneskunskaper inom svenska och matematik för att 

fördjupningsfrågor ska kunna ställas samt att kartläggaren ska kunna bedöma elevens svar på 

ett rättvist sätt.   

Det första steget i kartläggningsmaterialet görs tillsammans med både elev och förälder. 

Skolverket utrycker att det är viktigt att samtalssituationen lyfts fram så att eleven inte 

upplever känslan av ett förhör. Det är också eleven som ska svara i första hand och föräldern 

har mer uppgiften att komplettera eller hjälpa till då eleven inte vet. Kartläggningsmaterialet 

för steg 1 består av ett samtalsunderlag och ett dokumentationsunderlag. Under samtalet 

kommer information om kartläggningen att ges till elev och vårdnadshavare. Samtalet 



 

9 

 

kommer också att beröra elevens språk, tidigare skolgång, erfarenheter och intressen samt 

förväntningar. Blanketten för samtalsunderlaget är byggd i fyra kolumner; en med 

huvudfrågor och följdfrågor, en kolumn för saker som kartläggaren bör observera under 

samtalet och en kolumn för kartläggarens anteckningar. I den fjärde kolumnen finns stöd för 

den framtida planeringen av elevens undervisning. Kartläggaren har som ansvar att föra 

samtalet framåt och kan fritt välja vilka frågor som ska användas och i vilken ordning 

frågorna ska ställas. I steg 1 beslutar man också vilket språk resterande delar av 

kartläggningen ska göras på. Efter att kartläggaren har samtalat med elev och vårdnadshavare 

är det dags att göra en kartläggningsprofil för eleven utifrån samtalet. Samtalet med eleven 

och vårdnadshavare beräknas av skolverket ta maximalt 70 minuter att genomföra. I 

materialet ingår en kartläggningsprofil som kartläggaren sedan fyller i (Skolverket 2016b). 

Andra steget i kartläggningen är uppdelat i områdena litteracitet och numeracitet. I området 

för litteracitet är syftet att samla in kunskap om elevens tidigare erfarenheter om skrift. 

Begreppet litteracitet används i kartläggningsmaterialet som ett samlingsbegrepp för allt som 

har med skrift att göra. Det handlar här inte bara om att läsa och skriva utan också om 

muntliga aktiviteter som kan förknippas med läs- och skrivaktiviteter som t ex samtal om 

textinnehåll. Även i det andra steget är grunden för kartläggningen samtal mellan kartläggaren 

och eleven. I materialet finns ett samtals- och dokumentationsunderlag som berör frågor om 

elevens tidigare erfarenheter inom litteracitet. Där behandlas frågor kring vilken typ av texter 

eleven har mött och på vilka sätt eleven använder sina läs- och skrivkunskaper. Det ingår 

också ett antal uppgifter vars mål är att eleven får visa sin läsförmåga. I materialet finns 

däremot inga skriftliga uppgifter vilket skolverket motiverar med att tiden för kartläggningen 

är så kort. De elevuppgifter som finns är översatta till ett antal olika stora invandrarspråk för 

att säkerställa att eleven har möjlighet att utföra dem på sitt starkaste språk. 

Kartläggningsmaterialet för området litteracitet består av två spår, A och B. Spår A behandlar 

tecken (bokstäver) och meningar och undersöker ”elevens förmåga att läsa enskilda tecken 

och ord samt meningar” (Skolverket, 2016b, lärarhandledningen litteracitet, s 5). Spår B 

innehåller ett textpaket som undersöker hur eleven läser och förstår texter. Det innehåller tre 

olika textpaket med uppgifter. Texterna som är hämtade från olika källor som t ex läroböcker, 

tidningar och webbsidor har en stigande svårighetsgrad i de olika paketen och innehåller både 

bilder, diagram och figurer. Frågorna som är kopplade till texterna har för avsikt att undersöka 

elevens förmåga att läsa både på, mellan och bortanför raderna. Vilket spår och nivå på 

textpaket kartläggaren väljer att använda beror på hur långt eleven har kommit i sin läs- och 
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skrivutveckling. Lärarhandledningen guidar kartläggaren hur den kan byta textpaket för att 

hitta rätt nivå. Till elevmaterialet i litteracitet finns också bilder på olika trycksaker och 

medier att ha som stöd vid samtalet (Skolverket 2016b).  

I området för numeracitet kartläggs elevens förmåga att tänka matematiskt. Begreppet 

numeracitet beskrivs i kartläggningsmaterialet som förmågan att använda matematiskt 

tänkande. Skolverket betonar att materialet inte kartlägger rena matematiska kunskaper som 

återfinns i Lgr 11. Även i detta steg i kartläggningen har kartläggaren bilder som grund för 

samtalet. Området numeracitet är uppdelat i två delar, en för elever som är 9 år och äldre och 

en för de elever som är yngre än 9 år. Materialet för de äldre eleverna handlar i stor 

utsträckning om problemlösning. Frågorna i materialet kan ha flera olika svar men det är 

elevens resonemang, argumentation och motiveringar kring sitt svar som är det viktiga i 

kartläggningen. Kartläggningsmaterialet för de yngre eleverna bygger på den muntliga delen i 

skolverkets bedömningsstöd i matematik och har sitt fokus på taluppfattning. I den här delen 

är frågorna mer slutna än för de äldre eleverna. Några språk t ex dari, pashto och sorani 

använder inte alltid samma siffror i undervisningen av yngre elever som den svenska skolan 

använder. I materialet finns dessa språks siffror att tillgå (Skolverket, 2016b).  

Efter att kartläggaren har genomfört ett delområde i steg 2 ska denne analysera elevens 

prestation. Här påpekar skolverket att det är viktigt att leta efter elevens styrkor såväl som 

utvecklingsområden. Denna analys sammanfattas i kartläggningsprofilen som hör till aktuellt 

delområde. Utifrån det som sammanställs i kartläggningsprofilen ska kartläggaren sedan 

bedöma vilken årskurs eleven bör placeras i (Skolverket, 2016b).  

I alla delar av materialet påtalas vikten av att göra anpassningar så att det passar den elev som 

just då kartläggs. Kartläggaren är fri att välja ordning, anpassningar, uppgifter och 

fördjupningsfrågor för att kartläggningen ska bli så bra som möjligt. I kartläggningsmaterialet 

för nyanlända elever ingår också ett avsnitt kring att kartlägga elever med 

funktionsnedsättning. I detta avsnitt lyfts vilka anpassningar som kan behöva göras av 

materialet för att passa elever med nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, blindhet och synnedsättning samt hörselnedsättning. När det gäller döva 

elever konstaterar skolverket att dessa elever kanske inte har något talat språk vilket medför 

att det är svårt att kartlägga läsförmågan. Om det är så att eleven har ett teckenspråk från 

hemlandet är det möjligt att ta hjälp av en modersmålslärare med samma teckenspråk, vilket 

skolverket konstaterar kan vara svårt att hitta. När det gäller elever med hörselnedsättning är 
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det, enligt anvisningarna i kartläggningsmaterialet, viktigt att ljudmiljön är så bra som möjligt 

för att eleven inte ska behöva lägga sin energi på att höra. Andra förutsättningar som nämns är 

ljusförhållanden, teknisk utrustning som fungerar både för eleven och i rummet, att eleven 

sitter så att kartläggarens ansikte är lätt att avläsa samt att eleven får göra kartläggningen på 

sitt modersmål. För gruppen elever med funktionsnedsättning finns även ett kompletterande 

samtalsunderlag. I det materialet finns extra frågor kring elevens språk, tidigare skolgång 

samt förväntningar på skolgången i Sverige (Skolverket, 2016b).  

Kartläggningsmaterialet har sin grund i den sociokulturella teorin, vilket även Lgr 11 har. 

Materialet är nära knutet till Lgr 11 då det utgår från de övergripande målen och riktlinjerna 

som finns i del 2 i Lgr 11. Dessa säger att skolan ska ”ansvara för att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”.  

(Lgr11, s 13) När det gäller litteracitet så är förmågan att kunna använda skrift en viktig del 

för att nå de övergripande målen. Förmågan att kunna läsa och skriva återfinns i flera av 

skolans mål, liksom förmågan att fungera tillsammans med andra (Skolverket, 2016b). Som 

exempel lyfter skolverket fram:  

 ”kan använda/…/språket i tal och skrift på /…/nyanserat sätt, /…/ 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper /…/ 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande”/…/     (Skolverket 2016b, lärarhandledningen om litteracitet, s 

3) 

Även området för numeracitet tar upp delar som återfinns i Lgr 11. Här lyfter skolverket att  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

 Kan använda sig av matematiskt tänkande /…/ i vardagslivet 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt /…/ 

 Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper /…/” (Skolverket 2016b, lärarhandledningen om numeracitet, s 

2)  
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2.2 Tidigare forskning 

Forskning kring elever med invandringsbakgrund i kombination med dövhet eller 

hörselnedsättning i Sverige är väldigt begränsad (Roos 2008). Jag ska under denna rubrik 

presentera den forskning som jag funnit och finner relevant i förhållande till min studie. Jag 

har, för att försöka göra kapitlet mer läsarvänligt, delat upp forskningen i tre underrubriker. 

Under rubriken Kartläggning presenterar jag forskningens tankar om kartläggning för att 

sedan gå över på synen på Mottagande och organiserande av nyanlända elever. Sist i kapitlet 

presenterar jag tankar om Språk som jag anser kunna knytas till min egen studie.  

För att hitta den forskning som jag använt har jag sökt i databaser: Summon, ERIC och Libris. 

De sökord som jag använt för att hitta den forskning jag presenterar är: kartläggning, döva 

elever, nyanlända, newly arrived pupils, multicultural, deafness, hearing loss, newly arrived, 

arrived deaf, refugees deaf samt refugees deaf school.  

Forskning inom området döva elever och elever med hörselnedsättning är begränsad. Det 

smala forskningsområde som jag intresserat mig för; nyanlända elever som är döva eller har 

en hörselnedsättning, har följaktligen varit ännu svårare att hitta relevant forskning på. Den 

forskning jag lyckats hitta på detta område har varit internationell men mycket av det som 

skrivits där har bekräftat det jag upptäckt i min studie.  

2.2.1 Kartläggning 

Målet med en kartläggning måste vara att samla in information om vad eleven kan och hur 

eleven lär. Att fokusera på brister och tillkortakommanden är inte en uppgift i kartläggningen 

av nyanlända elever (Gerner de Garcia, 2000).  

Barbara Gerner de Garcia (2000) lyfter fördelarna med att göra en kartläggning med 

etnografisk inriktning framför att använda sig av enbart standardiserade test för att skapa en 

bild av eleven och dess kunskaper. Hon menar även att det är viktigt att standardiserade 

kartläggningsmaterial anpassas efter elevens förutsättningar som att hänsyn tas till elevens 

kulturella bakgrund eller anpassas för att kartlägga döva elever. Tane Akamatsu och Ester 

Cole (2000) lyfter i sin artikel kring hur skolan bör möta flykting- och invandrarbarn som är 

döva att kartläggning i någon form, gärna performans-baserad, är av godo för att kunna 

planera den nyanlända elevens skolgång. 
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2.2.2 Mottagande och organisering av nyanlända elever  

Carin Roos (2008) skriver att gruppen nyanlända elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning är förhållandevis liten i skolsverige och menar att det är en möjlighet till att 

gruppen lite glömts bort av myndigheter. Dessa elevers svårigheter och problem har inte fått 

det utrymme som den kanske hade behövt inom forskning och pedagogisk verksamhet. Hon 

menar vidare att skolor hitintills inte haft tillräckligt med kunskaper för att planera och skapa 

goda förutsättningar för lärande för gruppen nyanlända elever med som är döva eller har en 

hörselnedsättning.  Den kultur de möter här är inte heller endast en kultur som de ska förstå 

och känna sig delaktiga i, utan för denna elevgrupp finns också dövkulturen som flera av 

barnen kommer att närma sig och bli en del av. En kultur som John R Johnson och Angela  S 

McIntosh (2008) beskriver som en unik, viktig och kollektiv identitet sprungen ur en 

gemensam historia.  

För att nyanlända elever ska lyckas med sin skolgång är det viktigt att mottagandet är 

välplanerat och att skolan förstår att sätta värde på de kunskaper barnet har. Det är också av 

yttersta vikt att språk och språkkunskaper från hemlandet värdesätts (Roos, 2008). Det är 

vanligt att skolan fokuserar på att eleven inte har något språk istället för att se att eleven 

använder olika språk. Det är också viktigt att se vad eleven faktiskt har för kunskaper med sig, 

alla har någonting (Gerner de Garcia 1995)! 

I många skolor placeras de nyanlända eleverna i speciella förberedelsegrupper där de får sin 

undervisning, skiljt från övriga elever i samma ålder. En del av den forskning som behandlar 

undervisning av nyanlända elever för resonemang om vilket som är till störst fördel för 

eleven, förberedelsegrupper eller direkt placering i reguljär undervisningsgrupp. Här har inget 

entydigt svar kommit fram (Bunar, 2015). Det som forskning dock har visat är att eleverna 

som blir placerade i förberedelsegrupper ofta blir kvar länge i dessa grupper och att 

undervisningen i dessa grupper tenderar att hållas på en lägre nivå. Denna lägre 

undervisningsnivå förklaras med att eleverna inte har tillräckligt med språk (Fridlund, 2011).  

Det är av största vikt att undervisningen för dessa elever hela tiden balanserar mellan rätt 

kognitiv svårighetsgrad i själva ämnet och rätt nivå på det stöd som eleven har tillgång till t ex 

språkligt stöd (Skolverket, 2012). Lena Fridlund(1999)  lyfter i sin avhandling att eleverna 

som ingår i dessa speciella undervisningsgrupper känner sig undanskuffade från den ”riktiga 

svenska undervisningen”. Alltså den undervisning i svenska som den reguljära klassen har 

och de nyanlända eleverna inte får delta i. Att de nyanlända eleverna får en tillhörighet i klass 
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och ska ingå i ordinarie undervisning är också målet med kartläggningsprocessen som den nya 

lagändringen önskar skynda på (Skolverket 2016b).  

Även internationell forskning stöttar tanken om att nyanlända elever bör ut i den reguljära 

undervisningen så snart det är möjligt. För de nyanlända eleverna, som ska lära sig ett nytt 

språk men också det nya landets skola och kultur, är det viktigt att de redan från det att de 

kommer till skolan får ha viss undervisning tillsammans med övriga elever (Pugh, Every & 

Hattam, 2012) 

2.2.3 Språk 

Att nyanlända elever som är döva eller har en hörselnedsättning har en komplicerad språklig 

situation bekräftas av Akamatsu och Cole (2000). De lyfter i sin artikel att många av dessa 

elever inte har något fullt första språk utan ofta har använt sig av hemmagjorda tecken, tecken 

som inte har någon officiell språkstatus utan kanske endast förstås av familjen, för en 

vardaglig kommunikation. Beroende på i vilken ålder eleverna kommer till skolan, kanske för 

första gången i livet, har de olika möjligheter att utveckla ett språk på en nivå som motsvarar 

de inföddas nivå. Författarna skriver även att inlärning av andra skolämnen kan försvåras då 

eleven inte har något starkt första språk som grund.   

Den språkliga komplexiteten hos denna elevgrupp är även något som Gerner de Garcia (2000) 

uppmärksammar. Hon skriver om hur döva barn i spansktalande familjer i USA använder 

kodväxling för att kommunicera med familjemedlemmar, de använde både talad spanska, 

gester, hemgjorda tecken och amerikanskt teckenspråk. Trots denna breda språkliga repertoar 

omtalade skolan samma elever som att de hade liten eller ingen kommunikation i hemmet. 

Och trots denna breda språkliga förmåga har eleverna ofta inget utpekat första språk som 

undervisningen i det nya landet kan bygga på. Att denna grupp elever saknar en stabil språklig 

bas att stå på bekräftas även av Gilbert L Delgado (2000). Det medför att gruppen nyanlända 

döva barn i stället för att lägga till ett språk till ett redan befintligt första språk, behöver lära 

sig två nya språk när de börjar skolan; både det officiella språket i landet och teckenspråket. 

Den språkliga komplexiteten för alla döva barn är något som också bekräftas i avhandlingen 

Skriftspråkande döva barn (2008). Roos hänvisar i den till Kristina Svartholm som menar att 

döva barn lär sig det svenska språket samtidigt som de lär sig skriva det, till skillnad från 

hörande barn som redan har stora kunskaper i det svenska språket när de lär sig att skriva det. 

Att det gäller även nyanlända elever är något som Gerner de Garcia (1995) skriver om. Hon 



 

15 

 

menar att de spansktalande döva studenter hon undervisat många gånger måste lära sig ASL 

samtidigt som de lär sig skriven engelska.  

Gerner de Garcia (2000) lyfter även fram att dessa elever undviker att använda sitt modersmål 

i skolsituationer eftersom de ändå inte bli förstådda. Detta medför att en del av elevens 

kunskaper blir dolda för läraren. Vidare skriver Gerner de Garcia (2000) också om att dessa 

flerspråkiga elevers språk ofta har strikta domäner – de använder sina olika språk i olika 

situationer.   

Akamatsu och Cole (2000) skriver om svårigheterna med att använda sig av tolk i vissa 

situationer. Ett exempel som författarna ger är att familjen ha personliga relationer med de 

som arbetar med professionella tolkar.  

Forskningen jag presenterat i detta kapitel visar att det finns diskussioner kring mottagandet 

och organiserandet av nyanlända elever. I den forskningen betonas också att kartläggningen är 

viktig. Forskningen beskriver även att många nyanlända elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning inte har en stabil språklig grund utan kommunicerar på olika sätt. Ingen 

forskning som jag hittat har undersökt eller beskrivit hur kartläggning av elevers kunskaper 

kan ske då ett gemensamt språk saknas. Utifrån den aspekten och den forskning som 

presenteras här kan min studie bli en bidragande faktor om hur kartläggning av nyanlända 

elever inom specialskolan för döva och hörselskadade kan göras. Min studie visar också vad 

som kan vara framgångsfaktorer för att lyckas kartlägga kunskaper då ett gemensamt språk 

saknas. En ytterligare aspekt för den här studiens relevans inom det specialpedagogiska fältet 

döva elever och elever med hörselnedsättning är att gruppen nyanlända elever inom 

specialskolan ökar i antal och alla dessa elevers kunskaper ska kartläggas.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel behandlas den sociokulturella teorin som är min studies teoretiska 

utgångspunkt. Diskussionen kring resultaten i studien grundar sig på den sociokulturella 

teorin.  
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3.1 Sociokulturell teori 

Både skolverkets material för kartläggning av nyanlända elever och Lspec 11 har sin grund i 

den sociokulturella teorin (skolverket, 2016b). Jag finner det därav naturligt att även min 

teoretiska ansats för detta arbete är den sociokulturella teorin.  

Den sociokulturella teorin ser lärandet och utveckling som något som sker i samspel med 

andra. Enligt det här tankesättet är lärandet inget individuellt utan en social händelse där både 

kulturella, historiska och sociala erfarenheter har betydelse (Gibbons, 2013). En stor del av 

samspelet mellan människor är språket och det har därför en stor plats i den sociokulturella 

teorin. 

Språket är det som skiljer människan från andra varelser. Språket gör att människan kan både 

beskriva det man är med om och dela det med andra. Det är det talade språket som är grunden 

till människans kunskapsutveckling. Den viktigaste metoden för detta fenomen är skriften. 

Det är skriften som gör att kunskap och information kan bevaras och spridas över tid (Säljö 

2000, 2015).  

En viktig tanke inom den sociokulturella teorin är att människans förmågor kan utvecklas 

genom att använda redskap. Redskapen kan vara både fysiska som olika verktyg t ex  telefon, 

miniräknare eller intellektuella som exempelvis språket. De fysiska redskapen kallas inom 

den sociokulturella traditionen för artefakter. Artefakterna är ett resultat av människans 

samlade erfarenheter. Det sociokulturella perspektivet menar att redskapen medierar 

människans handlingar – de är instrument som människan är beroende av och behöver. Det 

viktigaste av dessa redskap är, enligt Vygotskij språket. Ett barn föds med vilja och önskan 

om att kommunicera och interagera med människor i omgivningen. Genom att interagera med 

andra lär sig barnet förstå omgivningen och vad som händer. Denna interaktion som gör att 

människan lär sig ta andra människors perspektiv kallas intersubjektivitet. Vygotskij menar 

vidare att det är genom kommunikation och språk människan blir en tänkande varelse. Också i 

tänkandet använder människan språket; då är språket vänt inåt för att reda i tankarna och 

skapa förståelse. Det sociokulturella perspektivet menar att människan är en varelse som 

formas genom att använda sociokulturella redskap (Säljö 2015, Säljö 2000, Dysthe 2003).  

Appropriering är en grundtanke för lärande inom den sociokulturella traditionen. Att 

appropriera är att ta till sig, att ta över och göra till sitt. Det är det som barnet gör när det 
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möter omgivningens språk. Genom att höra hur ord och uttryck används blir dessa så 

småningom barnets egna språk.     

Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala zonen för utveckling är den nivå som ligger mellan det barnet redan kan och den 

nivå som barnet ännu inte klarar av på egen hand. Det är i den zonen fokus för lärandet bör 

ligga för att barnet ska utvecklas så mycket som möjligt och känna sitt eget lärande. Den 

proximala utvecklingszonen är, enligt Vygotskij, en förutsättning för lärande (Dysthe 2003).  

Tanken om lärande som socialt deltagande har fyra olika ingredienser; mening, praxis, 

gemenskap och identitet. Praxisgemenskap är det mest centrala begreppet. Praxisgemenskap 

kännetecknas av att alla deltagarna i en verksamhet är aktiva och deltagande. Inom 

skolforskning kallas detta fenomen även för skolkod och är något som alla skolor har (Dysthe 

2003). 

Enligt den sociokulturella teorin är språket och människans vilja att kommunicera grunden för 

en människas utveckling. Både läroplanen för specialskolan och skolverkets 

kartläggningsmaterial för nyanlända elever har sin grund i den sociokulturella teorin och i att 

språket är viktigt för lärandet.  Min studie är byggd kring kommunikation och språk vilket gör 

att jag ser det som naturligt att ha den sociokulturella teorin som en teoretisk ansats. Hur jag 

genomfört och planerat min studie beskriver jag i det kommande kapitlet.  

 

4 Metod 
Metoddelen inleds med att presentera studiens ansats. Här kommer också genomförandet av 

observationer samt studiens urval att presenteras. Under denna rubrik redogör jag även för 

bearbetning och analys av det empiriska materialet som samlats in. Kapitlet avslutas med 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt etiska ställningstagande.  

4.1 Forskningsansats och val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända 

elever kan användas inom specialskolan. Teoretisk ram för studien och en utgångspunkt i 

kartläggningsmaterialet är det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet 

ser lärande och utveckling som något som sker i interaktion med andra där både kulturell och 
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social kontext är av betydelse (Säljö 2015). För att ta reda på och kunna kartlägga vad en elev 

kan, behövs kunskap om det sociokulturella sammanhang eleven varit en del av tidigare.  

För att genomföra studien används ansatsen kvalitativ fallstudie, där kartläggningen av tre 

nyanlända elever inom specialskolan används som forskningsobjekt.  

4.2 Kvalitativ fallstudie 

Syftet med denna studie är att observera hur skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända 

elever kan användas i specialskolan. Mitt intresse ligger i att se vilka eventuella anpassningar 

en kartläggare behöver göra för att kunna använda materialet för elever som har ett begränsat 

språk. Skolverkets kartläggningsmaterial är helt nytt och inga skolor, förutom de som varit 

med och utprovat materialet, har därför erfarenhet av att använda materialet i en verklig 

situation. Min önskan med denna studie är att kunna ge en bild av hur det kan användas och 

eventuellt anpassas för elever i specialskolan.  

Önskan om att ge en bild av en situation stämmer väl överens med den kvalitativa forskningen 

som bygger just på forskarens iakttagelse av det observerade. Forskaren har i en kvalitativ 

studie en relation till det observerade området och därmed också en påverkan på resultatet. I 

kontrast finns den kvantitativa studien som mäter och objektivt förklarar (Fejes och 

Thornberg, 2009). En fallstudie inom pedagogik ska ge en beskrivande och detaljerad 

berättelse om det som undersökts (Merriam 2008). Det synsättet har jag haft som grund då jag 

skrivit ner mina rådata. Även resultatdelen har narrativa drag i syfte att läsaren lättare ska 

kunna ta del av det jag själv sett vid kartläggningssituationerna  

Fallstudier kan vara en god grund till ny kunskap och intressanta ur den vetenskapliga 

aspekten om de görs i miljöer som är ”unika eller aldrig har utforskats tidigare” (Repstad 

2007, s 23). Fallstudien kännetecknas av att den inriktar sig på att undersöka enstaka fall där 

man önskar utveckla djupare kunskaper. Genom att undersöka enskilda fall kan det komma 

fram kunskaper som kan överföras till det generella men som vid en vidare 

undersökningsmetod inte hade framkommit. En fallstudie är ofta holistisk och kan på så sätt 

finna hur olika delar hänger ihop med varandra (Denscombe, 2009). Fallstudien är vidare en 

bra metod för att undersöka områden där man, innan praktiken kan förbättras, behöver ha en 

förståelse (Merriam, 2008).  

Min studie är förmodligen den första inom området kartläggning av nyanlända elever inom 

specialskolan, vilket stärker mitt val av kvalitativ fallstudie som metod. I denna kvalitativa 
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studie kommer jag att observera kartläggningen av tre elever inom en specialskola för döva 

elever och elever med hörselnedsättning. I och med detta begränsade urval är fallstudien den 

naturliga metoden för denna studie. Min idé är att se hur kartläggningsmaterialet kan 

användas inom specialskolan. Innan eventuella förbättringar av materialet kan göras behöver 

vi förstå vad som fungerar och vad som eventuellt inte fungerar lika bra, vilket är det som 

Sharan B Merriams(2008) menar är en bra utgångspunkt för en fallstudie  

Under hela forskningsprocessen, framförallt efter varje kartläggningssituation, har jag fört 

informella samtal med kartläggaren om det som upplevts och iakttagits i samtalen med elever 

och föräldrar.  

4.3 Observation som datainsamlingsmetod 

Observation som datainsamlingsmetod bygger på att forskaren får kunskap om det som 

studeras och det är sedan forskarens egen bild av situationen som analyseras. På så sätt kan 

observation ses som en mer tillförlitlig datakälla än att forskaren bygger studien på något som 

den får berättat för sig i t ex intervjuer (Denscombe, 2009). Ytterligare en aspekt på 

observation som metod är att forskaren får full tillgång till de processer som sker i den 

undersökta miljön och kan ta med dessa i sin analys (Repstad, 2007). Observationen kan vara 

öppen eller dold (Repstad, 2007) och som observatör kan forskaren vara mer eller mindre 

aktiv i själva situationen. Rollen kan vara allt ifrån totalt deltagande – där observatören är som 

vem som helst i gruppen och forskarrollen inte är känd för övriga deltagare, till deltagande 

som observatör – där observatörens roll som forskare är öppen för den studerade gruppen 

(Denscombe, 2009). Deltagande observation används då en forskare önskar studera en så 

naturlig och opåverkad miljö som möjligt (Kullberg, 2014). 

De data som min studie bygger på har jag samlat in via deltagande observation. Jag har 

genomfört observationer vid kartläggningen av tre nyanlända elever. Min roll som observatör 

har varit skiftande. Min tanke var att i observationerna ha rollen deltagande som observatör.  

Den rollen har jag kunnat inta i de fall kommunikationen varit god, t ex i steg 1, samtal med 

föräldrar. Men det visade sig vid första kartläggningstillfället med elev vara en svår roll då 

elevens språknivå inte var tillräckligt god för att kunna förklara min roll.  Istället blev min roll 

som observatör närmare den totalt deltagande rollen då jag tror att eleven uppfattade mig som 

en av två kartläggare.  
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4.4 Urval och genomförande 

Empirin till denna studie är inhämtad via deltagande observation vid kartläggningen av tre 

nyanlända elever på en specialskola för döva och hörselskadade. Urvalet av elever till 

undersökningen har gjorts utifrån slumpmässigt urval då det var just de här tre eleverna som 

stod på tur för kartläggning vid vårterminens start. Elevernas språk, hemland, ålder, 

skolbakgrund, tid i Sverige och hörselnivå är alla olika, vilket jag ser som en fördel då det ger 

en viss bredd åt min undersökning. Rektor på skolan har gett sitt medgivande till att jag 

genomförde denna studie. Även den kartläggande läraren har gett sitt tillstånd för mitt 

deltagande vid kartläggningarna. När det gäller eleverna är vårdnadshavare eller god man 

informerade både muntligt och skriftligt och har även de skriftligt gett sitt godkännande att 

jag genomför min studie vid kartläggningen. Eleverna är informerade och tillfrågade i de fall 

det har varit möjligt att ha den kommunikationen på något språk de kan. I övrigt har jag fått 

förlita mig på att deras vårdnadshavare/gode män kan framföra deras åsikt.  

Att jag valt att genomföra mina observationer på just tre elever beror på att jag under denna 

begränsade period som vi har för att skriva denna uppsats ansett det rimligt att hinna med. 

Kartläggningen beräknas ta 3x70 min per elev att genomföra. För att kunna ge en 

sanningsenlig bild av hur kartläggningsmaterialet kan fungera på denna elevgrupp ansåg jag 

att 3-4 elever borde vara rimligt. 

Vid observationerna förde jag fältanteckningar på de dokumentationspapper som ingår i 

kartläggningsmaterialet. Martyn Denscombe (2009) skriver om vikten att man som observatör 

bör hålla sina fältanteckningar utanför själva situationen. Skolverket (2016b) uppmanar i 

kartläggningsmaterialet att kartläggaren bör föra anteckningar under tiden som kartläggningen 

genomförs. Min roll i kartläggningssituationerna blev en blandning av observatör som förde 

fältanteckningar för mitt eget arbete och en sekreterare för kartläggaren. Efter varje 

observationstillfälle transkriberade jag det jag observerat till en flytande text, en 

fallbeskrivning. Denna transkriberade text har sedan fungerat som min data och en grund för 

min analys.  

4.5 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

 Den här studien är en kvalitativ fallstudie där det empiriska materialet har samlats in genom 

deltagande observation och fältanteckningar. Analysen av materialet har gjorts successivt 

under hela forskningsprocessen, vilket är ett utmärkande drag för den kvalitativa 

forskningsmetoden (Repstad, 2007). Ett annat sätt att beskriva det arbetet är att jämföra med 
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den hermeneutiska spiralen. Enligt det hermeneutiska synsättet finns det flera sätt att förstå 

skeenden och inte endast ett allena rådande. Verkligheten tolkas på det sättet utifrån 

forskarens ögon och dennes förförståelse påverkar tolkningen (Ödman, 2007). Sett ifrån det 

perspektivet kan man vid fallstudier konstatera att forskaren själv är ett viktigt verktyg. Det är 

ur forskarens ögon som både datainsamling, analys och tolkning sker (Merriam, 2008). 

Enligt det hermeneutiska tankesättet är det viktigt att forskaren har en öppenhet mot det som 

studeras då resultat som kommer fram förändrar förförståelsen av det beforskade området 

(Ödman, 2007). Merriam (2008) uttrycker analysarbetet som att forskaren vid en kvalitativ 

fallstudies start, vet sitt syfte och sina utgångsfrågor. Vilken information som kommer fram 

under forskningsprocessens gång och vad analysen kommer att visa i slutänden är dock 

omöjligt för forskaren att veta. Detta medför att analys och datainsamling sker parallellt och 

beroende av varandra. Det kan t o m ibland vara svårt att särskilja datainsamling och analys 

från varandra (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).   

I min studie gjordes en första analys redan vid observationstillfället då jag iakttog och gjorde 

fältanteckningar. Efter observationen skrev jag ner mina anteckningar i en flytande text och 

där gjorde jag ytterligare analyser av det jag sett i förhållande till mina forskningsfrågor. När 

all datainsamling var klar och jag observerat de tre eleverna gjorde jag en tredje analys av 

materialet. Här försökte jag hitta mönster och teman som återfanns i alla kartläggningarna. 

Dessa mönster och teman har jag skrivit ihop som mina resultat och utifrån det har jag sedan 

gjort en sammanfattning över vilka anpassningar som kartläggaren gjorde i sitt arbete med 

eleverna. Den sammanfattningen återfinns i slutet av resultatdelen.  

4.6 Kvalitet i kvalitativa studier 

Forskning har ett krav på sig att hålla god kvalitet. En studie ska vara trovärdig och tillförlitlig 

vilket är avhängigt av hur systematisk och noggrann forskaren varit i sin studie (Fejas & 

Thornberg, 2012). Verifieringen av en studies kvalitet görs ofta genom begreppen validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2012). Här presenterar jag 

dessa begrepp samt hur jag förhållit mig till dem i min undersökning.  

Validiteten hänvisar till hur noggranna data som är presenterade, men också hur datan 

förhåller sig till forskningsfrågan (Denscombe, 2012). I min studie har mitt syfte och mina 

frågeställningar hela tiden varit en grund. Utifrån syftet bedömde jag att observation och 

informella samtal var en rimlig metod för datainsamling. Mina data har jag behandlat 
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noggrant och systematiskt. Efter varje kartläggningstillfälle har jag transkriberat samtalet till 

en beskrivande text. Under hela processen har jag analyserat materialet flera gånger. 

Tillförlitligheten påvisar om studien skulle kunna göras igen av någon annan och ge samma 

resultat. För att en studie ska kunna ge samma resultat vid ett annat tillfälle är det viktigt att 

beskriva tillvägagångssättet noggrant (Denscombe, 2012). För att säkra tillförlitligheten i min 

studie som är en kvalitativ fallstudie, där resultatet bygger på mina observationer, har jag 

noggrant beskrivit i min rådata vad jag iakttagit och hur jag analyserat mitt material.  

Generaliserbarheten syftar till att se om resultaten kan överföras till andra företeelser och inte 

bara vara unika för den genomförda studien. Generaliserbarheten hos en kvaltiativ fallstudie 

kan lätt ifrågasättas. Det kan vara svårt att återupprepa en kvalitativ studie som ofta består av 

komplexa sociala situationer (Denscombe, 2012). Men det gör inte dessa studier utförda i en 

unik och aldrig utforskad miljö mindre intressant, det är här ny kunskap kan uppstå (Repstad, 

2007). Generaliserbarheten ligger ofta i läsarens betraktelse; läsaren får bedöma om resultaten 

kan överföras till andra exempel. Detta kallar Kvale och Brinkmann (2009) analytisk 

generalisering.  

Min studie syftar till att undersöka vilka anpassningar en kartläggare gör i 

kartläggningssituationen med elev i syfte att via kommunikation få eleven att förstå och lösa 

uppgiften. Då skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever är nytt och precis har 

börjat användas inom specialskolan får jag anse min studie som en första pusselbit på ett 

outforskat område. Kartläggningen är fr o m april 2016 ett obligatoriskt verktyg som ska 

användas i mottagandet av nyanlända elever. För att det ska fungera som det är tänkt är det 

viktigt att materialet granskas även utifrån perspektivet nyanlända elever inom specialskolan. 

Generaliserbarheten i den här studien handlar om att resultaten i min undersökning skulle 

kunna bli detsamma även vid observation av andra nyanlända elever inom specialskolan med 

en liten språklig erfarenhet.  

Objektivitet ska påvisa om forskningen är neutral och opartisk, att forskaren inte påverkat 

insamlade data, vilket enligt Denscombe (2009) är i princip omöjligt vid en kvalitativ studie.  

Forskaren är vid kvalitativa studier sitt eget instrument då kvalitativa studier bygger på data 

som är insamlade och analyserade av forskarens öga. Syftet vid kvalitativa studier är mer att 

upptäcka än att bevisa fakta (Merriam 2008). Att i en process som den kvalitativa studien är, 

helt utplåna rester av sitt eget jag, är oerhört svårt. Det är ändå mitt öga som har observerat. 
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Jag har, för att försöka motverka detta, i denna studie försökt att ha ett öppet sinne och inte 

låtit mig påverkas av några förutfattade meningar. Men min egen bakgrund som lärare inom 

specialskolan och mitt intresse för denna forskningsfråga, har förmodligen ändå gjort avtryck 

i vad jag sett och uppmärksammat i denna studie.   

4.7 Etiska aspekter 

En studie bör följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2003). Här presenteras 

etiska krav som god forskning bör kunna prövas mot.   

Deltagarna i den här studien har tillfrågats om sitt deltagande och informerats om att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avslutas. Vid informationen om samtycke, som 

jag gav både muntligt och skriftligt till vårdnadshavarna/gode män vars barn skulle 

kartläggas, informerade jag även om studiens syfte. Här framgick även hur materialet kommer 

att tas om hand för att min studie ska uppfylla nyttjandekravet. I syfte att uppfylla kravet på 

konfidentialitet är både elever och kartläggare avidentifierade genom att jag aldrig skriver 

några namn i min studie. Gruppen elever inom specialskolan är en liten grupp och de elever 

den här studien är utförd på är en liten del av den redan lilla gruppen. Det har jag hela tiden 

haft i åtanke i mitt skrivande och för att minska möjligheterna att känna igen eleverna har jag 

val att aldrig nämna elevernas kön, ursprungsland, språk eller nuvarande bostadsort i texten. 

Mina fältanteckningar från observationerna och fallbeskrivningarna som fältanteckningarna 

mynnat ut i har jag hela tiden förvarat på ett externt minne och hållit inlåsta. Både 

fältanteckningar och fallbeskrivningar kommer förstöras när arbetet är slutfört. Rektor på 

skolan och den specialpedagog som fungerar som kartläggare i min studie är också tillfrågade 

och informerade om deltagande i studien. Kartläggaren har också erbjudits att ta del av 

studien innan publicering. 

En svårighet med att följa Vetenskapsrådets riktlinjer har varit att hålla de deltagande eleverna 

informerade om mitt uppdrag och syfte med deltagandet. Alla de barn som ingår i denna 

studie har haft ett alltför begränsat språk, oavsett vilket språk det gäller; modersmål, 

teckenspråk eller svenska för att tillgodogöra sig denna information och förfrågan. Därför har 

jag litat på att föräldrarna och de gode män som varit tillfrågade, vilka alla har varit väldigt 

positiva till min studie, har kunnat föra sina barns talan.   
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5 Resultat 
Under denna rubrik presenterar jag det resultat som jag funnit i min studie. Resultaten av de 

anpassningar kartläggaren har gjort presenterar jag här under rubrikerna Samtal med 

föräldrar, Steg 1, Anpassningar i Litteracitetdelen, steg 2, och Anpassningar i 

Numeracitetdelen, steg 2. Jag inleder dock resultatkapitlet med en kort beskrivning av de 

elever som ingår i studien.  

Efter varje kartläggningssituation har jag transkriberat samtalet som skett till flytande text. 

Denna text, som fungerar som min rådata, har jag sedan bearbetat flera gånger och genom 

kodning har jag urskilt vilka anpassningar kartläggaren har gjort. 

5.1 Eleverna  

Inom ramen för denna studie är det tre elever som kartlagts med hjälp av skolverkets 

kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Eleverna kommer från olika familjer men två av 

dem har samma hemland. Elevernas hörselnivå och eventuella hörhjälpmedel skiljer sig åt. En 

är helt döv, en har en sent upptäckt hörselskada och använder idag hörapparater och den tredje 

eleven är CI opererad i relativt tidig ålder. Men alla är, eller är på väg, att bi inskrivna i 

specialskolan f r o m vårterminen 2016.  En av eleverna antas ha en relativt grav synskada 

men det är ännu inte bekräftat av sjukvården. Eleverna är spridda i ålder och har sin 

tillhörighet i olika årskurser. Två av de deltagande eleverna hade placerats i en skola på sin 

hemort för att senare söka och bli antagen till specialskolan.      

5.2 Samtal med föräldrar, Steg 1 

Steg 1 i kartläggningsmaterialet består av samtal med vårdnadshavare och elev kring bl a 

elevens bakgrund, språk, intressen samt tidigare skolgång. Vid alla tre samtal som 

genomfördes i steg 1 i den här studien valde kartläggaren att inte ha med eleven. Det valet 

grundar sig på att kartläggaren, men också annan personal på skolan, bedömer att det språk 

som eleven besitter inte räcker till för att föra dessa samtal. Vid samtalen deltog förälder 

alternativt familjehemsförälder och/eller god man i förälders ställe, kartläggare, språktolk, 

lärare och jag som observatör. Vid några samtal fanns även teckenspråkstolk med. 

Kartläggaren använde sig av skolverkets samtalsguide för steg 1 under samtalet men 

kompletterade även med samtalsguiden för elever med funktionsnedsättning. Alla dessa 

föräldrar eller vuxna i förälders ställe har haft ett första samtal med skolan innan barnet börjat, 

så vissa av frågorna i materialet hade redan fått svar.  
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När det gäller elevernas språk har alla flera olika språk med sig. De har ett modersmål som de 

kommunicerar med hemma. Den elev som är döv har någon form av teckenspråk med sig, om 

det är tecken som bara familjen använder eller ett mer officiellt språk har inte riktigt framgått. 

Alla eleverna har ett annat språk än sitt modersmål som språk i skolsammanhang och skrift.  

De tre elever som ingår i denna studie har gått i skolan i hemlandet. Skolgången har varit 

under olika lång tid och skett med olika kontinuitet.  De bär också med sig olika erfarenheter 

från tiden i skolan. Under samtalen kom det fram att eleverna har blivit illa behandlade i 

skolan. Att skolgången i hemlandet skett under, för eleven, svåra omständigheter.  Men det 

framkom också skolor som tagit hänsyn till elevens funktionsnedsättning och exempelvis 

placerat eleven längst fram i klassrummet för att underlätta för eleven.   

I de fall de vuxna kunnat berätta om skoltiden i hemlandet har det visat sig att klasserna som 

eleverna gick i var stora ca 40-50 elever per klass. Skolämnena var i stort sett desamma som 

här i Sverige. Ingen av de tre eleverna har lyckats lära sig läsa och skriva mer än några 

enstaka ord enligt de vuxna som deltagit i steg 1.  

Eftersom ingen av eleverna deltagit i samtalet som hör till steg 1 och för att säkerställa att 

eleven inte har förbigåtts om chansen att uttrycka sig om sin bakgrund, har kartläggaren valt 

att ställa några av dessa frågor till eleverna vid de kartläggningstillfällen som 

modersmålslärare varit med. Ingen av eleverna har lyckats ge kartläggaren information om sin 

tidigare skolgång förutom en elev som uttrycker att den blivit illa behandlad i skolan. 

Däremot fick kartläggaren och modersmålslärare vid ett av samtalen p g a ett språkligt 

missförstånd med eleven, kontakt via skype med ett syskon som finns kvar i hemlandet och på 

det sättet mottogs värdefull information om eleven.  

Teckenspråksläraren på skolan har träffat en av eleverna för att bedöma dennes förmåga att 

uttrycka sig på teckenspråk. Den förmågan bedöms av teckenspråksläraren vara mycket god 

och eleven bedöms ha stora möjligheter att snabbt kunna utveckla ett svenskt teckenspråk.  

5.3 Anpassningar i Litteracitetdelen, steg 2 

Litteracitetdelen som hör till steg 2 i kartläggningsmaterialet består av två spår; A och B som 

väljs utifrån hur långt eleven hunnit i sin läs- och skrivutveckling. Spår A har sitt fokus på 

tecken, ord och meningar medan spår B innehåller olika textpaket. Till de tre eleverna som 

ingår i denna studie valde kartläggaren att använda spår A. Det valet motiverade kartläggaren 

med att ingen av eleverna, oavsett ålder, har någon lång skolbakgrund i sitt tidigare hemland. 



 

26 

 

Vid alla tre kartläggningstillfällen valde kartläggaren, som talar svenska och svenskt 

teckenspråk, att ta in modersmålslärare som stöd i kartläggningsarbetet. Alla tre eleverna hade 

olika modersmål och skolspråk med sig från hemlandet så kartläggaren har samarbetat med 

fyra olika modersmålslärare. I kartläggningsmaterialet finns uppgifterna till både spår A och 

spår B översatta till olika språk. Kartläggaren hade vid träffarna med eleverna med sig 

kartläggningsmaterialet på deras eget skolspråk men också materialet på svenska.  

En anpassning av materialet som kartläggaren valde att göra för alla dessa elever var att hela 

tiden växla mellan materialet på elevens skolspråk från hemlandet och materialet på svenska. 

Syftet med det var förstås att eleven skulle få visa sina kunskaper på sitt skolspråk men också 

visa om den, trots den korta tiden i svenska skolan, kommit längre i det svenska språket där 

eleven haft tillgång till det svenska teckenspråket i undervisningen. Det här medförde i flera 

situationer att eleven fick känna att den lyckades med uppgiften på något av språken istället 

för att känna att den inte kunde. För någon elev hade föräldrarna talat om att eleven inte lärt 

sig något på sitt skolspråk från hemlandet, inte läsa och inte att skriva. I det fallet valde 

kartläggaren att istället kartlägga eleven på sitt modersmål som föräldrarna menade att eleven 

kunde tala.  

Andra anpassningar som kartläggaren gjorde var att konkretisera framför allt den första 

uppgiften som handlade om att skriva sitt namn genom att alla vi vuxna som deltog skrev sina 

namn. Först skrev jag och kartläggaren våra namn på svenska och därefter skrev eleven sitt på 

svenska. Sedan skrev modersmålsläraren sitt namn på elevens skolspråk och eleven ombads 

skriva sitt. Två av eleverna klarade uppgiften men inte den tredje. Att kartläggaren valde att 

konkretisera på detta sätt var för att säkerställa att eleven förstod uppgiften, då det inte var 

tydligt om eleven skulle förstå instruktionen oavsett språk. Sedan ombads eleverna att skriva 

några helt egna ord på sitt skolspråk men det var det ingen som gjorde. Modersmålslärarna 

skrev då några vanliga ord som t ex mamma och pappa på skolspråket men ingen av eleverna 

lyckades läsa ut de orden. En av eleverna kunde skriva förnamnen på alla sin 

familjemedlemmar på sitt skolspråk.  

Uppgiften om att läsa ut tecken/bokstäver lyckades alla eleverna läsa ut de flesta bokstäverna 

på svenska men inget av tecknen på sitt skolspråk från hemlandet. Inte heller uppgiften med 

att koppla ihop ord med bild lyckades eleverna göra på sitt skolspråk. Däremot klarade någon 

av dem av det på svenska.  
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Kartläggaren valde också att sluta kartläggningen vid olika uppgifter för de olika eleverna. 

Någon elev fick prata om bilden från berättelsen om lejonet och räven där det visade sig att 

eleven inte alls kunde uttrycka det som den såg på något språk. En annan fick inte alls göra så 

många uppgifter då eleven själv var tydlig med att den inte kunde vare sig läsa eller skriva på 

sitt skolspråk.  

Ytterligare en elev fick berättelsen om lejonet och räven uppläst för sig på både svenska med 

tecken som stöd och sitt modersmål. Först läste kartläggaren upp texten på svenska och 

använde också tecken parallellt. Sedan ställde kartläggaren några frågor till eleven som inte 

kunde svara på någon av dem. Då tog modersmålsläraren över och läste berättelsen på elevens 

modersmål. När han läst klart ställde han fyra frågor till eleven om texten som lästs. Eleven 

svarade rätt på tre av frågorna. Här kom det fram att eleven förstod berättelsen på sitt 

modersmål men inte på svenska. Men under hela kartläggningstillfället var eleven inte särskilt 

villig att kommunicera på modersmålet med modersmålsläraren. De svar som gavs på 

modersmålet var korta och motvilliga. Eleven valde under kartläggningen att hellre svara på 

svenskt teckenspråk, även då det var modersmålsläraren som tilltalade eleven, ett språk som 

modersmålsläraren inte alls kunde.  

5.4 Anpassningar i Numeracitetdelen, steg 2 

Numeracitetdelen som hör till steg 2 i kartläggningsmaterialet består av ett material för elever 

yngre än 9 år och ett material för elever som är äldre än 9 år. Till de här tre eleverna valde 

kartläggaren att i första hand använda sig av materialet som är tänkt för elever yngre än 9 år. 

Det valet motiverade kartläggaren med att ingen av eleverna, oavsett ålder, har gått någon 

längre tid i skolan. I den här kartläggningsdelen användes svenska med stöd av svenskt 

teckenspråk eller bara teckenspråk som kartläggningsspråk. Kartläggaren valde att inte 

använda sig av någon modersmålslärare i denna del.  

I materialet som är riktat till elever yngre än 9 år är fokus på taluppfattning. Den första 

uppgiften i materialet är att eleven ska räkna till dess att kartläggaren säger stopp och 

instruktionen är att eleven ska stoppas vid 115. Ingen av eleverna kunde räkna så långt. Att 

eleverna bara kan räkna till en viss nivå skapar en begränsning av kartläggningsmaterialet. 

Materialet har uppgifter där kartläggaren och elev ska arbeta med betydligt högre tal än vad 

de här eleverna kunde räkna till.  
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I några av uppgifterna fick muntliga samtalsövningar anpassas till att bli skriftliga då eleven 

saknade tecken eller ord för talen det handlade om. I Numeracitetdelen finns det följdfrågor 

om hur eleven tänkt. Dessa frågor försökte kartläggaren vid något tillfälle ställa men ingen av 

eleverna lyckades svara på frågan. Någon elev svarade ”jag tänkte i huvudet” men kunde inte 

utveckla sitt svar mer.  Det finns också uppgifter där en räknehändelse ska berättas till en 

uppgift och eleven sedan ska räkna ut en annan liknande uppgift. Även dessa uppgifter 

hoppade kartläggaren över då hon ansåg att elevens språk inte var på den nivån.  

Flera uppgifter i numeracitetdelen bygger mycket på språk och kommunikation, bl a finns en 

uppgift som lyder ”ta fram 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler?  (…) Hur många är 

det om det är 3 färre?” (Skolverket 2016b, Samtals- och dokumentationsunderlag med 

uppgifter, numeracitet s 4). Dessa uppgifter lyckades kartläggaren och eleverna, trots den 

höga språkliga nivån på uppgiften och bristen på det gemensamma språket sinsemellan, lösa. 

Kartläggaren anpassade här uppgiften genom att visa ett eller flera exempel med andra siffror 

inblandade och genom att konkret ta bort eller lägga till föremål för att sedan förmedla till 

eleven att vid själva kartläggningsfrågan skulle ingenting på bordet röras.    

Ytterligare en språklig anpassning som kartläggaren gjorde, var att vid en fråga om ”vilken är 

flest” ändra till ”vilken är många”, vilket motsvaras av tecken som eleven kunde på svenskt 

teckenspråk. Med den anpassningen kunde eleven svara. Även uppgifterna som handlar om 

dubbelt och hälften gjorde kartläggaren till mer konkreta uppgifter där olika plockföremål 

användes. I dessa uppgifter blev kartläggningssituationen också lite av en genomgång av 

begreppen. Men i de flesta fall lyckades eleverna generalisera kartläggarens förklaring och 

använda den på andra tal.   

Till en av eleverna valde kartläggaren, utifrån elevens prestation under kartläggningen av 

materialet för de yngre eleverna, gå vidare och även använda materialet för elever äldre än 9 

år. Denna del av kartläggningsmaterialet har ett större fokus på problemlösning och därmed är 

det också mer avancerat språk inblandat i resonemangen. Vid detta kartläggningstillfälle valde 

kartläggaren att inte ta med alla uppgifter som finns i materialet. De uppgifter som 

kartläggaren valde att inte ta med var uppgifter som dels kräver mycket språk i svaret och till 

sin karaktär är svårare att visa med konkreta exempel, exempelvis ”Berätta hur du skulle göra 

om du ville veta hur långt det är runt ett cykelhjul. Hur långt tror du att det är runt ett 

cykelhjul i verkligheten?”, ”Hur skulle du göra för att ta reda på hur högt ett hus är? Hur högt 

skulle du uppskatta att ett hus är i verkligheten?” (Skolverket, 2016b, Samtals- och 
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dokumentationsunderlag med uppgifter numeracitet s 4). I 

numeracitetdelen för elever äldre än 9 år finns områdena 

rumsuppfattning och geometri, taluppfattning och talföljder 

samt sortering och proportionalitet. Det fanns minst en fråga 

på varje område som eleven fick prova även om anpassningar 

av frågorna behövde göras utifrån språkligt perspektiv. Den 

första frågan handlade om att på en bild se ett ritat 

stenmönster och sedan lägga samma mönster med 

pappersbitar. När eleven tittade på den ritade bilden i fyrfärg 

(se figur 1), där själva stenmönstret har en gråskala och försökte lägga 

samma mönster lyckades det inte alls och eleven gav till sist upp.  Då 

visade kartläggaren materialet ”stenläggningen i ett annat perspektiv” 

(figur 2) som är en svartvit bild på fyra tryckta sekvenser av mönstret 

från färgbilden. Vilket gjorde att eleven klarade att utföra uppgiften.  Till 

denna uppgift finns det även följdfrågor som bygger på att eleven ska 

beskriva hur stenläggningen ser ut och skillnader mellan olika former. Denna typ av uppgifter 

förlorar lite av sitt innehåll då det ska besvaras på teckenspråk då formernas tecken utgörs av 

själva formen. Däremot fick eleven leta efter fler geometriska former i den ritade 

fyrfärgsbilden och här lyckades eleven se flera former när den hade ett papper med olika 

former (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel) bredvid sig som stöd. Innan pappret med olika 

former fanns förstod eleven inte frågan.  

I en annan fråga ska eleven tala om hur numren på husen på gatan på bilden ska fortsätta. Den 

uppgiften upplevde eleven som svår. Ytterligare en annan fråga handlar om hur många glas ett 

paket mjölk räcker till. Här ska eleven ha både ett glas och ett paket mjölk som konkret 

material. Med hjälp av detta konkreta material och att kartläggaren visade och agerade modell 

för hur hon hällde upp och drack ur glaset kunde eleven ge ett rimligt svar på 

frågan. På frågorna som handlar om att bygga femhörningar av stickor fick eleven 

bara se två av tre exempel innan den fick svara på frågan (figur 3). Att 

kartläggaren valde att minska ner antalet exempel berodde på att antalet stickor 

annars blev för många så det låg utanför elevens taluppfattning. När det gällde 

att sortera knappar och förklara hur man tänkt löste elev och kartläggare det 

genom att eleven använde egna påhittade tecken, men tack vare det konkreta 

materialet och sorteringen var det inga problem att förstå tankegången. 

      Fig 1  Bild hämtad från 

bedömningsportalen 

Fig 3 Bild hämtad från 

bedömningsportalen 

Fig 2 Bild hämtad från 

bedömningsportalen 
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Av de resultat som jag presenterat här kan jag konstatera att vid kartläggning av nyanlända 

elever i specialskolan med hjälp av skolverkets material, behöver flera anpassningar göras. De 

anpassningar som jag kan identifiera i denna studie är:  

 Anpassning av språk då kartläggaren har tagit hjälp av modersmålslärare men också 

hoppat mellan olika språk i kartläggningssituationen. Eleverna har också fått chans att 

använda sig av alla sina språk i kartläggningen, inte bara det språk som föräldrarna har 

uppgett som det starkaste språket. Kartläggaren har också kommunicerat på olika sätt 

utanför de officiella språken som t ex via gester och teater för att få fram sitt budskap 

till eleven.  

 Anpassning av uppgifterna som finns i materialet har också skett, både genom att 

förenkla dem till en lägre nivå (t ex använda sig av lägre tal än vad materialet uppger), 

att eleven inte får så många exempel presentareade för sig innan uppgiften ska lösas 

eller att eleven fått fler exempel visade för sig för att kunna förstå uppgiften.  

 Anpassningar har också gjorts genom att konkretisera och visa vad uppgiften består i 

för att få fram själva uppgiften till eleven när ett gemensamt språk saknas. Därutöver 

ändrade kartläggaren en muntlig uppgift till att bli skriftlig då det gjorde att eleven 

klarade av den. Vid ett tillfälle valde även kartläggaren att gå vidare och testa 

uppgifterna i materialet för äldre elever eftersom eleven visat på god matematisk 

förmåga.  

 

6 Diskussion 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt. I Metoddiskussionen presenterar jag studiens styrkor och 

svagheter. I Resultatdiskussionen diskuterar jag resultaten från min studie i förhållande till 

den sociokulturella teorin och den tidigare forskning jag funnit. I det sista avsnittet Avslutande 

reflektioner, behandlar jag studiens syfte och frågeställningar samt vilket bidrag min studie är 

till den specialpedagogiska forskningen. Här ger jag också förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur skolverkets kartläggningsmaterial för 

nyanlända elever fungerar att använda i specialskolan. Jag har genom att observera 

kartläggningsprocessen av tre elever på en specialskola, tittat på vilka eventuella anpassningar 

en kartläggare behöver göra. Utifrån detta syfte valdes ansatsen kvalitativ fallstudie.   
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För att kunna ta del av kartläggningsprocessen valde jag att delta som deltagande observatör 

vid kartläggningen av tre nyanlända elever. Att genomföra en så småskalig fallstudie kan ses 

som en svaghet och frågan om resultatet, från endast tre elevers kartläggning, är 

generaliserbart kan anses befogad. De elevers kartläggning jag observerade var dessutom 

olika i både ålder, språkliga kunskaper, kön och tid i Sverige. Även detta kan ses som ett 

försvårande av generaliserbarheten men kan även vändas till en styrka. I den här studien ger 

jag en glimt av hur skolverkets kartläggningsmaterial kan användas och anpassas för att passa 

helt olika individer. Jag menar att det också kan vara en grund för generaliserbarheten att jag 

påvisar att även om eleverna är helt olika behöver materialet anpassas. Jag anser att om någon 

annan skulle genomföra samma studie på andra elever och andra skolor skulle resultatet 

förmodligen bli det samma. Den komplexa bild av kartläggningen kring dessa elever skulle 

framträda även då.  

För att försöka skapa så bra förutsättningar för eleven som möjligt har jag och kartläggaren 

försökt har kunnat anpassa tider som varit positiva för eleven t ex slippa gå ifrån en 

uppskattad lektion. Vi har också varit tvungna att anpassa våra tider och vårt arbete utifrån de 

tider vi har kunnat få tillgång till modersmålslärare.   

Merrian (2008) lyfter en intressant aspekt på deltagande observation, att det är lite av en 

schitzofren situation där det kan vara svårt att hålla isär rollen som observatör och rollen som 

deltagare. Det gäller att inte dras med in i situationen utan att faktiskt kunna hålla lite distans 

för att kunna observera. För mig har det inneburit att hela tiden vara medveten om och försöka 

att tänka på att inte påverka kartläggarens val. I den här situationen var det, framförallt i 

början, jag som var mest inläst på materialet men jag hade ändå att förhålla mig till och 

respektera kartläggarens val även om jag själv kanske inte skulle ha valt att göra på samma 

sätt själv.   

Att jag har min arbetsplats och egentligen hela min yrkesverksamma tid som lärare inom 

specialskolan har förmodligen gjort sina avtryck i denna studie. Jag har under hela 

forskningsprocessen försökt att bortse från mina egna tvivel och ha öppna ögon för vad jag 

sett. Att jag dessutom vid kartläggningstillfällena haft möjlighet att föra informella samtal 

med kartläggaren gör också att jag fått bekräftelse på det jag själv iakttagit.  

En svårighet som följt mig under studiens gång är kraven på humanistisk forskning som 

Vetenskapsrådet (2011) har. Det har varit svårt att uppfylla dessa krav på att barnet själv ska 
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vara medveten om sin roll och sina rättigheter vid deltagande i forskning. Jag har försökt att 

nå upp till kraven genom att förälder eller person i förälders ställe har godkänt barnets 

deltagande. Tyvärr har jag på grund av bristen på gemensamt språk inte lyckats få fram till 

barnet vad min roll i kartläggningssituationen varit. Inte heller med modersmålslärarnas hjälp 

har jag kunnat vara helt säker på att barnet förstått. Jag har fått lita på att förälder eller 

personen i förälders ställe har vetat vad som varit bäst för barnet. Det är något som 

Vetenskapsrådet (2011) menar är tillräckligt i sammanhang då barnet inte kan 

medvetandegöras om forskningsetiken.  

Jag valde det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt för min studie. Det valet 

kan förklaras med att både Lspec 11 och skolverkets kartläggningsmaterial har det som grund. 

En ytterligare förklaring till det valet är att den sociokulturella teorin menar att människor 

påverkas och utvecklas utifrån den kontext de lever i. Att både människor och miljö påverkar 

individens utveckling där språket har en central plats. Dessa tankar anser jag passa väl in i 

min analys av skolverkets material som grundar sig på samtal. De elever jag observerat har 

väldigt lite språklig gemenskap med kartläggaren de ska samspela med, vilket gör samspelet 

och kommunikationen intressant. Dessa elever kommer också från en helt annan kontext än 

den de lever i idag vilket påverkat deras kunskaper. Men även i kartläggningssituationen syns 

det att eleven lär sig och utvecklas.  

 I min studie har kartläggningen gått till så, som jag beskrev under urval och genomförande, 

att en specialpedagog varit ansvarig för kartläggningen och genomförandet medan jag inom 

ramen för min observation har dokumenterat. Jag antecknade mina observationer i de 

dokument som medföljer kartläggningsmaterialet. Det visade sig redan vid första 

kartläggningstillfället vara bra då de även blev underlag för den dokumentation som sedan 

skrevs för varje elev. Att genomföra kartläggningen med denna elevgrupp då det 

gemensamma språket mellan elev och kartläggare i flera fall inte finns, kräver hög 

koncentration och närvaro av den person som utför kartläggningen. Att därutöver hela tiden 

också vara beredd på att anpassa uppgifterna utifrån den kunskapsnivå eleven visar befinna 

sig på är fullt tillräckligt. Att då hinna med att dokumentera de svar eleven ger, ser både 

kartläggaren i min studie och jag som väldigt svårt. Skolverket (2016b) skriver i 

instruktionerna till kartläggningsmaterialet att kartläggningen utförs av en person, eventuellt 

med hjälp av modersmålslärare eller tolk för att nå fram språkligt. Kartläggaren som deltog i 

min studie och jag är dock överens om att det är en stor fördel att vara två som arbetar 

tillsammans vid kartläggningen av nyanlända elever i specialskolan.  
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Jag har under metoddelen beskrivit min roll som observatör vid kartläggningen. Den rollen 

utvecklades till att bil en totalt deltagande roll eftersom eleverna vid flera tillfällen sökte även 

min bekräftelse efter det att en uppgift genomförts. Ett annat alternativ för att fungera i rollen 

deltagande som observatör, vilket var min avsikt från början, skulle ha varit att filma 

kartläggningssituationen. Det var dock inget alternativ för mig då jag inte vill utsätta en 

nyanländ elev för en filmsituation, eftersom det kan upplevas som obehagligt och det kan 

dessutom vara svårt att förklara det för eleven om ett gemensamt språk saknas 

6.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer jag lyfta fram kopplingar mellan det resultat jag fått i min studie 

och den tidigare forskningen jag presenterat. Jag kommer även att koppla studiens resultat till 

den litteratur som finns presenterad i avsnittet bakgrund. Jag kommer att tolka de resultat jag 

kan ur ett sociokulturella perspektiv.  

6.2.1 Språket som grund för lärande 

Ingen av de tre eleverna som ingått i min studie har en stabil språklig grund. Den bilden 

beskrivs även av Hendar (2008) som menar att de elever som kommer till specialskolan för 

döva och hörselskadade har ofta ett begränsat språk med sig. Men också av Roos (2008) som 

skriver om att döva barn, även om de är uppvuxna i Sverige, lär sig svenska för första gången 

då de ska lära sig skriva. Akamatsu och Cole (2000) skriver om att många nyanlända elever 

inte har något starkt första språk att luta sig tillbaka på då de ska lära sig det nya landets 

språk. Det här är något som eleverna i min studie är mitt i. De håller på att både lära sig skriva 

och prata/teckna det nya landets språk utan stöd i sitt tidigare språk. Några av dem kan t o m 

redan mer i det nya språket än vad de kan i sitt gamla.  

Trots bristen på gemensamt språk mellan kartläggare och elever visar min studie på att 

skolverkets material som bygger på samtal ändå går att använda till denna elevgrupp. Studien 

visar dock att kartläggaren gör ett antal anpassningar för att via kommunikationen skapa en 

förståelse hos eleven. Att samtal eller intervju är ett bra redskap vid kartläggning av elevers 

kunskaper bekräftas av Pehrsson och Sahlström (1999). Gerner de Garcia (2000) menar att 

kartläggning av etnografisk art är att föredra framför standardiserade test. Att detta 

samtalsbaserade kartläggningsmaterial ändå fungerar att använda då gemensamt språk saknas 

kan förklaras med människans vilja att kommunicera med andra som är en tanke inom den 

sociokulturella teorin.  
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Att nyanlända elever inom specialskolan inte får samma möjlighet att välja prioriterad timplan 

som nyanlända elever inom grundskolan, kan utifrån vad forskningen säger om dessa elevers 

språkliga komplexitet vara svårt att förstå. Att dessa elever borde få satsa tid för att lära sig 

språk borde vara självklart då t ex Akamatsu och Cole (2000) menar att inlärning av andra 

skolämnen kan försvåras då det inte finns en språklig grund att stå på. Även sett utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, där språket är en grund och används både ut mot andra men också 

inåt för att reda i de egna tankarna, borde denna möjlighet att få extra tid för språkinlärning 

ges även till specialskolans nyanlända elever.  

6.2.2 Verktyg och artefakter 

Alla de anpassningar som jag observerat att kartläggaren i min studie har gjort har, enligt mig, 

sin grund i att vara språkliga anpassningar. Som exempel har kartläggaren växlat mellan olika 

språk när det gäller att hitta elevens förmåga i litteracitet. I samtalen med eleverna har 

kartläggaren också växlat språk och använt både svenskt teckenspråk, svenska men även 

använt sig av gester och mer teaterliknande kommunikation. Hajer & Meestringa (2012) 

skriver om språklig stöttning. Som jag tolkar det är språklig stöttning en form av anpassningar 

som läraren kan göra föra att underlätta elevens inlärning. Exempel på språklig stöttning kan, 

enligt författarna vara, att förenkla uppgifter, ge exempel samt visa och agera som modell. Det 

är anpassningar som jag observerat att kartläggaren i min studie gjort för att nå fram till 

eleven. Om jag ser på dessa anpassningar i språk, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, kan jag 

konstatera att människors vilja och önskan om att kommunicera och förstå varandra som den 

sociokulturella teorin tillskriver människan, är till stor hjälp. Både kartläggare och elev har 

använt sig av de redskap och artefakter de haft tillgång till. Även en stor dos kreativitet har 

hjälpt till. Ett område som jag under studiens gång sett saknas i skolverkets material och som 

jag anser att materialet behöver kompletteras med är en kartläggningsdel för teckenspråkiga 

elever. För dessa elever skulle en del som kartlägger elevens förmåga att uttrycka sig på 

teckenspråk behövas.  

I den uppgift där kartläggaren väljer att eleven får utföra uppgiften skriftligt byter 

kartläggaren språklig kod men tar, från ett sociokulturellt perspektiv, hjälp av andra artefakter 

för att kommunikationen mellan eleven och sig själv ska kunna genomföras. Kartläggarens 

val att byta modalitet men också elevens förmåga att följa i detta byte kan ses som ett bevis på 

människans starka önskan om att kommunicera – att förstå och förstås, som den 

sociokulturella teorin beskriver.  
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Eleverna som deltog i studien har olika lång tid i skolan i hemlandet. En gemensam faktor de 

har är dock att skoltiden i hemlandet var relativt kort. Både bl a Roos (2008) och skolverket 

(2016b) betonar att det är viktigt att ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper. En svårighet 

som jag såg under mina observationer i arbetet med kartläggningen av eleverna var hur 

skolverket valt att utforma siffrorna i materialet. Exempelvis har skolverket valt att skriva 

siffran 1 med golv och tak, vilket gjorde att det fanns elever som inte förstod vilken siffra det 

var. Förstår jag det här utifrån ett sociokulturellt perspektiv, gör detta val att eleven tappar 

bort sina egna artefakter och blir förvirrad av den siffran som skolverket valt. I en utveckling 

av materialet kan jag se att skolverket kompletterar eller ersätter den siffran 1 som finns idag 

mot en siffra 1 som den ser ut när man skriver för hand.  

6.2.3 Den proximala utvecklings zonen 

I resultatet framgår det att kartläggaren har anpassat uppgifterna på olika sätt. Genom 

anpassningen av uppgifterna, oavsett om det gäller att förenkla dem, ge fler eller färre 

exempel eller att konkretisera dem, har kartläggaren kunnat kartlägga och hitta styrkor och 

förmågor hos eleven. Det är något som Gerner de Garcia (2000) menar är målet med 

kartläggning. Även skolverket (2016b) skriver att det är viktigt att inte ha ett bristtänk vid 

kartläggning utan det är förmågor som är det viktiga att hitta. Förstår jag det här utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, har kartläggningen som huvudsaklig uppgift att hitta elevens 

proximala utvecklingszon. Att hitta på vilken nivå eleven klarar att arbeta själv och var eleven 

behöver stöd för att klara uppgiften, för att efter en period med stöttning kunna klara även en 

svårare uppgift själv. Då har gränsen för den proximala utvecklingszonen flyttats. Målet med 

kartläggningen är att hitta vilka kunskaper eleven har för att kunna planera den fortsatta 

skolgången. När det gäller nyanlända elever är det viktigt att hitta deras kunskapsnivå för att 

eleven i undervisningen ska kunna fortsätta utvecklas från denna nivå samtidigt som det nya 

språket lärs in. Balansen att få utveckla kunskaper i den proximala utvecklingszonen samtidigt 

som språket behöver vara på en lagom nivå, är något som både skolverket (2012) och 

Fridlund (1999) lyfter i sina texter. Jag förstår det som att när det gäller nyanlända elever 

måste den proximala utvecklingszonen hittas både vad det gäller kunskaper och förmågor som 

eleven besitter sedan tidigare men också vad det gäller elevens nya språk.  

6.2.4 Sociokulturella kontexter 

Det finns ett resultat jag skulle vilja stanna upp lite extra vid och det är att en av eleverna har 

ett gott modersmål som den kommunicerar med hemma. Men i mötet med den äldre manliga 

modersmålsläraren lyckades kartläggaren inte få eleven att använda sitt modersmål. Eleven 
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svarade bara kort på sitt modersmål och valde sedan hellre att använda sig av svenskt 

teckenspråk i sin kommunikation med kartläggaren och modersmålsläraren. Ett sätt att förstå 

detta resultat är utifrån den sociokulturella teorin. Utifrån det perspektivet kan det förstås som 

att elevens tidigare sociokulturella kontext följer med till den nya kontexten eleven befinner 

sig i: Eleven har i sitt hemland lärt sig att modersmålet är förbjudet i skolsituationen vilket är 

just den situationen eleven befinner sig i nu. Dock vill eleven kommunicera och kodväxlar 

istället mellan att lyssna på sitt modersmål men svara på teckenspråk. Här använder sig eleven 

av de redskap den besitter för att interagera med människorna omkring, vilket är en stark 

önskan hos människan enligt den sociokulturella teorin. Kodväxling mellan olika språk är 

något som Gerner de Garcia (2000) beskriver då hon forskat på spansktalande familjer i USA. 

I denna situation kan man fundera på ytterligare en rest från elevens tidigare sociokulturella 

kontext då modersmålsläraren är man, äldre än eleven och fullt hörande. Eleven har en 

funktionsnedsättning och det är något som inte är lika accepterat i hemlandet som här i 

Sverige, i hemlandet är det inte accepterat att en yngre funktionsnedsatt elev talar med en 

äldre okänd man. Ytterligare en aspekt på att eleven inte använder sitt modersmål i 

skolsituationer är den som Gerner de Garcia (2000) lyfter fram då hon menar att elever inte 

gör det eftersom de är vana att inte bli förstådda. Gerner de Garcia (2000) har även 

uppmärksammat att de flerspråkiga elever hon studerat har strikta domäner för sitt 

språkanvändande. Vilket jag anser borde vara en rimlig konsekvens av att man använder olika 

språk hemma och i skolan. Vad det var som gjorde att denna elev valde att göra som den 

gjorde, ta in instruktionen på sitt modersmål men svara på svenskt teckenspråk kan jag bara 

spekulera i. Men det som jag kan konstatera är att den språkliga situationen för de nyanlända 

eleverna i specialskolans målgrupp är komplex.  

6.2.5 Appropriering och praxisgemenskap 

I mitt resultat ger jag exempel på hur kartläggaren förklarar uppgiften för eleven med hjälp av 

teckenspråk. Eleven förstår inte och kartläggaren väljer då att konkret visa vad det är som ska 

utföras samtidigt som konkretiseringen förstärks med ännu en förklaring på teckenspråk. Så 

småningom härmar eleven kartläggarens språk och utför uppgiften. Eleven iakttar, härmar och 

gör språket till sitt, förståelsen för vad tecknen betyder möjliggörs av det som kartläggaren 

visar. Jag tolkar detta som det som den sociokulturella teorin benämner som appropriering 

och enligt teorin är en grund för lärandet. Det handlar om att barnet möter omgivningens 

språk och tar över det och gör det till sitt eget. I denna appropriering i 

kartläggningssituationen menar jag att även en grund för en praxisgemenskap läggs. Det språk 
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som kartläggaren använder är starkt förknippat med skolans språk. Vilket för dessa elever, 

som alla tre, har en ganska kort skolbakgrund bakom sig, kan vara ett nytt fenomen. Den 

svenska skolkoden och praxisgemenskapen är i alla fall något helt nytt som dessa elever 

kommer att möta och behöva lära sig. Denna praxisgemenskap är också en del av den kultur, 

både den svenska kulturen men också den dövkultur som både Roos (2008), Hendar (2008), 

Johnson och McInrosh (2008) skriver om att eleverna förväntas bli en del av. Dövkulturen har 

sin egen gemenskap, praxis, mening och identitet, det som är grunden för socialt deltagande. 

Både skolverket (2016a) och Fridlund (1999) lyfter fram att nyanlända elever så snart som 

möjligt behöver och bör integreras i den reguljära undervisningen och inte hållas för länge i 

speciella undervisningsgrupper. Detta menar jag, stöds av tanken att för att lära sig 

praxisgemenskapen kan eleven inte hållas utanför. Jag tänker att om de nyanlända eleverna 

med sina kunskaper och erfarenheter hålls i egna undervisningsgrupper är risken att de istället 

för att bli en del av den praxisgemenskap som finns på skolan skapar en egen parallell med 

skolans.  

6.2.6 Specialistkompetens  

 En av eleverna kunde skriva namnen på sina familjemedlemmar på sitt skolspråk. 

Modersmålsläraren som deltog vid det tillfället menade att det var ett bevis på att eleven 

kunde bokstäverna på skolspråket och således också borde kunna skriva och läsa mer.. 

Kartläggaren var dock mer tveksam och menade på att det kan vara så att eleven lärt in 

familjemedlemmarnas namn som ordbilder som inte behöver ha något att göra med kunskaper 

om de enskilda bokstäverna. Det här skulle kunna vara ett exempel som visar på det som 

Marschark och Wauters (2008) skriver angående att specialpedagogik behöver ha förståelse 

för och kunskaper om olika sätt att lära. Här visar kartläggaren på sin specialistkompetens 

inom området döva elevers lärande vilket modersmålsläraren saknar kompetens inom. Sett 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv har kartläggaren och modersmålsläraren helt olika 

sociokulturella kontexter i tolkningen av vilka elevens kunskaper egentligen är.  

6.2.7 Visst har de ett språk! 

Syftet med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper är ta reda på vilka kunskaper de har för 

att kunna göra en så bra planering av deras skolgång som möjligt (Skolverket, 2016b). Det är 

ett viktigt uppdrag för att skolan ska undvika att hamna i det som Gerner de Garcia (1995) 

beskriver som att skolan ofta fastnar i, att eleven inte har något språk vilket också medför 

tankar om att eleven inte heller har några kunskaper. Mitt resultat visar att även om eleven 

inte har ett gemensamt språk med personen som kartlägger eleven så lyckas 
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kartläggningsmaterialet ändå lyfta fram och påvisa förmågor som eleven besitter. Trots att 

kommunikationen i flera fall i min studie inte bestod av något officiellt språk kunde 

kartläggaren se många kunskaper och förmågor hos eleverna som kommer att ha en viktig 

betydelse för planeringen av dessa elevers fortsatta skolgång. Även om eleverna inte har det 

språk som den svenska skolan använder har de en massa erfarenheter och kunskaper med sig. 

Från det sociokulturella perspektivet är elevens bakgrund viktig eftersom lärande är något 

som sker i samspel med andra och där har både kulturell och social kontext betydelse. Ett sätt 

att ta del av elevens tidigare kulturella och sociala sammanhang är genom samtal med 

vårdnadshavare och elev. I skolverkets kartläggningsmaterial sker detta i steg 1, vilket sett 

utifrån en sociokulturell synvinkel alltså är ett viktigt steg i kartläggningen. I min studie 

fattades beslut om att eleven inte skulle delta i detta samtal p g a språksituationen, vilket i sig 

stämmer överens med kartläggningsmaterialets del för elever med funktionsnedsättning. 

Eleverna fick dock möjlighet att svara för sig själva då modersmålslärare fanns på plats. Mitt 

resultat visar att det är svårt även med hjälp av modersmålslärare att få information direkt från 

eleven, även om modersmålsläraren och eleven har en gemensam praxisgemenskap via språk 

och kultur. Kanske är det så att den informationen kommer längre fram när eleven landat och 

känner sig trygg i den svenska skolan och dessutom utvecklat det gemensamma språket. Då 

gäller det att människor som finns i den nya praxisgemenskapen som den teckenspråkiga 

miljön utgör är beredda att lyssna och ta in vad eleven har att säga. I det läget kan skolan få 

viktig information om elevens sociala kontext och bakgrund. På så sätt är en ständigt 

pågående kartläggning viktigt för att hela tiden veta var elevens proximala utvecklingszon är.  

6.2.8 Utmaningar med kartläggningen 

Ytterligare en aspekt utifrån steg 1 och samtalet med föräldrar är en situation där direkt 

kommunikation inte finns. I min studie framkom det vid några tillfällen att tolksituationen och 

uppgifter från föräldrar var lite motsägelsefulla. Det visade sig också att uppgifter om barnets 

skolspråk som föräldrarna angett, inte stämde. Om det här är tolkmissar eller missförstånd 

mellan tolk och föräldrar framgår inte. Akamatsu och Cole (2000) lyfter ytterligare en 

svårighet med tolksituationen då de menar att familjen och tolken kan ha personliga 

relationer. 

Jag har i mitt resultat visat att det kan vara svårt att genomföra kartläggningen då eleven och 

kartläggaren inte har ett gemensamt språk. Det krävs en oerhörd närvaro av kartläggaren för 

att nå fram till elevens förståelse. Men trots denna språksvårighet fungerar det, med hjälp av 

ett antal anpassningar, att kartlägga även dessa elevers kunskaper. Mitt resultat visar att dessa 



 

39 

 

elever bör få chans att visa sina kunskaper på det språk som behövs; för någon är det på 

modersmålet, för någon annan kan det vara på skolspråket eller så kan det helt enkelt vara 

svenska eller svenskt teckenspråk som blivit elevens starkaste språk. Skolverket (2016b) 

beskriver i kartläggningsmaterialet om olika anpassningar och hänsyn som behöver tas vid 

olika funktionsnedsättningar. Vid funktionsnedsättningen hörselskada, nämns även att det för 

döva elever som inte har ett talat språk kan vara svårt att genomföra en kartläggning av 

läsförmågan. Jag är övertygad om att om jag i denna studie haft en, på sitt modersmål, 

läskunnig elev, hade kartläggaren kunnat utröna även den elevens läsförmåga. Men det är 

naturligtvis inget jag kan uttala mig helt bestämt om då jag inte stött på det i min studie. Jag är 

således inte helt enig med skolverket att det är läsförmågan som är det svåraste att kartlägga 

hos gruppen nyanlända elever inom specialskolan. I samma instruktioner står det också att 

denna grupp elever bör få genomföra kartläggningen på sitt modersmål medan övriga elever 

bör få göra kartläggningen på sitt starkaste språk. Det skulle vara intressant att veta om 

skolverket haft någon tanke med just den skrivelsen eller om det bara är ett misstag.  

 

7 Avslutande reflektioner 
Gruppen nyanlända elever som är döva eller har en hörselnedsättning är en komplex grupp 

som inte fått särskilt mycket plats i svensk forskning. Kanske beror det på att gruppen varit 

förhållandevis liten under många år. Nu och sedan några år tillbaka har den gruppen växt och 

vi som arbetar inom skolan har mycket att lära oss.   

Den här studien som skrivs inom ramen för specialpedagogisk forskning har handlat om att 

hur skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända kan användas inom specialskolan. 

Genom de resultat jag presenterat anser jag att jag besvarat studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens resultat visar att kartläggningsmaterialet mycket väl kan användas för döva elever 

och elever med hörselnedsättning. Resultatet visar vidare att en kartläggare i en 

kartläggningssituation med döva elever och elever med hörselnedsättning gör ett antal 

anpassningar för att nå elevens förståelse.  Exempel på detta är att kartläggaren visar konkret, 

ger flera exempel eller demonstrerar uppgiften med sig själv som modell då det gemensamma 

språket inte räcker till för att förklara uppgiften. Resultaten visar också att modersmålslärare 

kan användas som stöd vid kartläggning av nyanlända elever som är döva och elever med 

hörselnedsättning framförallt i den del som kartlägger elevens litteracitetsförmågor. 
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Som en konsekvens av resultaten i studien framkommer det några förslag på anpassningar av 

kartläggningsmaterialet som skulle behöva göras för att passa döva elever och elever med 

hörselnedsättning inom specialskolan ännu bättre. Ett exempel på detta är en kompletterande 

del som kartlägger elevens förmåga att uttrycka sig på teckenspråk.  

När jag påbörjade min studie var skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever helt 

nytt. Att genomföra en kartläggning av nyanlända elever var en skyldighet enligt skollagen 

men att använda skolverkets material var helt frivilligt för skolorna. Under min studies gång 

har denna frivillighet för skolorna att använda materialet förändrats till att bli ett obligatorium. 

Sedan 15 april 2016 är skolor skyldiga att använda skolverkets kartläggningsmaterial vid 

kartläggning av nyanlända elever. Det gör den här studien än viktigare! Om det är 

obligatoriskt även för specialskolan att använda skolverkets kartläggningsmaterial vid 

kartläggning av nyanlända elever, är det av största vikt att materialet är utprovat och anpassat 

även för denna elevgrupp. I det arbetet kan min studie vara ett första steg. Jag påtalar också i 

min studie att kartläggningsmaterialet som det ser ut idag behöver kompletteras med en del 

som kartlägger elevens förmåga att uttrycka sig på teckenspråk. Ett område som borde vara 

högprioriterat att forska på.  

7.1 Vidare forskning 

Under denna studies gång har det uppdagats att familjer med döva barn eller barn med 

hörselnedsättning etablerar kontakten med specialskolan på väldigt många olika sätt. Att det i 

Sverige inte finns någon naturlig och självklar väg för att fånga upp och leda dessa elever till 

den skola de har rätt till anser jag borde vara en självklarhet. Hur kontakten mellan familj/elev 

och specialskolan etableras borde vara en fråga för vidare forskning att titta på. Till det 

kommer också fler andra frågor som borde vara högst aktuella för vidare forskning t ex  Hur 

placeras nyanlända familjer som har döva barn eller barn med en hörselnedsättning ut i 

Sveriges kommuner? Skulle det behöva göras på ett annat sätt om man har barnets bästa i 

centrum? 

Mycket forskning kring nyanlända elever beskriver hur elevens hemspråk bör tas tillvara i 

undervisningssituationen för att utveckla elevens kunskaper maximalt. De elever som kommer 

till specialskolan har, som jag beskrivit i min uppsats, ofta stora brister i sitt modersmål. En 

fråga som gjort att jag intresserat mig just för detta område men som inte ligger inom ramen 

för min egen studie och därför inte fått något utrymme här, är hur dessa elever lär sig på bästa 

sätt? Hur bör skolan lägga upp undervisningen för de elever som inte har ett modersmål att 
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bygga vidare på? En forskningsfråga att besvara skulle kunna vara vilken beredskap 

personalen har för att möta flera olika språk, utöver teckenspråk och svenska, i klassrummet? 

En annan fråga som jag också funderat mycket på är hur dessa elever med bristande språk 

funderar och sorterar sina egna tankar, det är ett område för vidare forskning som skulle 

intressera mig.  

Till sist hoppas jag på att min uppsats, utöver att skapa klarhet kring mina syftesfrågor, kan 

hjälpa till med att sätta fokus på att alla våra nyanlända elever inom specialskolan har både 

kunskaper och språk med sig, även om det inte alltid är ett språk vi själva förstår! 
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Till förälder och barn  – Samtycke att delta i studie kring 

Användande av skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända inom specialskolan. 

 

Hej! 

Mitt namn är Lotta Skånberg och jag läser på speciallärarprogrammet med inriktning 

dövhet/hörsel på Örebro Universitet. Vårterminen 2016 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Som en del i mitt arbete önskar jag få göra observationer 

vid kartläggning av nyanlända elever på skolan.  

Den svenska skolan gör alltid en kartläggning av alla nyanlända elevers kunskaper. I den 

kartläggningen pratar man bl a om barnets språk, tidigare skolgång och intressen. Det ingår 

också att se vilka kunskaper barnet har med sig för att på bästa sätt planera för skolgången i 

den nya skolan. I det arbetet kommer både du och ditt barn att delta.  

Syftet med min studie är att undersöka hur väl det material som skolverkets utarbetat för 

kartläggning av nyanlända elever, vilket är det material som vår skola använder i 

kartläggningen, passar att använda inom specialskolan.  Min förhoppning är att studien kan 

vara ett litet steg i att utveckla arbetet med kartläggningen av nyanlända elever inom 

specialskolan. Jag hoppas och tror att även du och ditt barn vill vara med och hjälpa mig att 

bidra till denna kunskap. 

Observationerna jag önskar få göra kommer att genomföras vid de tillfällen en pedagog 

arbetar med att kartlägga ditt barns kunskaper med skolverkets material som grund. Mina 

observationer kommer att innebära att jag sitter med och observerar hur pedagogen använder 

skolverkets material. Jag kommer alltså inte ha mitt fokus på barnet och dig.  Inför 

undersökningen lovar jag att allt material är konfidentiellt och kommer endast att användas i 

denna studie för att sedan förstöras.  

Jag tackar på förhand för att du vill delta! 

Vänliga Hälsningar  

Lotta Skånberg  

 

Jag ger mitt medgivande att delta i studien för mig och mitt barn: 

 

Namn:________________________________________________________ 
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Till undervisande lärare och annan pedagogisk personal – Samtycke att delta i studie 

kring 

Användande av skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända inom specialskolan. 

 

Hej! 

Mitt namn är Lotta Skånberg och jag läser på speciallärarprogrammet med inriktning 

dövhet/hörsel på Örebro Universitet. Vårterminen 2016 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Som en del i mitt arbete önskar jag få göra observationer 

vid kartläggning av nyanlända elever som du gör.  

Syftet med min studie är att undersöka hur väl skolverkets material för kartläggning av 

nyanlända elever passar att använda inom specialskolan.  Min förhoppning är att studien kan 

vara ett litet steg i att utveckla arbetet med kartläggningen av nyanlända elever inom 

specialskolan. Jag hoppas och tror att även du vill vara med och bidra till denna kunskap. 

Observationerna kommer att genomföras vid de tillfällen du kartlägger elever med skolverkets 

material som grund. Inför undersökningen lovar jag att allt material är konfidentiellt och 

kommer endast att användas i denna studie för att sedan förstöras.  

Jag tackar på förhand för att du vill delta! 

Vänliga Hälsningar  

Lotta Skånberg  

 

Jag ger mitt medgivande att delta i studien: 

 

Namn:________________________________________________________ 
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Till rektor – Samtycke att delta i studie kring 

Användande av skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända inom specialskolan. 

 

Hej! 

Mitt namn är Lotta Skånberg och jag läser på speciallärarprogrammet med inriktning 

dövhet/hörsel på Örebro Universitet. Vårterminen 2016 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Som en del i mitt arbete önskar jag få göra observationer 

vid kartläggning av nyanlända elever på den skola du ansvarar för.  

Syftet med min studie är att undersöka hur väl skolverkets material för kartläggning av 

nyanlända elever passar att använda inom specialskolan.  Min förhoppning är att studien kan 

vara ett litet steg i att utveckla arbetet med kartläggningen av nyanlända elever inom 

specialskolan. Jag hoppas och tror att även du och din skola vill vara med och bidra till denna 

kunskap. 

Observationerna kommer att genomföras vid de tillfällen en pedagog kartlägger elever med 

skolverkets material som grund. Inför undersökningen lovar jag att allt material är 

konfidentiellt och kommer endast att användas i denna studie för att sedan förstöras.  

Jag tackar på förhand för att du vill delta! 

Vänliga Hälsningar  

Lotta Skånberg  

 

Jag ger mitt medgivande till att XXX deltar i studien: 

 

Namn:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


