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Bakgrund 



Målet med Skolverkets arbete är 

ökad måluppfyllelse för nyanlända elever 
genom: 
 

●  inkludering 

●  flerspråkighet som tillgång 

●  alla elevers rätt till god undervisning 



Bedömning  av nyanlända elevers kunskaper 

•  Pedagogisk	  kartläggning	  
•  Några	  väsentliga	  kunskapsområden	  

•  Elevens	  språk,	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  
•  Elevens	  utgångsläge	  



Kartläggningen omfattar inte 

•  elevernas psykosociala situation 

•  ev. utredning om behov av särskilt stöd 

•  ev. prövning för betyg 



MATERIALETS STRUKTUR 

  INFORMATIONSMATERIAL FÖR REKTORER OCH LÄRARE  

Elevens 
bakgrund och 
erfarenheter 
 

•Lärarhandledning 
•Samtals- och  
dokumentations-
underlag  

          Steg 1                Steg 2    Steg 3 

Litteracitet   
 

•Lärarhandledning 
• Uppgifter  
• Samtals- och 
dokumentations-
underlag  
• Översättningar 

Ämneskartläggning 
 

Fortsatt kartläggning i ämnen  
 

• Lärarhandledning 
• Uppgifter 
• Bilder  
• Dokumentationsunderlag 

Underlag för bedömning 
Kartläggningsprofil 

BESLUT 
Placering inom två månader 
Planering av undervisning	  

Sammanfattning 

Vidare planering av 
undervisning 

Numeracitet 
 

•Lärarhandledning 
•Samtals- och 
dokumentations-
underlag/uppgifter 
 



Steg 2 – Numeracitet  
 
Steg 3 – Matematik 
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Numeracitet ≠ skolämnet matematik 

Ingen kursplan och inga kunskapskrav 
 
 

Steg 3 kartlägger skolämnet matematik utifrån 
Lgr11 med tillhörande kursplan och kunskapskrav 
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Lgr11 kap 2.2 
●  Kan använda sig av matematiskt tänkande för 

vidare studier och 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 och etiska överväganden. 
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Väsentliga kunskapsområden 



Vår definition – numeracitet 

Numeracitet definieras i detta material som att 
använda matematiskt tänkande.  
 

I kartläggningen ges eleven möjlighet att visa sina 
förmågor att lösa problem, föra resonemang, 
argumentera och motivera sina lösningar. 
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Våra utgångspunkter kring kartläggning  

●  Samma material för alla elever från 9 år och 
uppåt 

●  Oberoende av elevens skolbakgrund 

●  Öppna uppgifter 

●  Inget rätt eller fel svar, alla svar och resonemang 
är viktiga 

●  Varje elev ska lämna kartläggningstillfället med 
en känsla av att få ha visat sitt kunnande 



Framtagningsprocessen 

●  Expertgrupp 
●  Referensgrupp 
●  Utprövningar i form av kartläggningssamtal 

●  Granskningar 
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Materialets uppbyggnad 
 

●  Lärarhandledning 
●  Bild som stöd för samtalet 
●  Samtals- och dokumentationsunderlag 

●  Kartläggningsprofil 
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●  Berätta hur du skulle göra om du vill veta hur långt 
det är runt ett cykelhjul. 

●  Hur många tal finns det mellan 3 och 5?  

●  Hur högt upp i trädet tror du att katten har 
klättrat? 
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Exempel på frågeställningar 



Uppföljande frågor 

●  Hur tänker du då? 

●  Hur vet du det? 

●  Om du tror att du vet? 

●  Kan du ge något mer förslag? 

●  Kan du göra det på något annat sätt? 

●  Hur skulle du göra för att ta reda på det? 
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Exempel ur ett samtal där vikten av 
följdfrågor tydliggörs 
 
Kartläggare: Hur många tal finns det mellan 3 och 5? 
Elev: Fyra 
Kartläggare: Finns det fler tal? 
Elev: Mellan fyra och tre finns tiondelar. Tre komma femtio, tre 
komma sjuttiofem. 
Kartläggare: Vet du vad dessa tal kallas? 
Elev: Tiondelar.  
K: Finns det fler? 
E: Ja. 
K: Hur många? 
E: Det finns också tre komma ett, tre komma två…. Det finns 
hundradelar, tusendelar. Det finns egentligen hur många tal som 
helst. 
 

Maria Nordlund/Heléne Sandström PRIM-gruppen 



Kommentar:  
Genom att ställa följdfrågan: Finns det fler 
tal? utvecklar eleven sina tankar och så 
mycket mer av elevens kunnande kommer 
fram.  
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Objektens	  
egenskaper,	  inte	  
deras	  namn.	  
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Utdrag ur ett kartläggningssamtal 
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Vad framkom vid samrådet med SPSM? 

●  Materialet ger goda förutsättningar för elever 
med funktionsnedsättning att visa vad de kan. 
–  Bilden är konkretiserande. 
–  Konkret material används. 

●  Skriv om anpassning i lärarhandledningen. 
–  Viktigt med ev ytterligare konkret material. 
–  Förstora ev bilden/delar av bilden. 

●  Avsätt mer tid för kartläggningen. 
–  Dela upp frågorna i mindre delar. 
–  Var beredd att avbryta kartläggningen och 

återuppta den vid ett senare tillfälle. 
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Vad säger våra egna erfarenheter? 

●  Det behövs inte ett annat kartläggningsmaterial. 
Det är varje situation som måste anpassas. Ta 
hjälp av specialpedagoger och SPSM vid behov. 

●  En trygg situation är viktig för alla elever, men 
särskilt viktig för elever med funktions-
nedsättning. 

●  Den flerspråkiga personalen på skolan spelar en 
särskilt stor roll. 
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Fundera över 

●  Vilka utmaningar och vilka möjligheter ser ni 
med materialet? 
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”Du behöver samma specialpedagogiska verktyg 
oavsett om du ska möta nyanlända eller barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.” 
Utbildningsminister Gustav Fridolin (SvD 22 dec 2015) 
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Här hittar du Kartläggningsmaterialet 
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h?ps://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start	  
	  


