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Syftet med den här studien var att se vilka förutsättningar som kan finnas för framgångsrik 
undervisning, av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I en intervjustudie 
ville vi synliggöra hur det pedagogiska arbetet skulle kunna utformas. Samverkan mellan 
olika professioner, god kompetens, samarbete med hemmet och tilltro till varje elevs förmåga, 
sågs som goda möjligheter. När kompetens och samarbete med 
modersmålslärare/studiehandledare var otillräckligt, uppstod ett tydligt hinder, vilket kunde få 
negativa konsekvenser för både undervisning och uppföljning av progression. Ett annat hinder 
var också att veta om en långsam läs- och skrivutveckling orsakades av för lite undervisning i 
svenska som andraspråk eller om orsaken kunde vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta 
hinder var för flera informanter också en utmaning. Ökade krav i de högre årskurserna innebar 
en utmaning för skolornas pedagoger som att få tiden, men också resurserna, att räcka till för 
de anpassningar som ansågs nödvändiga i undervisningen. En framgångsrik insats som 
framkom i studien var att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, där språk och kunskap 
kunde utvecklas parallellt i undervisningen. De faktorer som pedagogerna beskrev som 
framgångsrika utgick från ett sociokulturellt och kommunikativt perspektiv. 
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Vi vill med den här studien, om flerspråkighet och dyslexi, få en rikare och mer fördjupad 
förståelse för ett komplext forskningsområde, vilket behandlar pedagogers undervisning av 
flerspråkiga elever, vilka samtidigt befinner sig i läs- och skrivsvårigheter eller har dyslexi. 
Det är viktigt att vi i våra blivande roller som speciallärare känner till möjligheterna, men
också den komplexitet det kan innebära att lära på ett andraspråk och samtidigt vara i språk-, 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I ett samhälle som ställer höga krav på alla invånares läs- 
och skrivfärdigheter, blir det därför ur ett samhällsperspektiv betydelsefullt att skolor kan 
möta varje elev där den befinner sig i sitt lärande. I studiens kontext kommer elever som 
utvecklat ett eller flera språk innan svenskan här att benämnas som flerspråkiga.    

I skolor där flertalet elever har ett annat modersmål än svenska, utmanas skolans verksamhet i 
att skapa lika villkor för lärande och göra skolframgång möjlig för alla elever oavsett språklig 
bakgrund och socioekonomiska förutsättningar. Flerspråkiga elever i språk-, läs- och 
skrivsvårigheter riskerar att klassas som elever i behov av särskilt stöd. Att inte uppnå 
kunskapsmålen medför stora svårigheter att komma in på ett gymnasieprogram (Damber, 
2010).  

Vid mötet med flerspråkiga elever behöver lärare, utifrån elevernas behov, erfarenheter och 
förutsättningar, sätta in anpassade fungerande insatser inom den ordinarie undervisningen 
grundade på kunskaper om hur läs- och skrivutveckling påverkas av flerspråkighet. Lärare 
som undervisar barn med olika kulturell bakgrund, förhållningssätt och erfarenheter av att läsa 
och skriva, behöver ha kunskaper om både elevens första- och andraspråksutveckling och hur 
språken används i olika sammanhang, för att kunna bedöma elevens språkliga utveckling och 
anpassa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (Salameh, 2012; Hedman, 2012).  

Många pedagoger tror att en långsam språkutveckling är normal, både på första- och 
andraspråket, för alla andraspråkselever. Det innebär att de flerspråkiga barn som faktiskt har 
en sen språkutveckling, riskerar att inte få det stöd de behöver i form av tidiga insatser 
(Salameh, 2012). Flera forskare berör problematiken kring identifiering av läs- och 
skrivsvårigheter hos elever med två eller flera språk. Hyltenstam (2010) menar att detta till 
stor del beror på att det inte finns tillräckligt bra tillvägagångssätt för att klarlägga om det kan 
röra sig om dyslexi eller om det istället handlar om bristande kunskaper i andraspråket.  

Vad är det då som utmärker en god lärmiljö för flerspråkiga elever i språk-, läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? Vilka förutsättningar för framgångsrik undervisning framträder i 
tidigare forskning och i de verksamheter som lyckats väl i bemötandet och undervisningen? 
Kort sagt, vad är det som kan göra det specialpedagogiska arbetet framgångsrikt?  

 

 

 



Syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar som kan finnas för 
framgångsrik undervisning av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 Vilka exempel ges av de tillfrågade pedagogerna när det gäller möjligheter, 
hinder och utmaningar? 

 

 Vilka exempel ges av de tillfrågade pedagogerna när det gäller insatser?
 

 

Här redovisas de styrdokument som skolan har att förhålla sig till, teoretiska perspektiv, 
begrepp och definitioner samt tidigare forskning.  

Salamancadeklarationen är en politisk internationell överenskommelse mellan länder och 
handlar om ett förändrat perspektiv och ett gemensamt förändringsarbete av såväl attityder 
som undervisning för elever med behov av särskilt stöd. I deklarationen anges riktlinjer för 
specialundervisning med stödjande åtgärder som tillgodoser enskilda barns behov i en 
inkluderande lärmiljö. Förändringar i organisation och metoder för elever i svårigheter kan 
gynna alla elevers lärande i en skola för alla (Svenska Unescorådet, 2006). 

I Skolinspektionen rapport Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (Skolinspektionen, 
2011), undersöks 21 olika verksamheter med syfte att se till undervisningens likvärdighet och 
möjlighet att nå kunskapsmålen för elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Rapporten visar 
stora skillnader mellan skolornas sätt att bedriva utredningar och att det kan skilja flera år 
mellan skolorna, innan läs- och skrivsvårigheter identifieras, kartläggs och utreds. Rapporten 
visar dessutom att anpassning av undervisning och särskilt stöd, utifrån elevens 
förutsättningar och behov, i undersökta skolor är bristfällig och skiljer sig åt inom olika 
ämnen. Skolinspektionen understryker vidare att skolans utredningar ofta saknar ett 
helhetsperspektiv och fokuserar för mycket på individnivån. Lärares kompetens, 
förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för hur väl elever presterar och lär sig. 
Skolan behöver också ha lärare med specialpedagogisk kompetens som noggrant kan utreda 
flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter och eventuella behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd.   

Flerspråkiga elever behöver till att börja med få en språklig grund att stå på. I samband med 
en inledande bedömning av en nyanländ elevs kunskaper och erfarenheter uppmärksammas 
även elevens eventuella behov av stödinsatser. Om möjligt kan även en bedömning göras 
utifrån kunskapskraven i olika ämnen. Till insatser för nyanlända elever hör exempelvis 
placering i förberedelseklass, prioriterad timplan i grundskolan och språkintroduktion i 
gymnasiet (Skolverket, 2016).  



Nyanlända elevers kunskaper i grundskolan bedöms genom en obligatorisk pedagogisk 
kartläggning i två steg enligt skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 12c §), inom två månader från 
det att de börjar i svensk skola. Kartläggningen bör då göras på det språk eleven behärskar 
bäst. Utifrån kartläggningens resultat anpassas och planeras fortsatt undervisning (Skolverket, 
2016).  

Kraven på lärares undervisning är desamma oavsett om det gäller elever som är språkligt 
begränsade i svenska eller nyanlända elever. När en elev inte utvecklas i sitt andraspråk och 
når förväntat resultat enligt kunskapskravens lägsta nivå, ska extra anpassningar sättas in. Om 
svårigheter ändå består kan stödinsatserna anpassas och intensifieras ytterligare i form av 
särskilt stöd. Innan stödinsatser sätts in ska elevens hela skolsituation beskrivas på skol-, 
grupp- och individnivå och eventuella behov av specialpedagogiska stödinsatser bedömas. 
Specialpedagoger/speciallärare kan då göra en fördjupad pedagogisk språk-, läs- och 
skrivutredning för att se om eleven är i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Alla elever 
i skolan ska utifrån kunskaper, behov och erfarenheter ges rätt förutsättningar för att utvecklas 
och nå kunskapskraven/ kunskapsmålen i olika ämnen (Skolverket, 2014). Tester och insatser 
som används i Sverige för barn och ungdomar med dyslexi har granskats och utvärderats. För 
kartläggning av och effektiva insatser vid dyslexi behövs mer kunskap om metoder som har 
forskningens stöd (SBU, 2014). 

I vår studie har vi utgått från specialpedagogiska perspektiv och sociokulturell teori om 
lärande. 

I denna studie utgår vi från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Lärandet utgår 
från en social aktivitet där lärare och elever deltar och samarbetar aktivt i ett socialt 
sammanhang. I samspelet mellan människor använder läraren språket som redskap för att 
stötta andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling i klassrummet. Hur skicklig eleven 
blir i att använda ett språk i olika sammanhang beror på om undervisningen bygger på elevens 
sociala, historiska och kulturella kunskaper och erfarenheter. Den tillfälliga stöttning läraren 
ger, med höga förväntningar, autentiska och kognitivt utmanande uppgifter och strategier, 
syftar till att eleven med tiden ska kunna klara av uppgifterna på egen hand och innefattas av 
begreppet Den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001; Gibbons & Samuelsson, 2006).  

Det specialpedagogiska kunskapsområdet är tvärvetenskapligt och hämtar teorier från olika 
discipliner i samhället som pedagogik, medicin, psykologi och sociologi. Ett ökat 
samhällsintresse för specialpedagogiska frågor har historiskt sett förändrat synen på vad 
specialpedagogisk undervisning av elever i behov av särskilt stöd innebär. Medvetenhet om 
vilket perspektiv som genomsyrar skolans verksamhet får i praktiken betydelse för hur 
skolproblem förklaras och löses (Nilholm, 2005).  

Det traditionella kategoriska individperspektivet förklarar läs- och skrivsvårigheter som 
problem hos individen, där tillkortakommanden kan kompenseras genom specialundervisning. 



Dilemmaperspektivet är ett etiskt och moraliskt perspektiv. Undervisningen kan anpassas till 
elevers olika förutsättningar, behov och erfarenheter. Elevers olikheter ska bemötas och lyftas 
fram som pedagogiska resurser i skolarbetet, samtidigt som de ska erbjudas en likvärdig 
utbildning och ges möjligheter att uppnå målen, enligt läroplanen, som sina jämnåriga. I ett 
sociokulturellt perspektiv handlar det om att i skolsammanhang hitta en balans för elever med 
olika behov (Nilholm, 2005).   

Det kommunikativa perspektivet (Sandström, 2014), som teoretiskt utgår från 
dilemmaperspektivet, förklaras som ett sätt som kan användas för att hitta en väg ut ur dessa 
dilemman. Det kommunikativa perspektivet tar tillvara på människans olikheter, vi lär av 
varandra och kommunicerar för att få ökad förståelse för kulturella olikheter.  

Det sociokulturella perspektivet kan kopplas till ett relationellt perspektiv, ett kommunikativt 
perspektiv och till dilemmaperspektivet.  

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter används ofta som synonyma begrepp. I 
Sverige används olika definitioner beroende på om läs- och skrivutredningar görs av 
logopeder, specialpedagoger (speciallärare) eller psykologer (SBU, 2014). Dyslexi kan 
beskrivas som en språklig funktionsnedsättning med betoning på de fonologiska funktionerna 
och för att kunna sätta in pedagogiska åtgärder på rätt sätt behöver individens läs- och 
skrivsvårigheter beskrivas och utredas noggrant (Fouganthine, 2012).  

I Statens offentliga utredning (SOU 2003:77) redogörs för begreppen L1 och L2, vilka 
betecknar elevens förstaspråk respektive andraspråk i forskningssammanhang. Andraspråket 
är då det språk som tillägnats efter modersmålet.  

En nyanländ elev definieras enligt Skolverket som "den som har varit bosatt 
utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har 
påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han 
fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 
landet" (Skolverket, 2016, s. 8). 

Begreppet flerspråkighet är komplext då det är svårt att på ett enkelt sätt beskriva på vilka sätt 
elever med varierande språkliga bakgrunder behärskar och använder sina språk i olika 
sammanhang (Hyltenstam, 2010). I den här studien har vi valt att använda oss av begreppet 
flerspråkighet. Med flerspråkiga elever avser vi de elever som har ett annat modersmål än 
svenska, vilka i samspel med andra kan utveckla sin flerspråkiga identitet genom att använda 
sitt starkaste språk och svenska som andraspråk i undervisningen. 

  

 
Under de senaste åren har en del forskning publicerats både i Sverige och internationellt 
gällande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos elever som, förutom modersmålet, lär sig ett 
andra språk. Under följande underrubriker redovisas förutsättningar för upptäckt och 
identifiering samt förutsättningar för framgångsrik undervisning. 

  



I Miller-Guron och Lundbergs studie (2003) hävdas att det är möjligt att bedöma dyslexi hos 
flerspråkiga elever med svenska tester, förutsatt att de har fått tillräcklig exponering av 
språket. I studien jämfördes de fonologiska färdigheterna hos enspråkiga svenska elever med 
flerspråkiga elever, för vilka svenska är ett andraspråk, med samma typ av uppgifter i 
klassrumssituationen. De flerspråkiga eleverna, som gått i svensk skola från årskurs 1, 
presterade lika bra som de enspråkiga eleverna på flertalet uppgifter i fonologisk 
medvetenhet, trots lägre muntliga språkkunskaper i svenska. Forskarna menade att det kunde 
bero på att muntliga språkkunskaper på inhemsk nivå utvecklats eller att fonologisk 
medvetenhet som utvecklats på modersmålet överförts till andraspråket.  

I svenska skolor är flerspråkiga elever underrepresenterade avseende dyslexi. Praktiserande 
lärare antar vanligtvis att flerspråkiga elevers svaga läsförståelse och ordavkodning har 
samband med svaga språkkunskaper i majoritetsspråket. Det får till följd att flerspråkiga 
elever, med ihållande lässvårigheter, inte alltid bedöms utifrån fonologisk medvetenhet och 
ordavkodning. Ytterligare en orsak till underrepresentation kan bero på svårigheter i att tolka 
flerspråkiga elevers låga resultat på majoritetsspråkets läsförståelseuppgifter, som bristande 
exponering för skrift. Bedömning av flerspråkiga elevers lässvårigheter leder ofta till 
intensifierad undervisning i majoritetsspråket och inte till adekvat riktad och stödjande 
läsundervisning (Miller-Guron & Lundberg, 2003).     

Bøyesen (2007) anser att ett flerspråkigt perspektiv behövs för att lärare ska kunna bedöma 
flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling och om elevers läs- och skrivproblem är 
specifika. Hon har undersökt vad som kännetecknar förstaspråkets ortografier och hur 
dyslektikers läs- och skrivsvårigheter visar sig inom olika skriftsystem. Bøyesen menar att 
flerspråkiga elevers ordavkodning, läshastighet och flyt i läsningen på förstaspråket ger 
pedagoger goda förutsättningar att upptäcka om det är fonologiska eller andra läsrelaterade 
svårigheter som ligger bakom ihållande och uttalade läsproblem. Kartläggning på 
förstaspråket ger lärare möjligheter att vidta åtgärder och ge flerspråkiga elever adekvat 
undervisning och stöd i deras läs- och skrivutveckling. Elevernas språk-, läs- och 
skrivkunskaper på modersmålet kan dessutom överföras och användas i andraspråkets 
undervisning, val av arbetssätt och strategier. 

Hedman (2009) visar att om det endast utförs tester för dyslexi på svenska för flerspråkiga 
elever, så är det inte säkert att det ger ett korrekt resultat. Inte heller går det att helt utgå från 
modersmålet. Hedmans studie visar att både under- och överdiagnostisering förekommer hos 
tvåspråkiga elever och menar därmed att det är viktigt att utgå från elevens båda språk.  

Hedman (2010) menar att ett problem som förekommer vid tester för dyslexi hos flerspråkiga 
elever är att de oftast genomförs på det så kallade majoritetsspråket. Vidare menar hon att 
flerspråkiga elever kan riskera både att få, eller inte få, en dyslexidiagnos på grund av 
omgivningens feltolkningar. Dessa elever behöver få samma stöd som de elever som endast 
har ett språk. De behöver dessutom mycket stöd i sitt modersmål. Hedman anser att 
undervisningen utgör en mycket viktig del i det förebyggande arbetet med elever som riskerar 
läs- och skrivsvårigheter.  

Lindén (2010) har studerat vilka förutsättningar som kan finnas för att tidigt upptäcka, 
kartlägga och arbeta med flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi på sitt andraspråk. Lindén poängterar vikten av kompetensutveckling 
och samarbete mellan specialpedagoger, lärare och modersmålslärare för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter. Arbetet visade att det fanns svårigheter med att kartlägga huruvida det rörde 
sig om läs- och skrivsvårigheter eller bristande språkkunskaper. De kartläggningar som 



pedagogerna utfört för att identifiera läs- och skrivsvårigheter var främst anpassade för elever 
med svenska som modersmål. För att få kunskap om hur långt flerspråkiga elever har kommit 
i sin språk- skriv- och läsutveckling och behov av insatser behövs kartläggning av elevens 
förmåga att avkoda och läsa göras, om det är möjligt på både modersmålet och andraspråket. 
Om resultaten är låga på båda språken kan bedömningen leda till en fördjupad läs- och 
skrivutredning och stödinsatser.  

I en studie av Deponio, Landon, Mullin och Reid (2000) framgår att många tvåspråkiga elever 
riskerar att inte diagnostiseras med dyslexi. I studien undersöktes skolor i ett skotskt område, 
då det uppmärksammats att betydligt färre tvåspråkiga elever hade dyslexi jämfört med 
övriga. Studien granskade hur utredningarna kunde gå till och vilka svårigheter som kunde 
uppkomma i samband med dessa. De uppmärksammade också andra faktorer som kunde 
påverka, såsom andraspråksutveckling, fortsatt utveckling av första språket och vilka material 
som använts. Trots att det i Skottland finns ett tydligt fokus på tidiga insatser vid misstanke 
om dyslexi, så menar författarna att detta inte alltid gäller tvåspråkiga elever, då svårigheterna 
istället kopplas samman med svårigheter att lära in ett andraspråk. Studien visade att det oftast 
var någon lärare inom skolan som först uppmärksammat svårigheter hos eleven. Det som då 
uppmärksammades var svårigheter beträffande läs- och skrivfärdigheter samt perceptuella och 
fonologiska svårigheter. När misstanke om dyslexi uppstod, genomfördes exempelvis 
observationer, konsultation samt flera olika slags tester, vanligtvis utförda av någon lärare, i 
vissa fall av psykolog. Få av de granskade fallen ledde till diagnos, endast 7 procent, och det 
uttrycktes osäkerhet i skolorna gällande dyslexi hos flerspråkiga. För att med större säkerhet 
kunna fastslå om det rör sig om dyslexi eller inte, bör samarbetet mellan lärare öka och tester 
för flerspråkiga behöver utvecklas ytterligare.  

Att skilja mellan elever som av olika skäl har svårt att lära sig engelska och de som också har 
inlärningssvårigheter pga. funktionsnedsättning är, enligt denna amerikanska studie, 
problematiskt och kan leda till felidentifiering, felaktiga beslut om specialundervisning och 
planering av undervisning. Barrera menar att nuvarande definitioner av inlärningssvårigheter 
och bedömningsmodeller är otillräckliga då de utgår från engelskspråkiga elevers behov av 
stöd och inte tar hänsyn till elever med annan kulturell och språklig bakgrund. Gruppen 
andraspråkselever med funktionshinder består av elever med komplexa unika egenskaper och 
identifiering av läs- och skrivsvårigheter bör ge användbar information för att stödja individen 
i undervisningen (Barrera, 2006).  

Det finns många likheter mellan olika språk och barns språkutveckling i förstaspråket, vilket 
framgår i en artikel om språkstörning hos flerspråkiga barn av Bedore och Peña (2008), men i 
den framgår också att det inte går att jämföra språkutvecklingen för andraspråkselever i 
andraspråket med de elever som har språket som modersmål. De påpekar att de tester som 
används för att utvärdera språkstörning behöver fungera bättre för just tvåspråkiga. 
Författarna poängterar att detta resonemang även kan föras beträffande dyslexi.  

Pugh och Verhoeven (2018) jämför studier av dyslexi i olika språk- och skriftsystem. Aktuell 
forskning lyfter oftast fram fonologiska brister som huvudsaklig orsak till medfödd 
utvecklingsdyslexi. Den forskningen bygger till stor del på empiriska studier av engelska 
barns läsinlärning med endimensionella och alfabetiska perspektiv på läsinlärning och 
utveckling av dyslexi. Barn i många länder kan av olika orsaker ha svårt med läsinlärning och 
flytande ordavkodning. Nya studier i olika länder visar att beskrivningar av och orsaker till 
läsfunktionsnedsättningar kan skilja sig åt mellan olika språk, skriftsystem och ortografier. 
Läsning innebär att kunna växla fokus från ordens form till deras innehåll men olika 
skrivsystem kan skilja sig åt i hur de representerar språk fonologiskt, syntaktiskt och 
morfologiskt. Författarna har tittat på studier som observerat och analyserat 



läsfunktionsnedsättningar på arabiska, kinesiska, holländska, engelska, tyska, grekiska och 
spanska. Beroende på skriftsystemets transparens kan andra aspekter utöver fonologisk 
medvetenhet bidra till att förklara variationer i läsförmåga och dyslexi, ex. morfologisk 
medvetenhet, perception och inlärningsförfarande. 

Elbro, Daugaard och Gellert (2012) menar att för vuxna som talar ett andraspråk kan de tester 
som används för att kartlägga dyslexi vara bristfälliga, vilket kan leda till att de 
överdiagnostiseras med dyslexi. Det kan dock vara svårt att få fram tester på flera olika språk, 
vilket medför att det kan bli nödvändigt att utföra dessa på andraspråket. Deras studie visar att 
det går att utforma mer dynamiska tester som inte bara fångar upp de svårigheter som är 
kopplade till dyslexi, utan också tar hänsyn till andra faktorer förknippade med 
andraspråksinlärning.  

I en framåtriktad longitudinell studie följde Fouganthine (2012), med mixade metoder, 
läsutvecklingen hos svenska elever med läs- och skrivsvårigheter från 8 års ålder till 29 år. 
Hon intervjuade några av eleverna, i vuxen ålder, om hur det var att växa upp med dyslexi, 
om strategier, hinder och konsekvenser för läsutvecklingen. Med utgångspunkt från 
faktorerna avkodning och förståelse visade resultaten var eleverna befann sig i sin 
läsutveckling och funktionsnedsättningens individuella variationer. Studien visade att elever 
med sämre förutsättningar (svag fonologisk medvetenhet och ordavkodning) i början av sin 
läsinlärning ofta fortsatte sin läsutveckling som svaga läsare. Förebyggande arbete, tidig 
upptäckt av barn i riskzonen och tidiga språkstimulerande insatser kan motverka läs- och 
skrivsvårigheter. I den första läsinlärningen spelar avkodningsförmågan en viktig och 
avgörande roll. I grundskolans senare år får förståelsen ökad betydelse för 
kunskapsutvecklingen. I studien framkommer att dyslektiker är en heterogen grupp med 
varierande individuella svårigheter. Den insikten har stor betydelse för hur väl insatta åtgärder 
anpassas till varje elevs behov menar Fouganthine (2012).  

Partanen och Siegel (2014) beskriver en 8 år lång studie om läsutveckling i Kanada. De 
undersökte långsiktiga effekter av tidig intensiv intervention i läskunnighet från förskoleklass 
(5 6 år) för elever som, före formell läsundervisning, riskerade att få läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi fram till åk 7 (12 13 år). Positiva resultat visade att det var möjligt 
att signifikant minska antalet barn, som i förskoleklass identifierats vara i riskzonen för att 
utveckla lässvårigheter, från 22 % till 6 % med svårigheter i åk 7. Tidig intervention i 
förskoleklass visade sig ha gynnsamma effekter även för elever med riskfaktorerna engelska 
som andraspråk och för elever med låg socioekonomisk status. Studien visar vikten av att 
goda erfarenheter från förskoleklass har stor betydelse för elevers vidare läsutveckling och att 
läsförmågan, för de flesta barnen, var stabil under åtta skolår. För några få, 1,5  8 %, håller 
dock lässvårigheterna i sig trots tidig intervention. Det bör också tilläggas att några elever 
som utvecklat läs- och skrivsvårigheter i åk 7, inte kunde identifieras i förskoleklassen. 

Damber (2010) har studerat vilka faktorer som bidrar till att somliga individer/skolklasser, 
oavsett socioekonomiskt och språkligt ogynnsamma förhållanden, presterar bättre än 
genomsnittet i läsförmåga. Hon vill öka medvetenheten om andraspråksinlärares tillägnande 
av ett andraspråk och granskar pedagogers perspektiv på lärande. I studierna undersöks lärares 
och elevers uppfattningar och attityder till skolan och läsaktiviteter. Analyserna av insamlat 
datamaterial framhåller vikten av att lärare använder en framtidsorienterad flerspråkig 
pedagogik i sin undervisning. Det innebär att elevernas modersmål erkänns och kan användas 
som verktyg i klassrummet parallellt vid inlärning av andraspråket, i läs- och skrivinlärning 



samt kunskapsinhämtning. Elever som har samma modersmål, men kommit olika långt i sin 
inlärning av svenska som andraspråk, kan stötta varandra. Damber menar att lärares fokus ska 
ligga på elevernas språk-, läs- och skrivutveckling, inte på individers tillkortakommanden. 
Det medför att färre elever får språk-, läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivaktiviteter 
användes parallellt, i ett för eleverna, naturligt sammanhang. I arbetet med eleverna gavs 
exempel på användandet av autentisk litteratur i undervisningen, att arbeta för ett gynnsamt 
klassrumsklimat och konstruktiv samverkan mellan hem och skola i positiv anda.  

Tjernberg (2013) har forskat om faktorer som positivt kan förändra läs- och skrivsvårigheter 
till framgång i lärandet. Särskilt fokus låg på lärares arbete med de enspråkiga elever som 
hade läs- och skrivproblem, deras lärande och utveckling. Elevernas läs- och skrivinlärning 
studerades genom klassrumsobservationer och reflekterande forskar- och lärarsamtal. 
Tjernberg uppfattade att lärarnas metoder, tematiska och ämnesövergripande arbetssätt 
varierar i mötet med eleverna i deras kunskapsutveckling, för att tillvarata deras olika 
förmågor utifrån förutsättningar och behov. Lektionens ämnesinnehåll, arbetsmaterial och 
arbetsuppgifter anpassas till eleverna. Inlärning sker genom social interaktion, mellan elever 
och med lärare, i samtal, läs- och skrivaktiviteter. Muntlig framställning i olika ämnen och 
genrer, språkutvecklande arbete och kompensatoriska hjälpmedel ger även elever med läs- 
och skrivsvårigheter möjlighet att nå framgång.   

Gemensamt för Dambers (2010) och Tjernbergs (2013) studier är att lärandet tydliggörs i en 
strukturerad, balanserad, utmanande och stöttande lärandemiljö samtidigt som erfarna och 
kompetenta lärare visar tilltro till alla elevers förmåga att bli delaktiga, klara krav och lyckas.  

Miller-Guron och Lundberg (2000) beskriver hur det av svenska engelsklärare 
uppmärksammats att vissa elever med dyslexi presterade bättre i andraspråket engelska än i 
modersmålet svenska. De menar att orsakerna till detta kan vara flera. Det kan bero på att 
undervisningen i engelska i början fokuserar på den muntliga delen av ämnet och att eleverna 
redan då kommit i kontakt med språket genom exempelvis tv eller i andra kulturella 
sammanhang. Även motivation kan tänkas bidra, samt att ortografiska eller neurobiologiska 
faktorer kan påverka.  

Motivationens betydelse vid språkinlärning undersöks i en studie av Csizer, Kormos och 
Sarkadi (2010). Där diskuteras vikten av att behärska flera språk, även främmande språk. De 
menar att för elever med inlärningssvårigheter som dyslexi kan möjligheten att lära sig 
ytterligare ett främmande språk vara begränsad, då skolor inte alltid tillhandahåller studiestöd 
eller gör undantag för studier av andra språk för dessa elever. Det begränsar dessa elevers 
möjlighet till vidare utbildning och framtida anställningar, menar författarna. De genomförde 
15 intervjuer med ungerska studenter i olika åldrar, där medelåldern var 18 år, alla hade 
dyslexi och samtliga studerade ett annat främmande språk. Syftet med studien var att 
synliggöra vad som motiverade eleverna, och både yttre- och inre faktorer beaktades. 
Författarna hävdar att motivationen kan bli lidande, för elever med dyslexi, vid inlärning av 
ett andra språk. Deras självförtroende kan påverkas och de kan få ångest. Från intervjuerna 
framkommer bland annat vid diskussion om engelska som ett andra språk, att det ansågs 

resa och ta del av engelskspråkig kultur var motiverande faktorer, också familjens syn på 
andraspråk hade påverkan. Det som ansågs svårt beträffande engelska som andraspråk, var 
framförallt dess ortografi. En del tyckte om ämnet inledningsvis, men då det blev svårare 
utvecklades också ångest inför andraspråket. De som studerade ett tredje språk, vilket i denna 
studie bland annat utgjordes av italienska och spanska, upplevde dessa som lättare att lära. 
Författarna påpekar att dessa språks transparenta ortografier kan ha medfört att de upplevde 
dessa som lättare att lära sig. Deras självkänsla i förhållande till andraspråket var relativt lågt, 



endast fyra personer av de tillfrågade hade en god bild av sig själva beträffande inlärning av 
ett andra språk. Kraven ökade i de högre årskurserna, vilket av många ansågs vara mycket 
ansträngande. I diskussionen framhåller författarna lärarnas betydelse, både vad gäller 
motivation och för att eleverna ska känna att de lyckas i sina andra språkstudier. Både metod 
och val av material har betydelse, liksom samarbete med hemmet och att stöd även kan 
erhållas vid studier av främmande språk. 

Difino och Lombardino (2004) hävdar att de funnit att memorering, ångest och grammatiska 
svårigheter är de tre områden som många individer har besvärligt med när ett nytt språk ska 
läras. De menar att studenter med språkliga svårigheter, vilka vuxit upp i en flerspråkig miljö, 
kan vara starka muntligt, men att läs- och skrivförmågan kan vara svag. Att ha erfarenhet av 
det andra språket anses vara en fördel, mot om man inte har det. Forskarna presenterar i 
artikeln olika förslag på hur arbetet, med vuxna studenter, med dyslexi eller andra språkliga 
svårigheter, som läser ett främmande språk kan gå till. Det är viktigt, anser författarna, då 
språkkunskaper inte enbart främjar förståelsen för andra kulturer utan också ökar kunskaperna 
kring det egna språkets struktur. Forskarna ger också flera förslag på hur lärare kan arbeta för 
att underlätta vid svårigheter, att få studenterna delaktiga i undervisningen anses värdefullt. 
Vid grammatiska svårigheter menar de att det är viktigt att inte enbart förklara, utan också 
visa hur det fungerar. Att sjunga eller spela teater kan vara ett sätt. Det kan vara värdefullt att 
nya ord uttalas gemensamt av klassen, speciellt för de elever som har svårt att uttala ord. Vid 
minnesproblematik bör visuellt material användas, särskilt vid övningar där studenterna ska 
lyssna. Att anpassa studietakten är viktigt och mindre delprov kan vara mer fördelaktiga 
framför större. 

García och Tyler (2010) beskriver hur skolans undervisning kan anpassas för att möta 
engelska andraspråkinlärares språk, kultur, utbildningsbehov och funktionshinder i 
förhållande till läroplanens krav på kunskaper, förmågor och resultat i skolan. Att korrekt 
identifiera vilken sorts inlärningssvårigheter, bakomliggande orsaker och pedagogiska behov 
andraspråksinlärare har är komplext.  Ofta visar de sig ha språk-, läs- och skrivsvårigheter på 
sitt förstaspråk också. Läsrelaterade inlärningssvårigheter är vanligast. Kraven på lärares 
undervisningskvaliteter har ökat och förväntningar på att alla elever, oavsett skiftande 
förutsättningar för lärande, ska nå kursplanens mål för årskursen. På mellanstadiet förväntas 
alla elever kunna läsa för att lära sig innehållet i olika ämnesområden. Lärare kan anpassa 
undervisningen, genom att identifiera önskat lektionsinnehåll, metoder, potentiella hinder och 
hur lärandet ska bedömas utifrån de kognitiva, språkliga och kulturella krav som ställs på 
eleven. I stödjande undervisningsstrategier bygger metoderna på elevernas styrkor (ex. lyssna 
eller läsa, muntlig eller skriftlig), att underlätta inhämtning av information (ex. checklistor, 
kamratanteckningar, studiehandledningar) samt undervisning i studieteknik och 
självbedömningsförmåga. Dessutom behöver eleverna intensiva läsinterventioner, möjligheter 
att muntligt utveckla språket, alternativa inlärnings och redovisningssätt, språk- och 
lässtrategier samt explicit undervisning i ord- och begreppskunskap och texters mening. 
Inlärning i uppgifter och användning av material som knyts till elevernas modersmål, tidigare 
kunskaper, personliga och sociokulturella erfarenheter gynnar akademisk framgång. Lärare 
behöver samarbeta med andraspråkslärare och speciallärare för att effektivt använda verktyg, 
tid och resurser i undervisningen. 

Collier och Thomas (2017) har, med storskalig forskning i USA i 32 år, forskat om effekten 
av tvåspråkig skolutbildning för elever med ett annat modersmål än engelska. Eleverna i 
studierna har olika etniciteter, socioekonomiskt, kulturellt och språkligt olika bakgrunder. 
Minoritetsspråkiga elever följdes som minst 3 5 år och om möjligt från F-klass till åk 12. De 
här elevernas långsiktiga prestationer mättes med tester. Forskarna fann att väl genomförda 
tvåspråkiga program, med oavbruten utveckling av elevernas förstaspråk, genom förstaspråket 



(L1) leder till framgång även i andraspråkets engelska (L2), vilket ger en långsiktig 
progression i skolans alla ämnen. De har visat att med långsiktig kvalitativ tvåspråkig 
utbildning (från förskoleklass) har prestationsgapet mellan förstaspråkselever och 
andraspråkselever i genomsnitt stängts efter 5 6 års skolgång. Undervisning på enbart 
engelska eller kortsiktiga program (1 2 år) medför att det tar 7 10 år eller mer att hämta in 
modersmålstalande engelska elevers försprång, men många når aldrig upp till årskursens 
kravnivå. Gruppen elever som har ett annat modersmål än engelska förväntas utgöra 40 % av 
antalet skolelever år 2025. Det ställer stora krav på lärarnas förmåga att ge språkligt effektiv 
undervisning och strategier på två olika språk. Samtidigt förväntas de tillhandahålla en 
sociokulturellt stödjande miljö till alla elever, i heterogena klasser. Både andraspråksinlärare i 
engelska och modersmålstalande engelska elever som gått i tvåspråkig utbildning hade högre 
nivåer av språklig, kognitiv och akademisk utveckling jämfört med jämnåriga 
andraspråkselever, som inte gått i tvåspråkiga klasser. Elever i behov av särskilt stöd 
presterade, på liknande sätt, också mycket bättre än jämnåriga som inte fått tvåspråkig 
undervisning. De här eleverna blir tvåspråkiga, vilket de i fortsättningen kan ha nytta av, i 
utbildning och yrkesliv.   

Jalali-Moghadam och Hedman (2016) har i en småskalig studie intervjuat och undersökt hur 
15 undervisande lärare i specialundervisning talar om det specialpedagogiska stödet i 
läskunnighet, relaterat till tvåspråkiga elever med dyslexi i svenska grundskolor. Studien har 
ett jämlikhetsperspektiv, vilket och grundas på skollagens bestämmelser (SFS 2010:800, kap. 
3, 7 9§). Detta innebär att elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven, trots 
insatser i form av extra anpassningar, ska utredas. Utredningen ska visa om eleven är i behov 
av särskilt stöd. Studien visar att tvåspråkiga elever och enspråkiga svensktalande elever 
kartläggs, oftast utreds och undervisas på samma sätt, enligt en enspråkig dominerande 
pedagogik, vilket de båda forskarna ifrågasätter. Av intervjuerna framgår att det inte fanns tid 
till samarbete med modersmålslärare och tid till utökat stöd för flerspråkiga elever. Lärarna i 
specialundervisning menade att ett nära samarbete med modersmålslärare var viktigt. 
Samverkan kunde underlätta identifieringen av dyslexi och användas för att hitta fler 
tillvägagångssätt för att utveckla det specialpedagogiska stödet, riktat till tvåspråkiga elever 
med dyslexi. Användningen av elevernas eget språk kan dessutom användas i undervisningen, 
med utgångspunkt i elevernas kunnande, förmågor och språkanvändning, för att stärka 
elevernas läskunnighet och lärande.  

Rubin (2016) har forskat i hur elever med spanska som modersmål och med 
inlärningssvårigheter kan utveckla sitt läsflyt i engelska. I USA har många elever med 
latinamerikansk bakgrund lässvårigheter vilket kan bero på socioekonomiska faktorer, 
föräldrars utbildningsnivå, behärskning av modersmålet och inlärningssvårigheter. Dessa 
elever går ofta om årskurser eller hoppar av skolan. Rubin ville undersöka vilken effekt 
upprepad läsning har på läsutvecklingen. Tre elever fick delta i ett läsflytbaserat engelskt 
läsprogram för att förbättra sitt engelska uttal och läsflyt. Läsflyt ses som en betydelsefull 
komponent i läsprocessen och bidrar till ökad läskunnighet och läsförståelse. Alla tre eleverna 
gjorde framsteg avseende uttal, noggrannhet, läsflyt och läsförståelse och närmade sig den 
egna årskursens nivå. Genom att, tidigt i årskurserna, använda upprepad läsning med fokus på 
fonemisk medvetenhet och ordidentifiering kan andraspråkselever med läs- och 
skrivsvårigheter få effektivt stöd i att utveckla sin muntliga engelska språkkompetens och 
läskunnighet, med möjlighet att senare nå akademisk framgång.  

Torres-Velasquez (2000) problematiserar sociokulturell teori i förhållande till 
specialundervisning och stödjande insatser. Lärare utmanas i mötet med allt fler elever med 
en annan kulturell och språklig bakgrund än de är vana vid i undervisningen. Samtidigt ska de 
främja att elever med funktionsnedsättningar inkluderas i gemenskapen i den ordinarie 



undervisningen. I undervisningen ska hänsyn tas till alla elevers olika förutsättningar och 
behov så att de kan utvecklas mot läroplanens kunskapsmål. Snabba politiska, ekonomiska 
och tekniska förändringar i samhället får stor betydelse för forskningen av skolans praktik och 
tillämpning av insatser, framförallt när det gäller effektiv utbildning för elever med 
funktionsnedsättningar. Elever och föräldrar kan ha behov av att ifrågasätta och ompröva 
specialpedagogiska åtgärder. Specialpedagogiska perspektiv och insatser blir beroende av 
kulturella, socioekonomiska och språkliga faktorer, vilka får betydelse för elevers lärande och 
utveckling. Dessa förändringar medför att specialundervisning behöver förankras i forskning. 
I den specialpedagogiska forskningen om effektiv undervisning och lärande bör hänsyn tas till 
sociokulturella faktorer. Ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande och utveckling grundas 
på att mänskliga aktiviteter ingår i ett kulturellt språkligt sammanhang präglat av den tid vi 
lever i. En effektiv utbildning lär elever hur de kan få tillgång till kunskaper och förmågor 
som gör dem individuellt och socialt delaktiga i lärandet. Elevers kulturella identiteter ses då 
som en tillgång i klassrummet där deras erfarenheter, historier och kulturer tas tillvara i olika 
aktiviteter.  

 

I det här avsnittet redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår studie. Vilket metodval vi har 
använt, hur avgränsning, urval, genomförande, datainsamlingsmetoder, etiska överväganden, 
samt dataanalys och validitet gått till.  

 

I den här studien valde vi en kvalitativ forskningsansats. Syftet med intervjustudien var att, 
med utgångspunkt från våra forskningsfrågor, undersöka hur ett fåtal intervjuade pedagoger 
uppfattade och beskrev förutsättningarna för framgångsrik undervisning av flerspråkiga 
elever, i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi använde oss av kvalitativa forskningsintervjuer, 
exempelvis gruppintervju, parintervju eller enskild intervju.   

 

Studien avgränsades till att gälla problematik kring elevgruppen flerspråkiga elever. Hos 
flerspråkiga elever kunde, så som hos svenska enspråkiga elever, finnas hinder för lärande i 
form av språk-, skriv- och lässvårigheter. Svårigheter som berodde på dyslexi kunde hos 
flerspråkiga elever vara svåra att skilja från svårigheter att lära sig att läsa och skriva på 
majoritetsspråket. Studien avgränsades även vad gäller genomförandet, dels genom urvalet av 
fyra kommuner och dels genom att datainsamlingen skedde med kvalitativa 
forskningsintervjuer som gruppintervju, parintervju och individuella intervjuer.   

 
Vi intervjuade 13 informanter, 1 gruppintervju (3 st), 3 parintervjuer och 4 enskilda 
intervjuer, från sju skolor i fyra kommuner. Informanterna verkade i grundskolan från årskurs 
1 9 och upp till gymnasiet. De var utbildade i yrkeskategorierna specialpedagoger, 



speciallärare, svenska som andraspråkslärare samt samordnare för nyanlända, varav en 
informant hade gått vidare till andra arbetsuppgifter inom skolan.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver intervjuaren ha förkunskaper om ämnet för att 
kunna ställa kvalitativa frågor och följdfrågor men även för att få användbara samtalsdata till 
analysen. I en halvstrukturerad intervju används en intervjuguide med ett fåtal öppna frågor 
utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Hur samtalet utvecklas beror på informantens 
svar. Författarna poängterar att samtalen bör spelas in, skrivas ut och analyseras på ett 
trovärdigt sätt. Forskarens erfarenheter, kunskaper och färdigheter är avgörande för hur 
kvaliteten på arbetet blir, då det är viktigt att lägga förutbestämda uppfattningar åt sidan vid 
tolkning av svaren (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Datainsamlingen innefattade halvstrukturerade kvalitativa intervjuer och inför dessa 
utformades en intervjuguide att utgå ifrån med relativt öppna frågor som styrande och 
vägledande för samtalet. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och intervjuguiden var 
viktig för att på så vis försäkra oss om att vi följde samma riktning. Frågorna utformades 
utifrån studiens syfte med fokus på pedagogernas arbete. Samtliga intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att senare 
transkriberas och anteckningar genomfördes.  

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det inte är nödvändigt att skriva ut intervjuer, men vi 
valde ändå att skriva ut dem och kunde därmed inleda analysen. De poängterar också vikten 
av att tydligt redovisa hur intervjuerna skrivits ut.  

All information om informanterna avidentifierades direkt vid utskrift. För att skydda 
informanternas identitet benämndes informanterna i studien inte med en siffra utan istället 
enligt följande: specialpedagoger SPP, speciallärare SPL, svenska som andraspråks-lärare 
SVAL och samordnare SFNL.  

Då våra utskrifter var avsedda för analys av informanternas beskrivningar av arbetssätt och 
för att eventuellt redovisa enskilda citat, ansågs det viktigt att få med informanternas 
uttalanden. Intervjuerna skrevs inledningsvis ut i sin helhet och kortades därefter ned till att 
enbart innefatta informanternas uttalanden. 

Intervjuerna skilde sig åt genom att en det kunde vara en, två eller tre informanter under 
intervjuerna. Det var lättare att följa upp informanternas svar enskilt än vid gruppintervjun 
och parintervjuerna. I rollen som intervjuare var det viktigt att vara väl förberedd och 
medveten om det ansvar som det innebar gentemot informanterna. Ju fler intervjuer vi hade 
desto mer erfarenhet och kunskap fick vi inför hur vi kunde leda kommande intervjuer. Vi 
skrev ut de intervjuer som vi själva genomfört allt eftersom, vilket också gav viktig 
information kring vad vi kunde tänka på inför de följande intervjuerna.  

   

Efter godkännande av vår handledare tog vi en första kontakt med fältet. Första steget var att 
försöka hitta och ge exempel på skolor/pedagoger som hade goda kunskaper och erfarenheter 
av att arbeta med flerspråkiga elever, i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och som kunde 
berätta om hur de arbetade. Genom kommunernas hemsidor och växel fick vi information om 
skolor och telefonnummer till personer med kännedom om kommunens skolor och rektorer. 



Dessa kontaktades och de hänvisade vidare till berörda pedagoger. Vi ringde eller skickade 
mail till informanterna och frågade om de kunde tänka sig att medverka i studien.  

Från början var vår tanke att genomföra två fokusgruppintervjuer och eventuellt komplettera 
med enskilda kvalitativa forskningsintervjuer. Det visade sig svårt att få ihop tillräckligt 
många informanter till fokusgrupperna. Det innebar att vi i samråd med vår handledare, valde 
att gå vidare med metoden kvalitativa forskningsintervjuer. Det resulterade i en gruppintervju, 
tre parintervjuer och fyra enskilda intervjuer, totalt åtta intervjuer. De informanter som 
tackade ja till att delta, arbetade i verksamheter från årskurs 1 9 och gymnasiet. Vi insåg att 
denna spridning skulle kunna bli en utmaning i vår studie. Samtidigt medförde detta att vi fick 
möjlighet att studera några skolors verksamhet, både ur ett grundskole- och ett 
gymnasieperspektiv. Vi strävade efter att inta ett vetenskapligt förhållningssätt och att 
utveckla vår kritiska medvetenhet i enlighet med aktuell forsknings riktlinjer beträffande 
kvalitativa studier. Missivbrev delades ut inför eller vid intervjutillfället, där information om 
studiens syfte framgick samt att all information om informanterna skulle komma att 
avidentifieras i studien.  

I studien har vi strävat efter att fördela arbetsuppgifterna mellan oss. Vi har både läst och 
bearbetat tidigare forskning. En del litteratur och artiklar har vi båda läst, en del har vi läst 
enskilt för att därefter gemensamt diskutera det som framkommit och dess relevans i 
förhållande till vår studie. Vissa avsnitt har vi skrivit enskilt, för att därefter komplettera och 
redigera dessa gemensamt. Intervjuerna har skrivits ut var för sig och resultat och diskussion 
har skrivits av oss båda.   

Insamlade och analyserade data tolkades och grupperades utifrån teoretiska perspektiv och 
begrepp (Fejes & Thornberg, 2015). I analysen av insamlat datamaterial använde vi 
specialpedagogiska och sociokulturella perspektiv på lärande som inspiration, för att upptäcka 
mönster och för att få ökad förståelse för forskningsområdet i vår studie. Analysen påbörjades 
enskilt redan vid intervjuerna och fortsatte från den första utskriften. Allt som sades utgjorde 
data för analys. Sedan följde en gemensam diskussion om hur och på vilket sätt intervjusvaren 
skulle sammanfattas inför den gemensamma analysen. När sammanfattningarna var klara läste 
vi igenom samtliga intervjuer flera gånger, för att på så vis minimera risken för missförstånd 
vid tolkning och analys av materialet.  

Våra frågeställningar användes i vår analys av informanternas tankar, åsikter och perspektiv 
och vid tolkningen av resultatet i vår redovisning. I vår analys sorterades informanternas svar 
i de valda kategorierna möjligheter, hinder, utmaningar och insatser. Vid en noggrann 
genomläsning av det insamlade datamaterialet jämfördes informanternas utsagor för att se vad 
som förenade och vad som skiljde sig åt, utifrån de givna frågeställningarna. En svårighet i 
vårt arbete var att veta hur informanterna hade tolkat intervjufrågorna, då begreppen ibland 
låg nära varandra (se metoddiskussion). Vi tittade sedan på om intervjusvaren var under rätt 
underrubrik. Vi har gjort resultatredovisningen utifrån hur vi tolkade informanternas svar och 
inte från vilka frågor de svarat på. Därefter gjorde vi en sammanfattning av de resultat som vi 
fått fram utifrån de fyra kategorierna. Med stöd av sammanfattningen analyserades resultaten 
utifrån studiens frågeställningar och dess teoretiska perspektiv. Resultaten vi kom fram till 
jämfördes därefter med vad forskningen visat vara förutsättningar för framgångsrikt arbete. 

 



 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver forskningens viktiga uppdrag och betonar att forskare med 
anledning av detta måste agera ansvarsfullt i dessa. Utöver etik är kvalitet också ett ledord 
som lyfts fram och betonas.  Begreppen är omfattande, men båda två är lika viktiga att vara 
medvetna om.  

I vår studie ämnade vi att följa Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002), 
enligt de riktlinjer som behandlar forskningsetiska principer och överväganden. Fyra etiska 
huvudkrav ställs på forskaren och hur forskningen genomförs; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanter i förväg ska informeras om att de kommer att delta 
i en studie, studiens syfte och hur den ska gå till samt att deltagandet är frivilligt. De ska även 
informeras om eventuella risker och hur insamlade data kommer att användas i enlighet med 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi delade ut ett missivbrev i förväg eller vid intervjuerna, med information om studien och 
villkor för deltagande. Genom det informerande samtycket, framgick att de hade möjlighet att 
avsluta sitt deltagande om och när de ville.  

Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva kan bestämma om de vill medverka i 
studien eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi intervjuade speciallärare, specialpedagoger och 
lärare på deras arbetsplatser. Genom förhandsinformation fick deltagarna möjlighet att ge sitt 
samtycke. Studien tog inte upp privata eller etiskt känsliga frågor.  

Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare så långt som möjligt anonymiserades 
och att insamlade data lagras och redovisas så att dessa inte kan identifieras och är utom 
räckhåll för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002).  

Alla uppgifter om informanterna samt vid vilka skolor vår studie genomfördes 
anonymiserades, vilket också är i linje med det tillvägagångssätt som även Kvale och 
Brinkmann (2014) rekommenderar. De menar att det ibland också kan vara en god idé att 
anonymisera de individer som intervjuats på en gång i samband med att intervjuerna skrivs ut, 
vilket också gjordes i studien.  

Nyttjandekravet går ut på att insamlat datamaterial endast får användas enligt forskningens 
vetenskapliga syfte och ursprungligen utlovade förpliktelser till informanter. 
(Vetenskapsrådet, 2002). Insamlade data kommer i vår studie endast att användas av oss.

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör validering ske under studiens samtliga delar och 
innebär kort att det som inledningsvis definierats att undersökas verkligen efterlevs. I studien 
har vi genom gemensam planering av studiens samtliga delar strävat efter att få fram 
informanternas uppfattningar beträffande de förutsättningar de tycker sig se i undervisningen.  

Härtill kommer begreppet reliabilitet, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar handlar om 
studiens tillförlitlighet och om dess resultat kan upprepas av andra. Kommer informanternas 
svar att förändras beroende av vem som intervjuar och kommer transkribering och 
efterföljande analys då att påverkas? 

För att stärka reliabiliteten har vi strävat efter att så tydligt som möjligt redovisa hur vi gått 
tillväga i studien. Vi använde en intervjuguide och en svårighet som uppstod, var att 



begreppen ibland låg nära varandra. Vi försökte då förtydliga utifrån angivna frågor i 
intervjuguiden och följa upp informanternas svar. En aspekt vid tolkningen av det insamlade 
materialet berör tillförlitligheten i det som deltagarna sagt och i vilken utsträckning 
deltagarnas tankar, åsikter och perspektiv belyser forskningsfrågorna. Vi har i detta arbete 
fortlöpande diskuterat och reflekterat över studiens upplägg, metodval, perspektiv och teori i 
förhållande till egna tankar, åsikter och värderingar. Vi har samtidigt varit medvetna om att 
bearbetning, tolkning och resultat av samtalen påverkar och påverkas subjektivt av oss, vilket 
är ett resonemang som även synliggörs i Fejes och Thornberg (2015). I vår diskussion och 
tolkning av informanternas utsagor blir våra bakgrunder och kunskaper värdefulla verktyg i 
processen.  

 

 

Här presenteras de förutsättningar och perspektiv på lärande som framkommit i studien. 
Resultatet av den första frågeställningen presenteras i fyra kategorier, möjligheter, hinder, 
utmaningar och insatser. Vi avslutar varje kategori med en kortare sammanfattning och 
analys utifrån dessa förutsättningar, där vi också redovisar hur de förhåller sig till 
sociokulturella och specialpedagogiska perspektiv på lärande, i enlighet med den andra 
frågeställningen. 

Informanterna benämndes enligt följande: specialpedagoger SPP, speciallärare SPL, svenska 
som andraspråks-lärare SVAL och samordnare SFNL. 

 

 
En stor tillströmning av nyanlända elever år 2015 förändrade lärarnas förutsättningar 
för att bedriva en tillfredställande undervisning, i en av kommunerna. För att ge lärare 
möjligheter att tillgodose såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers varierande behov 
genomfördes en stor satsning på svenska som andraspråk och en Samordnare för 
nyanländas lärande anställdes.  

Vi är ju en av de kommuner som tog in flest elever med ett annat modersmål runt år 2015. Det 
satte ju all pedagogik på sin spets just då. Hur man skulle motta de här eleverna. Det var vi inte 
förberedda på. Men vi håller på att bli bättre genom vår kommunala samordnare. Sen kom 
också det här att man skulle kartlägga eleverna i steg 1 och 2. Då blev det genast bättre men 
det är inte tillräckligt bra. Vi lär oss hela tiden (SPP). 

Samordnaren fick, år 2016, uppdraget att utarbeta en handlingsplan i svenska som andraspråk. 
Arbetet syftade till att barn och elever, med ett annat modersmål än svenska, skulle få den 
språkliga stimulans och likvärdiga undervisning som de var berättigade till enligt 
styrdokumenten. Handlingsplanen byggde på att en röd tråd i undervisningen skapades, från 
förskolan upp till åk 9, att pedagoger såg utvecklingen i det arbetet och samverkade kollegialt. 
I ett antal utvecklingsområden betonades vikten av att arbeta med språklig medvetenhet, att 
öka förståelsen för att andraspråksinlärning stöds av att elever får utveckla sitt modersmål 
parallellt med inlärning av andraspråket. Tidiga insatser ansågs viktigt. Redan i förskolan 
registrerade pedagogerna de flerspråkiga elevernas språkutveckling. På skolor där en större 
andel elever var flerspråkiga fungerade uppföljning och samverkan mellan lärare, samordnare 



och modersmålslärare/studiestöd bättre jämfört med skolor som bara hade ett fåtal elever 
(SPP). 

Vid några av skolorna fanns det ett fåtal studiehandledare/modersmålslärare i språken 
somaliska och arabiska. Med deras hjälp kunde eleverna få språkstöd på både modersmålet 
och i svenska. Ett nära samarbete med modersmålslärare eller studiehandledare ansåg 
informanterna behövas vid kartläggningar och utredningar, för att kunna titta närmare på 
eventuella svårigheter, på båda språken. Studiehandledare kunde förbereda eleven i ämnet och 
följa upp förståelsen för det arbete elever jobbade med. Vid en av grundskolorna samarbetade 
studiehandledarna också med övriga lärare och hemmet och beskrevs som länken mellan 
dessa.  

Möjlighet till fortbildning av lärare, i ämnet svenska som andraspråk, behövdes för att bana 
väg, lyfta fram och hjälpa lärare med att upptäcka, identifiera och arbeta med läs- och 
skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever och för att övervinna hinder i verksamheten. 

En framgångsfaktor ansågs vara elevens vilja och pedagogernas förmåga att finna den nivå 
där eleven hade möjlighet att lyckas och utmanas i sina studier, även om det inte alltid var lätt 
att hitta den rätta nivån (SPL). En speciallärare uttryckte att en viktig faktor gällande 
möjligheter var att tro på eleverna. "Jag slutar aldrig tro, möjligheter måste man se och 
mycket av mitt jobb är att boosta självförtroendet också, det är nästan det viktigaste, på nåt 
sätt" (SPL). 

Resultatet visar att det i en kommun fanns goda möjligheter att samordna och skapa goda 
förutsättningar för undervisning av flerspråkiga elever, till exempel genom införandet av en 
handlingsplan i svenska som andraspråk, vilken underströk vikten av att arbeta med tidiga 
insatser, språklig medvetenhet och utveckling av både första och andraspråket parallellt. Flera 
informanter ansåg att det var betydelsefullt med möjligheter till samverkan mellan olika 
professioner för att tillgodose flerspråkiga elevers behov av stödinsatser vid läs- och 
skrivproblematik och för att underlätta inlärningen på båda språken. Även kompentens sågs 
som en viktig faktor i det arbetet. Samarbetet mellan skola och hem ansågs av en informant 
vara viktigt för att öka förståelsen för hur skolan arbetade kring elever i svårighet och 
överbrygga eventuella kulturella olikheter. Att tro på elevernas förmåga och utmana eleverna 
utifrån individuella förutsättningar ansågs av ett par informanter som betydelsefullt. 

De möjligheter vi kan se här, är att det på en organisatorisk nivå fanns en vilja att öka 
förståelsen för andraspråkselevers språkinlärning och kunskapsutveckling, vilket ställer höga 
krav på lärarens didaktiska kompetens. Genom samverkan i en kommunikativ anda fanns 
möjligheter till att upptäcka och identifiera vilka elever som var i behov av 
specialundervisning respektive svenska som andraspråk. Här framträder också vikten av det 
kommunikativa perspektivet, då skola, hem och elev genom samtal kan finna gemensamma 
vägar och adekvata åtgärder för att nå ökad förståelse utifrån varandras perspektiv. Den 
proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001) blir här också tydlig då lärarna hyste tilltro till 
elevernas förmågor och därmed också försökte finna vägar för nya utmaningar.  

 

Flera av våra informanter talade om att specialpedagoger/speciallärare inte får ha för bråttom 
med utredning och diagnos när eleverna inte hade varit så länge i Sverige och var nya i 



språket. Nyanlända elever kunde få vänta i minst fyra år på en läs- och skrivutredning, även 
vid tidigare misstanke om dyslexi, medan en flerspråkig elev som gått i svensk skola sedan 
förskoleklass med en långsam läs- och skrivutveckling, kunde kartläggas tidigare.  

Med nyanlända så är det ju väldigt svårt att veta: Hur mycket tid i skolan har de haft? Hur 
behärskar de sitt eget språk, sitt hemspråk? Det krävs en kartläggning både på modersmålet 
och svenska, för att ringa in vad det är som är problemet. Det är jättesvårt. Man behöver ha 
med modersmålsläraren och ett nära samarbete med dem och det har ju inte vi (SPL).  

Flera informanter befarade att det kunde ta alltför lång tid innan specifika läs- och 
skrivsvårigheter utreddes hos flerspråkiga elever. En specialpedagog menade att det tog 
längre tid om en elev hade två språk på gång parallellt.  

Ett av hindren som nämndes i grundskolans senare årskurser var att det var svårt att hinna 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter, då många elever arbetade med svenska språkets grunder. 
En specialpedagog i de högre årskurserna menade att först efter ett till två år började 
funderingar uppstå kring vad som orsakade den långsamma progressionen, trots de 
anpassningar som genomförts. Progressionen ansågs viktig att följa, men det kunde vara svårt 
att veta vad som orsakade svårigheterna, särskilt i de fall då eleverna kommit till skolan som 
analfabeter. 

I de högre årskurserna uppmärksammades läs- och skrivsvårigheter genom att eleven kastade 
om bokstäver. Även vardagliga situationer, som att kunna läsa en instruktion eller ett schema, 
beskrevs också som varningssignaler. I en skola där förberedelseklassen tagits bort och 
nyanlända slussats ut i klass, ansågs det svårt att få tid för alla elever och hinna upptäcka 
svårigheterna. "Och då hinner man ju inte riktigt med, för jag ska ju fortfarande undervisa de 
som ska läsa mot målen för den årskursen"(SVAL). 

En svårighet ligger i att veta när en utredning kan vara befogad. Vid misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter ansåg en lärare att det kunde vara svårt att få gehör från elevhälsan om 
ytterligare utred  

Det fanns också en diskussion, bland några informanter, i en högre årskurs om samtliga elever 
i svårigheter identifierades eller om de var underrepresenterade, liknande funderingar förekom 
gällande skolform. Det kan vara svårt för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning och 
som har kort skolgång sedan tidigare, att följa undervisningen på svenska i olika ämnen t.ex. 
fysik och kemi. Specialpedagogen resonerade kring stödåtgärder och huruvida stödet skilde 
sig åt mellan enspråkiga och flerspråkiga elever, med förhoppning om att de kunde sättas in 
tidigare för bättre effekt. I de högre årskurserna ansågs möjligheterna att träna svårigheterna 
minska, strategier blev då viktiga. 

Kompetensen behövde utvecklas för att pedagoger skulle kunna möta flerspråkiga barn, i 
behov av särskilt stöd, på ett bättre sätt. Brist på kompetenta och erfarna lärare kunde bli ett 
hinder om lärare inte klarade av att upptäcka om en elev hade stora läs- och skrivsvårigheter, 
och tog emot stöd. En lärare (SVAL) uttryckte behovet av att få mer tid till kartläggning, för 
att kunna hjälpa elever med specifika svårigheter på bästa sätt.  

När det gällde samverkan mellan lärare, speciallärare och modersmålslärare fanns mer att 
önska. Det var ofta svårt att hitta tid för samarbete med andra yrkesgrupper när elever hade 
svårigheter. En av speciallärarna tillade att tiden för handledning av lärare var otillräcklig. 

I en av grundskolorna fick eleverna endast modersmålsundervisning i den mån 
modersmålslärarna hade möjlighet, då dessa var fördelade på flera skolor i kommunen. En av 
pedagogerna menade att det exempelvis kunde bero på ekonomiska orsaker eller 
personalbrist.



Vikten av samarbete med modersmålslärare betonades även på gymnasiet. En speciallärare 
ansåg att samarbetet med SVAL fungerade bra, men modersmålslärarna tillhörde en annan 
enhet och det bristande samarbetet kunde förbättras. Vid språkintroduktionen i en annan skola 
fanns endast två modersmålslärare, en i arabiska och en i somaliska. "Det är ju inte jättebra 
egentligen, om man tänker på att samarbetet är viktigt för att utveckla den här språkliga 
förmågan" (SPP). Specialpedagogen hade också uppmärksammat att många elever riskerade 
att bli besvikna när de mötte de höga krav som ställdes i gymnasiet. Flera elever presterade 
mycket väl muntligt, men de skriftliga kraven som ställdes inom ämnet medförde att de som 
var i svårigheter behövde mer stöd.  

I våra intervjuer framkom de hinder, som några informanter hade, när elevers läs- och 
skrivutveckling var långsam, i att fastställa om flerspråkiga elevers läs- och skrivproblematik 
berodde på en begränsad behärskning av svenska som andraspråk eller specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Det kunde ha betydelse för hur undervisningen rätt skulle kunna anpassas till 
de flerspråkiga elevernas varierande behov och om en utredning skulle genomföras. Några 
informanter funderade också kring risken av över- och underidentifiering. Flera informanter 
beskrev hur bristen på kompetens hos undervisande lärare och bristande samverkan med 
modersmålslärare/studiehandledare kunde få negativa följder för undervisning, bedömning 
och uppföljning av elevers progression.  

Ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande och utveckling grundas på att mänskliga 
aktiviteter ingår i ett kulturellt språkligt sammanhang (Torres-Velasques, 2000). Här 
framträder ett tydligt hinder för att uppnå det individuella stöd och utmaning eleven har rätt 
till. Den sociokulturella tanken kring utmaning och kommunikation får då stå tillbaka, för ett 
mer traditionellt perspektiv, en mer individualistisk syn på inlärning och lärarens betydelse. 
Bristande kunskaper om vilka behov en elev har, kan leda till felaktiga beslut om hur de 
specialpedagogiska åtgärderna kan utformas. 

  

 

En stor utmaning var hur samverkan kring flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter 
skulle kunna organiseras. En samordnare menade att det var viktigt att lyfta fram de 
nyanländas kartläggningar och att i högre åldrar börja arbeta med steg 3 i kartläggningen för 
att se var de befann sig på sitt modersmål. Att sedan plocka in modersmålet, eller det starkaste 
språket, som en resurs i undervisningen sågs också som en utmaning. Hen menade att om 
modersmålslärare eller studiehandledare hade möjlighet att ge eleverna en välplanerad 
studiehandledning så kunde de informera läraren om vilka kunskaper eleven hade visat och nå 
en högre måluppfyllelse (SFNL). 

Det kan finnas flera faktorer som påverkar att en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 
En stor utmaning som återkom under intervjuerna var informanternas förmåga att fastställa 
om det handlade om bristande kunskaper i svenska eller om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
för att undervisningen skulle kunna anpassas till de flerspråkiga elevernas varierande behov.  

En samordnare ansåg att det var betydelsefullt att de lärare som undervisar andraspråkselever 
hade kompetens och djup förståelse kring hur andraspråkselever lärde sig ett nytt språk och 
hur lång tid det kunde ta. Lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande för att 
eleverna skulle kunna ta till sig det nya språket. På en av grundskolorna var det läraren 



(SVAL) som bidrog till kompetensutveckling av lärare och handledning av studiehandledare, 
vilket var en viktig del i arbetet med flerspråkiga elever. 

Utmaningar kunde även finnas i undervisningen av ämnet svenska som andraspråk. En lärare 
(SVAL) tyckte att det fanns större ytterligheter i hens grupper (åk 4 6) än det fanns i vanliga 
klasser. En lärare som normalt hade en klass med ett ganska stort register av elever kunde 
jämföras med att ha en svenska som andraspråksgrupp, där spridningen i kunskaper och 
förmågor blev ännu större. I grupperna fanns de som var alldeles nya i språket, de som inte 
behärskade språket med specifika läs- och skrivsvårigheter samt de som var på avancerad 
nivå. Ämnet svenska som andraspråk låg parallellt med undervisningen i svenska.  

För en av speciallärarna bestod utmaningen i att stötta svenska som andraspråkseleverna i alla 
ämnen som berörde språket, exempelvis begrepp i matematiken. Eleverna behövde mycket 
en-till-en-undervisning för att kunna resonera om ord, befästa ord och pröva sig fram. Hen 
trodde att det kunde vara lite svårare för flerspråkiga barn med specifika läs- och 
skrivsvårigheter att tillgodogöra sig undervisning i alla ämnen eftersom de inte hade begrepp 
på samma sätt som många svenskfödda elever med liknande svårigheter.   

Systemet i den svenska skolan sågs som en utmaning. Där kunde nyanlända elever, efter ett 
halvår i förberedelseklass, påbörja sin skolgång i årskurs 8 och skulle därefter godkännas i 16 
ämnen. En specialpedagog menade att en stor del av dessa elever, med eller utan svårigheter, 
misslyckades på högstadiet och poängterade att det inte hade något med elevernas ambition 
att göra då många hade ett stort engagemang.  

I vissa fall konsulterades studie- och yrkesvägledaren om planering inför framtiden, schemat 
kunde anpassas och i vissa fall plockades ämnen bort och ersattes av extra stöd i de ämnen 
som behövdes för att bli behörig till gymnasiet. Vid en grundskola i de högre årskurserna fick 
de elever som behövde mer svenskundervisning möjlighet till det under So- och No-lektioner, 
vilket innebar tre extra lektioner i svenska. Även stödlektioner med (SVAL) erbjöds, en-till-
en-undervisning eller i mindre grupper om två till tre elever.    

Ytterligare en utmaning som nämndes i de högre årskurserna var anpassningar i klassrummet 
och att ha tid att hitta material på olika nivåer, i olika ämnen. Det var något som inte alltid 
fanns och då skulle pedagogerna själva ha tid att skapa det. En materialbank var önskvärd.  
Vissa moment kunde anpassas, annat material ansågs svårare, exempelvis om det handlade 
om språk. Elever som var ensamma om sitt modersmål i klassen kunde också ha det svårare, 
då det inte fanns någon kamrat att fråga. En lärare (SVAL) menade att elever som inte var lika 
framåt eller hade läs- och skrivsvårigheter, kunde vara svåra att nå. En del av dessa elever 
ville inte alltid att andra skulle uppmärksamma svårigheterna, Några ville inte ha extra stöd 
utanför klassrummet eller ha annat material i klassrummet och då kunde eleverna få svårt att 
komma vidare. En del elever försökte ibland dölja sina svårigheter genom strategier på olika 
sätt.  Liknande svårighet nämndes av en specialpedagog vid en annan skola i de högre 
årskurserna, då en del elever inte alltid ville använda sig av det stöd som fanns, trots höga
ambitioner. 

En specialpedagog vid gymnasiet ansåg att de hade en mycket god undervisning vid skolan 
och att de lyckades identifiera elever i svårigheter vid språkintroduktionen. Hen menade 
samtidigt att allt kanske inte upptäckts hos andra elever i andra program, då dessa inte kommit 
lika långt. Svårigheterna brukade upptäckas när eleverna skulle klara av kriterierna i svenska 
som andraspråk. En utmaning i gymnasiet ansågs av en speciallärare vara att alla elever inte 
hade den kognitiva förmågan att klara målen för betyget E. Att komma fram till slutsatser, att 
jämföra och analysera var kriterier som beskrevs återkomma i samtliga ämnen och det sågs 
också som utmaningar. Det upplevdes som att det fanns en press utifrån, både från Skolverket 



och från politiker att alla elever skulle nå målen, förutsatt att de fick rätt stöd. Kurserna i 
svenska och svenska som andraspråk ansågs svåra för flera elever, det ansågs inte heller vara 
särskilt stora skillnader i kriterierna. Specialläraren menade att det kanske var så att Lgr 11 
inte gav alla elever samma möjlighet. 

Fler resurser och mer tid, efterfrågades av en specialpedagog vid gymnasiet, för att kunna 
erbjuda ett annat arbetssätt till de elever som var i behov av det. För ett fåtal elever med 
åtgärdsprogram, fanns möjlighet till individuellt arbete med språklig medvetenhet hos SPP, ett 
arbete som också kunde behövas i klass. Problemet var att tempot i preparandklasserna var 
högt, då de arbetade mot betyg. Det fanns inte ett övergripande behov av arbetssättet, ungefär 
en tredjedel av eleverna ansågs vara i behov av det, men SPP menade att det vore önskvärt om 
det blev en integrerad del av undervisningen.   

Specialpedagogen var en av dem som genomförde den första kartläggningen på skolan och 
trots att det då kunde framkomma att en elev med största sannolikhet hade dyslexi fick 
specialpedagogen inte ställa diagnos. Då krävdes det remiss till en logoped, vilket kunde 
innebära en flera år lång väntetid. Hen påpekade att det för elever som skulle läsa vidare vid 
högskolan var viktigt att få sin diagnos, så att de kunde få ett intyg som gav dem det stöd som 
behövdes då. 

Flera specialpedagoger eller speciallärare i vår studie förväntades kunna utreda skolelevers 
språk-, läs- och skrivsvårigheter och föreslå åtgärder och stöd för att träna och kompensera 
dessa. Pedagoger med kunskap om andraspråksutveckling och specialpedagogisk kompetens 
ansågs nödvändiga för att göra en likvärdig bedömning av andraspråkselevers svårigheter, 
möjligheter eller hinder i språk- och kunskapsutvecklingen, men även för att eleverna skulle 
få den språkliga stimulans och undervisning de hade rätt till. Kraven ökade i de högre 
årskurserna och i gymnasiet. Då blev det också en utmaning att få tillgång till både resurser 
och tid, för att kunna anpassa arbetssätten. Elevers schema kunde anpassas, med mer svenska 
istället för So och No. Elever i gymnasiet fick ibland vänta länge på diagnos från logoped, 
vilket kunde påverka det stöd de hade rätt till vid fortsatta högskolestudier. 

En utmaning som framkom var att möta den stora variationen, i elevers kunskaper och 
erfarenheter, men samtidigt tillgodose samtliga elevers behov i undervisningen i alla ämnen. 
När resurser och tid inte räckte till, återgick åtgärderna till att utgå från ett mer traditionellt 
perspektiv. Konsekvenser av denna resursbrist kunde bland annat leda till att fokus mer låg på 
att kompensera individen än att öka det kommunikativa samarbetet i undervisningen. 
Utmaningen som framträder är att på ett adekvat sätt möta upp de dilemman som pedagogerna 
ställs inför.  

 

I detta avsnitt redogör vi för insatser som omfattar: kartläggning och utredning och 
undervisning av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

  

 
En samordnare (SFNL) för nyanländas lärande kartlade nyanlända elever i grundskolan och 
på gymnasiets Språkintroduktionsprogram. Hen gick därefter igenom kartläggningen med all 



berörd personal för att få en samlad bedömning. Ibland användes tolk, för att avgöra på vilken 
nivå eleven befann sig i sin språkutveckling på modersmålet.  

Samordnare jobbade nära det centrala elevhälsoteamet när det gällde andraspråkselever. Två 
specialpedagoger i ett centralt elevhälsoteam framhöll att utredningar gick fortare om de 
kunde utgå från kartläggningar för nyanlända. De menade att samordnarens kartläggningar 
kunde ge en bakgrundsbild som var viktig att ha om nyanlända elever hade skolgång eller inte 
och var van att hantera texter, när de skulle analysera hur eleverna läste eller tolkade texter. 

När pedagogerna misstänkte att en elev hade någon form av språk-, läs- och skrivproblematik 
kunde samordnaren titta på elevens språkutveckling utifrån kartläggningen för att se om det 
fanns någon förklaring där. En fördjupad kartläggning kunde göras med verktyget 
performansanalys för att klarlägga och bedöma andraspråkselevers språkbehärskning, läs- och 
skrivutveckling. Hen undersökte då grammatiska strukturer, analyserade elevernas tal och 
skriftspråket.  

I de lägre åldrarna samarbetade några specialpedagoger/speciallärare med svenska som 
andraspråkslärare/studiehandledare och klasslärare i samtal om elevens utveckling. De tittade 
på lärmiljön, lyssnade på lärarens beskrivning av skolsituationen, träffade eleven och gjorde 
observationer i klassrummet. Utredningar gjordes enligt samma mall för andraspråkselever 
som för enspråkiga svenska elever.   

Vid läs- och skrivutredningen tittade specialpedagogerna, i de lägre årskurserna, på elevernas 
fonologiska medvetenhet, behärskning av språkljuden och koppling av ljud till tecken. De 
undersökte minne, begrepp och ord. Sen samverkade de med modersmålslärarna i analysen 
och tittade på om det fanns svårigheter på båda språken. Det blev mer komplext, eftersom det 
fanns fler faktorer att ta hänsyn till. Samverkan kunde ibland ske på de språk där det fanns 
modersmålslärare. 

Det kunde vara svårt även på gymnasiet att hitta tester utformade på andra modersmål. Vid 
misstanke om språkstörning kunde det finnas, men för dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter 
var det svårare. Specialpedagogen kunde då rådgöra med modersmålsläraren i arabiska, som 
ibland utförde egna tester, vilka sedan jämfördes. "I svenskan så är vi ju ganska fokuserade 
vid våra ljud när vi ska läsa och skriva och så ser det inte riktigt ut på andra modersmål, så då 
är det bra att få, få den kunskapen från dem" (SPP). 

Ett kartläggningsmaterial, för bedömning av dyslexi hos flerspråkiga elever kunde, enligt två 
specialpedagoger i grundskolans lägre årskurser, ibland användas för att se om en elev hade 
specifika läs- och skrivsvårigheter även på modersmålet. Kartläggningsmaterialet Flerspråkig 
Kartläggning användes i samarbete med modersmålslärarna. 

De tester som användes vid en gymnasieskola var normerade för elever med svenska som 
modersmål. För elever med kortare skolgång i Sverige kunde staninevärdet (standardskala) då 
bli missvisande och behövde därmed inte innebära en läs- och skrivsvårighet. I en annan skola 
hade de valt att testa samtliga elever i årskurs 1 samt vid preparandutbildningen, men inte 
elever vid språkintroduktionen. Beslutet baserades på att vägen från språkintroduktion till 
preparandutbildningen var uppbyggd i tre steg. Stegen kunde ibland ta lång tid och ett flertal 
av eleverna hade inte alltid nått så långt i sin språkutveckling. Ytterligare utredningar 
beskrevs som ett nödvändigt, men gediget arbete och omfattade flera delar, bland annat ett 
material i tolv delar, men också skolbakgrund eller hur livssituation såg ut i dagsläget, då 
sådana faktorer kunde ge liknande indikationer på dyslexi. Vid dessa utredningar hade en SPP 
funnit att man i många länder inte arbetade med fonologin lika tidigt och på det sätt vi gör här, 
exempelvis med Bornholmsmodellen eller med språklekar.   



Vid både grundskolor och gymnasieskolor i studien var det de undervisande lärarna som 
uppmärksammade svårigheter, genom att progressionen inte skedde i förväntad takt. De 
meddelade specialpedagoger eller speciallärare som då kunde göra en läs- och skrivutredning 
eller skicka en remiss vidare till en central enhet eller logoped. Alla grundskolor hade dock 
inte den möjligheten, när det gällde dyslexiutredningar pga. landstingens policy.  

En lärare beskrev att det ibland kunde tyckas som att det var fler elever som behövde stöd. 
"Kanske är att vi är bättre på att märka elever som behöver hjälp, det behöver inte alltid 
betyda att det blir fler elever som behöver hjälp än förr, men vi lägger märke till dem" 
(SVAL).  

Vid en gymnasieskola följdes en tydlig ordning vid elevärenden. När elever riskerade att inte 
nå målen, sattes anpassningar in, överlämningar från grundskolan kunde också visa att en elev 
behövde särskilt stöd. Kartläggningar av elever som misstänktes vara i svårighet utfördes av 
specialläraren, i en del fall skickades eleven vidare till logoped, men det var inget som 
uppmuntrades av specialläraren. Flera av våra informanter i samtliga stadier menade att elever 
inte behöver ha en diagnos för att få stöttning vid läs- och skrivsvårigheter. 
Specialpedagoger/speciallärare skulle försöka hitta orsaker och sätta in de åtgärder och stöd 
eleven var i behov av ändå, oavsett språklig bakgrund. Stödinsatser kunde då handla om att 
skapa en god lärmiljö, extra anpassningar i ordinarie undervisning eller särskilt stöd.  

 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kunde användas i ordinarie undervisningsgrupp 
i klassrummet för att alla elever skulle bli delaktiga i undervisningen och för att öka 
andraspråkselevers möjligheter att lära in det nya skol- och ämnesspråket. Det kunde gynna 
alla elever i undervisningen, men framför allt elever med annat modersmål (SFNL).  

Genrepedagogik och cirkelmodellen användes av några informanter i undervisningen för att 
ge flerspråkiga elever stödjande strukturer i arbetet med att samtala om, läsa och skriva texter. 
Genrepedagogiken kunde användas i alla ämnen. Pedagogerna arbetade med olika genretexter 
och tillvaratog elevernas varierande erfarenheter, kunskaper och förmågor i gruppen på så sätt 
att alla elever kunde vara delaktiga på något sätt och samarbeta utifrån sina förutsättningar.  

Samtliga informanter i studien uppgav att de använde sig av digitala verktyg och lärresurser, 
som datorer, läsplattor, olika rättstavningsprogram, talsyntes, inlästa läromedel både på 
svenska och i modersmål, ljudböcker via bibliotek, appar, spel etc.   

I en av grundskolorna, i de lägre åldrarna, fick eleverna lära sig att producera text på datorn. 
Eleverna gjorde egna ordlistor på både modersmålet och svenska. Med bildprogram kunde de 
göra intresseväckande presentationer om hemlandet fast de inte kunde läsa och skriva så 
mycket. De jobbade mycket med lexikon, och arbete i mindre grupper, så att de kunde stötta 
varandra i modersmålet. 

I de högre årskurserna fanns det inte alltid tid att träna det som var svårt och då användes 
digitala resurser. En svårighet som uppkom i grundskolans samtliga årskurser var att vissa 
termer ibland saknades på modersmålen. En skola använde begreppslistor och då motsvarade 
inte den svenska översättningen den förklaring som gavs på modersmålet. En lärare i de lägre 
årskurserna ansåg att lexikon var att föredra framför översättningsprogram, för bättre 
förståelse av texter, då det fanns fler förslag.  

En lärare (SVAL) i de högre årskurserna nämnde att fördelen med digitala resurser, var att om 
eleverna inte hann läsa högt för hen, kunde eleverna spela in när de läste och så kunde läraren 



lyssna i efterhand. Flerspråkiga elever som även kunde engelska, hade en fördel gällande 
kommunikationen. "Förr fick de ju sitta med ett lexikon och slå upp vartenda ord, nu kan de 
fota snabbt och sen få det översatt, så det är ju mycket appar vi använder för att träna med" 
(SVAL). 

Vid gymnasiet ansågs det av en specialpedagog vara viktigt att elever i svårigheter blev 
självständiga med hjälp av digitala resurser. SPP gick varje läsår igenom de digitala 
resurserna vid språkintroduktionen. Hen arbetade också med lärarna och såg sig själv som 
länken mellan lärare och elever, så att de uppgifter som utformats medförde att eleven också 
blev trygg med att använda sig av de hjälpmedel som fanns. Att eleverna självständigt klarade 
av och behärskade de hjälpmedel som fanns, sågs so  

Flera av våra informanter menade att det inte skulle vara någon större skillnad mellan de extra 
anpassningar och det särskilda stöd flerspråkiga elever fick i jämförelse med enspråkiga 
elever förutom studiehandledning på modersmålet. En informant (SFNL) menade att 
skillnader kunde finnas beroende på vilken kunskap och förståelse lärare hade för hur 
språkinlärning gick till och hur lång tid det tog. De flesta andraspråkselever gick i ordinarie 
klass, så även ämneslärare behövde arbeta både språk- och kunskapsutvecklande eftersom 
språket fanns i alla ämnen. Flerspråkigheten behövde inte bli ett hinder utan kunde användas 
som resurs i klassrummet. Lärare kunde också behöva vara språklärare och arbeta 
ämnesintegrerat i klassrummet. De kunde undervisa om hur man kunde samtala, diskutera, 
argumentera och vilka fraser och ord som kunde användas i olika ämnestexter och genres.  

I de lägre åldrarna, ansåg en av speciallärarna att det var viktigt att andraspråkseleverna fick 
möjligheter att bygga upp svenska språket, läsa och skriva mycket för att utöka sitt oftast 
begränsade ordförråd i andraspråket. Lärare kunde stötta eleverna genom att jobba med 
bildstöd, förklara ord och begrepp. Eleverna mötte mycket mindre text i de lägre åldrarna 
jämfört med mellanstadiet där kraven ökade. I språkbyggandet kunde eleverna dra nytta av 
klasskompisar och mindre grupper. En av svenska som andraspråkslärarna dokumenterade 
varje lektion fortlöpande och formativt för att kunna stötta elevernas fortsatta utveckling.  

Speciallärarna arbetade med andraspråkseleverna på samma sätt som med 
förstaspråkseleverna, när de behövde lära sig språkljud och grunder i deras läs- och 
skrivinlärning. Enspråkiga elever jobbade med språklig medvetenhet redan från förskoleklass 
och pedagogerna brukade ha bra koll på vad de eleverna förväntades kunna. Språklig 
medvetenhet gav grunden för skrivande längre upp i årskurserna och bidrog till att 
läsförståelsen ökade. Speciallärarna menade att det var viktigt att arbeta med språklig 
medvetenhet, även när det gällde flerspråkiga elever med läs- och skrivproblematik, som 
kommit in senare i det svenska skolsystemet. Det tog tid, och en-till-en-undervisning kunde 
behövas, innan pedagogerna visste vilka insatser eller åtgärder som kunde sättas in eller hade 
effekt. Där kunde kartläggningen för nyanlända få betydelse för att se vilken kunskap och 
erfarenhet eleverna hade av läs- eller skrivinlärning på sitt modersmål.  

Samordnaren hade tidigare erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever, i åk 9, som saknade 
skolbakgrund och som inte kunde läsa och skriva på sitt modersmål när de började i svensk 
skola. Då de inte kunde svenska och följaktligen inte kunde kommunicera med läraren 
använde hen digitala hjälpmedel. Arbetssättet krävde tydlighet och struktur och innebar 
mycket riktad undervisning från lärare till elev, i hel klass. Ibland kunde studiehandledarna ge 
språkstöd såväl allmänt som i olika ämnen. Modersmålet användes som en viktig resurs, för 
att stötta flerspråkiga elever, på olika sätt. Det var viktigt att utgå från elevernas förförståelse 
när de skulle läsa och skriva texter. De arbetade tematiskt, tittade på filmer, skrev texter med 
bildstöd, på sitt modersmål eller på svenska. Eleverna hjälptes åt med att översätta till 



svenska. Eleverna fick också arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen. Andra 
läromedel som användes i undervisningen för flerspråkiga elever var Fördel, ett läromedel 
som kunde användas från årskurs 4 till gymnasiet.  

Efter ett halvår så hade jag faktiskt elever som hade kommit igång med sin läs- och 
skrivutveckling så pass att de kunde gå ut i ordinarie klass. Det var nior. Så att det går om man 
jobbar medvetet och har kunskap om elevernas språkutveckling och vad de behöver för att 
lyftas vidare till nästa nivå. De behöver ju utmaningar. Vi får inte fastna i det här med frukter 
och kläder och så utan jobbar vi med avancerade texter, alltså höga kognitiva utmaningar, 
tillsammans med hög grad av stöttning (SFNL). 

Elever som inte kunde det latinska alfabetet, behövde tid för att lära sig det, menade en lärare 
(SVAL). De som kunde läsa och skriva på sitt modersmål hade en fördel, då de kunde 
använda sig av modersmålet för översättning. Läsförståelsen på modersmålet ansågs ge en 
god bild av elevens läsförståelse. Läraren arbetade med lästräning för en grupp elever i de 
högre årskurserna. Ett material som användes var Bravkod, och de arbetade med bokstavsljud 
och läshastighet. Stjärnsvenska användes på olika nivåer, där läsning med frågor och 
diskussion varvades, för att på så vis öka elevernas ordförråd. Progressionen dokumenterades 
och nivån kunde höjas eller sänkas beroende på hur det gick för eleven. Med två pedagoger i 
klassrummet under gemensamma svenska och svenska som andraspråkslektioner, kunde den 
ene ha genomgång och den andre vara stöd i klassrummet eller ta med sig några elever i en 
mindre grupp om det behövdes. Ibland hände det att även andra elever som inte var i 
svårigheter följde med ut i den mindre gruppen, vilket ledde till minskad stigmatisering. 
Genom att ha gemensamma lektioner fick eleverna möjlighet att lära av varandra.  

Att ha möjlighet att kommunicera med eleverna, inte bara kring arbete och material, utan även 
att ha tid för att prata om mående och skoltrivsel ansågs viktigt av läraren. Hen menade att om 
eleven mådde bra, så blev det också roligare att arbeta med det som var svårt. Det ansågs 
viktigt att flera professioner, exempelvis kuratorn på skolan, hade kontakt med eleverna och 
speciellt med elever i svårigheter som ibland också hade svårt att ta emot stöd. "Just läs- och 
skrivsvårigheter, ja det är just tiden jag återkommer till. Att ha tid att hjälpa de här eleverna 
och med tanke på att man skär ner i skolor och det blir färre lärare, så knaprar man ju på deras 
tid också" (SVAL).  

En specialpedagog framhöll också vikten av att tänka långsiktigt kring språkutveckling och 
kring eventuella insatser i svenskans olika språkljud. En del elever på gymnasiet var väldigt 
fokuserade på uppgifter och att det skulle presteras. Specialpedagogen menade att en 
möjlighet kunde vara att arbeta mer med språket, exempelvis i form av språklekar och inte 
lägga alltför stor vikt vid prestationer i undervisningen.   

En speciallärare i gymnasiet beskriver hur hen, vid mötet med nya elever, först försökte lära 
känna eleven för att veta var i läs- och skrivutvecklingen denne befann sig. Med material 
anpassat för mellanstadiet arbetade de med läsförståelse och ibland fick de använda material 
för lägre årskurser, att hitta rätt nivå ansågs viktigt. Det genomfördes då inga tester. Genom 
att samtala och skriva tillsammans upptäckte specialläraren vad det var som var svårt och vad 
som behövde utvecklas ytterligare. Cirkelmodellen användes, där de först arbetade 
tillsammans och sedan fick eleven själv prova på uppgifterna. En-till-en-undervisning ansågs 
mer effektivt än att arbeta i klass, då insatserna blev mer riktade mot det som var svårt. Det 
ansågs inte finnas några skillnader i anpassningar för flerspråkiga eller enspråkiga elever, 
skillnaderna var individuella och vikten av att se till individen istället för diagnos, betonades. 
Det fanns möjlighet till ett utökat extra stöd för elever i svårigheter, då två pensionerade lärare 
arbetade med grunderna i språket under en åttaveckors period per termin. Många elever 
upplevde dock att de inte hade tid för det utökade stödet, då de inte ville gå miste om 



lektionerna i den ordinarie undervisningen. Digitala resurser fanns då att tillgå samt möjlighet 
att redovisa eller komplettera muntligt, förlängd tid vid prov samt särskilda datorer som var 
avstängda från internet, men där talsyntes och rättstavningsprogram fanns.  

Vid samtliga intervjuer framkom en tydlig ärendegång vid misstanke om läs- och 
skrivproblematik. Det visade sig vara de undervisande lärarna som upptäckte elevers 
svårigheter vid långsam progression. En första kartläggning för nyanlända och överlämning 
ansågs vara viktig för mottagande lärare, eftersom den i ett tidigt stadium kunde visa 
tendenser på om en elev hade normal språkutveckling eller om det kunde finnas annan 
problematik i bakgrunden. Trots att kartläggningar och utredningar genomfördes, av 
speciallärare/specialpedagoger eller logopeder, vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter, så 
menade flera informanter att en diagnos inte var nödvändig för att eleverna skulle få det stöd 
de behövde ändå. Samverkan med modersmålslärare eller studiehandledare togs vid tre 
intervjuer upp som en framgångsfaktor kring kartläggning, utredning och undervisning av 
flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Det ansågs också värdefullt att flera 
professioner hade tid och möjlighet att tala med eleverna, både ur ett pedagogiskt och ur ett 
socialt perspektiv.   

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, genrepedagogik, anpassade läromedel, digitala 
verktyg och lärresurser var några av de faktorer våra informanter ansåg öka flerspråkiga 
elevers förutsättningar att tillägna sig läs- och skrivfärdigheter i sitt andraspråk och att 
använda modersmålet som en resurs i undervisningen, i alla ämnen. Flera informanter ansåg 
inte att det fanns någon skillnad i de extra anpassningar och det särskilda stöd som 
flerspråkiga och enspråkiga elever fick, förutom språkstöd. En skillnad kunde vara vilken 
kunskap och förståelse lärare hade om hur andraspråkselevers inlärning går till. Ett varierande 
arbetssätt där elevers olikheter tas tillvara, i samarbete och med tillfällig stöttning av 
klasskamrater, lärare eller speciallärare/specialpedagog rekommenderades. Det ansågs viktigt 
att fortlöpande dokumentera elevernas progression i olika ämnen. 

Här framträder ett kommunikativt perspektiv där flera professioner, i samverkan och genom 
pedagogiska samtal, arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt kring flerspråkiga elever i 
läs- och skrivsvårigheter. Vikten av att inte enbart kommunicera med varandra utan även med 
eleverna återkommer, i det här fallet som en viktig insats. I ett språkutvecklande arbetssätt ges 
alla elever möjlighet att genom interaktion utveckla sitt språk och tänkande (Vygotskij, 2001). 
Vid intervjuerna framträder även ett sociokulturellt förhållningssätt avseende de arbetssätt och 
resurser som användes i undervisningen.  

 

 



 

Här diskuterar vi studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. Vi inleder med en 
metoddiskussion och avslutar med en resultatdiskussion, där studiens resultat knyts till 
tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Trots att vi inledningsvis tänkte genomföra fokusgruppsintervjuer istället för grupp-, 
parintervjuer och enskilda intervjuer anser vi att syftet med studien uppnåddes. Med 
fokusgruppsintervjuer hade det möjligtvis framkommit fler perspektiv och varit mindre 
tidskrävande jämfört med kvalitativa intervjuer. Genom att använda oss av grupp- eller 
parintervjuer jämfört med enbart enskilda kan intervjusvaren belysas ur ett bredare perspektiv 
genom att informanterna delger varandra sina tankar.  

Spridningen av informanter, från årskurs 1 till gymnasiet var en utmaning vi inledningsvis 
inte räknat med, men gav oss istället en givande helhetsbild av hur arbetet skulle kunna 
fungera. Om vi endast hade fokuserat på ett av stadierna, hade vi möjligen kunnat få en mer 
fördjupad förståelse för just detta stadies förutsättningar. En brist som uppmärksammats i 
efterhand är att vi inte intervjuat modersmålslärare och studiehandledare, vilka var tänkta att 
ingå i fokusgrupperna, vilket hade kunnat bidra till en bredare bild.  

En svårighet, som framkom under intervjuerna, var att veta hur informanterna hade tolkat 
intervjufrågorna, då begreppen möjligheter, hinder och utmaningar låg nära varandra och 
möjligen kunde tolkas olika. I de fall informanterna efterfrågade ett klargörande försökte vi 
att förtydliga frågan genom att ställa följdfrågor utifrån intervjuguiden. Vid intervjuerna, 
bearbetningen och diskussionen av datamaterialet insåg vi att våra intervjufrågor möjligtvis 
var för omfattande. Trots omfattningen, så menar vi att intervjuerna utvecklades utifrån 
informanternas svar och att vi genom gemensam diskussion och noggrann bearbetning 
strukturerat datamaterialet. Tillsammans gav pedagogernas utsagor den helhetsbild vi 
eftersökte för studiens syfte. I de fall enskilda citat redovisats i studien har vi valt att inte 
knyta samman informanternas profession med en siffra, detta för att säkerställa att deras 
uttalanden och identiteter förblev anonyma utifrån etiska överväganden. 

Ett dilemma har varit att hitta tidigare forskning som berörde förutsättningarna för 
undervisning och specialpedagogiskt arbete, för flerspråkiga elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, i Sverige och internationellt. Efterhand fann vi flera internationella 
artiklar som fokuserat på motivationens betydelse och genrepedagogik. 

Thornberg och Fejes (2015) väljer istället för begreppet validitet, benämningen kvalitet, vilket 
visar på hur väl studien utförts, från datainsamling till analys och resultat.  

Vi anser att studiens syfte och frågeställningar lämpat sig väl för en kvalitativ studie och att 
den metod vi valt har fungerat väl. För att uppnå kvalitet i studien har vi strävat efter att 
tydligt redogöra för våra tillvägagångssätt i metodavsnittet. Vi har arbetat gemensamt och 
strukturerat från utformandet av intervjuguiden, till genomförandet av intervjuer, 
transkribering och analys. Det var dock en småskalig studie och vi är medvetna om att 
resultatet inte går att generalisera. 

 



De möjligheter vi ser i resultaten som kan ha betydelse för elevers pedagogiska och sociala 
utveckling är pedagogers kunskaper och kompetens, samverkan, kommunikation, motivation, 
tidiga insatser och insatser som språkutvecklande och anpassade arbetssätt. Några tydliga 
hinder som framkom var brist på kompetens, resurser och tid. Ett hinder, men också en 
utmaning som framkom var att veta vad en elevs långsamma progression bottnade i, vilket 
kartläggningsmaterial som skulle användas och på vilket eller vilka språk dessa tester skulle 
utföras. Deltagarna i studien menade att det handlade om att skapa en trygg och utmanande 
lärmiljö där pedagogerna hade förmåga att anpassa undervisningen utifrån ett elevperspektiv.

Lärare har stor betydelse för att i undervisningen låta elevernas erfarenheter och 
vardagskunskaper möta vetenskapliga begrepp, där kommunikationen spelar en avgörande 
roll, något som både Damber (2010) och Tjernberg (2013) uppmärksammat och redogjort för. 
I en sådan undervisning blir kompetensen hos de som undervisar och möter flerspråkiga 
elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi oerhört viktig, vilket också poängterades av flera 
informanter. Vid intervjuerna framkom att dessa hade varierande erfarenheter av flerspråkiga 
elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. García och Tyler (2010) menar att kraven på 
lärares kompetens ökat för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen.  

Partanen och Siegel (2013) kunde visa på långsiktiga effekter av tidiga insatser i läskunnighet 
i förskoleklass för såväl flertalet enspråkiga som andraspråkiga elever vilka var i riskzonen för 
att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Elevers goda erfarenheter av språkstimulans och 
vägledning i förskoleklass har relevans för kommande läsutveckling.  

Pedagoger som redan i förskoleklass kunde bilda sig en uppfattning om barns språkutveckling 
ur ett andraspråksperspektiv och tog med det i bedömningen av vilka barn som var i riskzonen 
för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, i den första läs- och skrivinlärningen, visste då vad 
de skulle utgå ifrån. Tidiga insatser i form av språkutvecklande arbete hade stor betydelse för 
hur läs- och skrivförmågan utvecklades, uttryckte en av informanterna.  

Tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter och tidiga insatser för att förebygga dessa är 
faktorer som kan få avgörande betydelse för en elevs fortsatta skolgång, något som även 
Fouganthine (2012) tydligt beskrivit. Detta var något som samtliga informanter var väl 
medvetna om, hindret var snarare att veta vad flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter 
bottnade i. Fouganthine visar även att lärares kunskaper om språkutveckling, vad som 
kännetecknar dyslexi och förebyggande arbetssätt, som tidigt språkstimulerande insatser och 
tidig upptäckt av barn i riskzonen, kan förebygga utveckling av elevers läs- och 
skrivsvårigheter.  

Informanterna uttryckte att det fanns goda förutsättningar för undervisning av flerspråkiga 
elever med dyslexi, förutsatt att lärare hade kunskaper om språk- och kunskapsutveckling, 
andraspråksinlärning, förmåga att identifiera dyslektiska tendenser och att kunna anpassa 
undervisning och insatta åtgärder till elevernas behov. 

Forskning om metoder för kartläggning av, och insatser vid dyslexi, skiljer mellan länder. 
Utveckling mot en tvärspråklig förståelse har stor betydelse för såväl teorier som praktisk 
tillämpning och specialpedagogiska åtgärder, understryker Pugh och Verhoeven (2018). 
Internationell forskning om läsutveckling och läs- och skrivsvårigheter i andra skriftsystem än 
alfabetiska bidrar till ett bredare perspektiv på begreppet dyslexi. Även Bøyesen har 
undersökt på vilket sätt dyslektikers läs- och skrivsvårigheter visar sig inom olika 
skriftsystems ortografier. Att bedömning av dyslektiska läs- och skrivsvårigheter hos 
flerspråkiga elever är komplicerat, framgick tydligt vid intervjuerna. Detta visar många 



forskningsstudier, bl.a. Hedman (2009) och Barrera (2006). Flerspråkiga elever kan 
kartläggas och bedömas, på sitt andraspråk, på sitt modersmål eller på båda språken, men 
språkliga test i dyslexiutredningar brukar vanligtvis utföras på andraspråket, vilket även 
informanterna beskrev.  

Det råder inom den tidigare granskade forskningen skilda uppfattningar huruvida det är 
möjligt att bedöma flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enbart på 
andraspråket, med svenska tester, eller om det också krävs utredning på modersmålet. Miller-
Guron och Lundberg (2003) hävdar att det är möjligt, förutsatt att eleverna då fått tillräckligt 
med träning i deras andraspråk. Bøyesen (2007) däremot framhåller att en första kartläggning 
bör göras på elevens förstaspråk, för att kunna bedöma om flerspråkiga elevers läs- och 
skrivproblematik beror på fonologiska problem eller har andra orsaker. Ett lågt resultat på 
förstaspråket kan, efter en tids andraspråksundervisning, innebära att läskunnigheten även 
kartläggs på andraspråket och att en fördjupad läs- och skrivutredning görs. Sådana insatser 
kan ge lärare bättre förutsättningar att mer effektivt anpassa undervisningen till elevernas 
behov. Lindén (2010) instämmer i att en elevs läsförmåga behöver kartläggas både på 
modersmålet och på andraspråket, för att avgöra var eleven befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling. Låga resultat på båda språken kan då tyda på dyslektiska svårigheter.  

Några informanter menade att det fanns goda möjligheter att tidigt identifiera och kartlägga 
vilka elever som var i behov av särskilt stöd eller behövde stöttning i 
andraspråksutvecklingen. Vid kartläggningar och i läs- och skrivutredningar användes 
huvudsakligen svenska tester, beroende på hur långt en elev kommit i sin läs-, skriv- och 
andraspråksutveckling. Lindéns översättning av det norska flerspråkiga 
kartläggningsmaterialet Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning, ursprungligen 
framtaget av Bøyesen, användes ibland av två informanter men det krävde samlad kompetens 
och god samverkan mellan lärare, modersmålslärare/studiehandledare (språkstöd) och 
speciallärare/specialpedagoger för att identifiera orsaker till elevers läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Kompetensutveckling sågs som en viktig framgångsfaktor i det 
arbetet. Studiehandledares/modersmålslärares språkstöd till eleverna värderades också högt i 
samarbetet kring elever i läs- och skrivsvårigheter vid kartläggningar, stödinsatser och 
inlärning, i den mån de fanns tillgängliga i skolornas verksamhet. 

Även Hedman (2009) betonar båda språkens betydelse vid utredning. Flera informanter ansåg 
dessutom att en svårighet var att veta vad som var vad, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller 
för lite träning i svenska. I en del fall fick eleverna vänta länge på en utredning, i de högre 
årskurserna i grundskolan skickades elever till en central enhet för utredning av läs- och 
skrivsvårigheter, men att komma dit kunde alltså ta lång tid. I gymnasiet kunde utredningar 
genomföras direkt på skolan av specialpedagog eller speciallärare, men för att få en diagnos 
krävdes en logopedutredning. Trots att de flesta informanterna var eniga om att diagnos inte 
krävdes för att få stöd, så behövde eleverna den om de senare skulle läsa vidare vid högskola 
eller universitet. Lindén (2010) betonar också samarbetets betydelse mellan skolans 
professioner för tidig upptäckt och också inför kartläggningar. Detta blir särskilt viktigt, då 
studier visat att över- eller underdiagnostisering faktiskt förekommer (Hedman, 2010). Även i 
studien av Deponio, Landon, Mullin och Reid (2000) framgår detta, då deras studie visat att 
flerspråkiga elever var underrepresenterade beträffande dyslexidiagnos. De tester som 
används för att bedöma flerspråkiga elevers dyslexi behöver utvecklas, vilket framhålls av 
Bedore och Peña (2008). Testerna behöver bli mer dynamiska. Förutom kartläggning av 
svårigheter så har även andra aspekter som berör andraspråksinlärning betydelse, betonar 
Elbro, Daugaard och Gellert (2012). 



Informanterna beskrev vidare hur viktig kompetensen hos lärarna var, och att samarbetet med 
modersmålslärare och studiehandledare var välfungerande. Det finns annars en övervägande 
risk att undervisningen av flerspråkiga elever brister, både i undervisningssituationen och i 
bedömningen. Barreras (2006) forskning visar också på kompetensens vikt för att minska 
risken för felaktiga insatser. I Jalali-Moghadam och Hedmans (2016) studie framgår också att 
samarbete mellan professioner var önskvärt, men att tid saknades. Detta var en bild som 
delades av många informanter i studien, men i de fall samarbete förekom, om än i liten 
omfattning, så ansågs det mycket värdefullt både vid kartläggning, utredning, undervisning 
och i samarbetet med hemmet.  

I de högre årskurserna i grundskolan och i gymnasiet ökade kraven, vissa informanter beskrev 
hur svårt det kunde vara för flerspråkiga elever att nå målen i samtliga ämnen. Något som 
även framgår i Garcías och Tylers (2010) forskning. En fråga som då uppstår är vad som 
händer med motivationen när målen är så högt ställda? När det kommer till språkstudier 
visade Miller-Guron och Lundberg (2000) i en studie, hur elever med engelska som 
andraspråk presterade bättre i andraspråket, trots sin dyslexi. Motivationen nämns som en 
tänkbar faktor bland flera och motivation nämns också i Csizer, Kormos och Sarkadis (2010) 
studie om främmande språk. För att inte riskera att utveckla ångest inför språkstudierna och 
istället öka motivationen nämns bland annat lärarnas förmåga att motivera och uppmuntra, 
men också val av arbetssätt och material som används i undervisningen.   

I Dambers (2010) studier förordas en framtidsorienterad flerspråkig pedagogik i 
undervisningen. Det innebär att flerspråkiga elever har möjlighet att använda modersmålet vid 
utveckling av andraspråket, läs- och skrivfärdigheter samt vid inhämtning av kunskaper. 
Framgångsrik undervisning kännetecknas då av att förekomma utvecklandet av läs- och 
skrivsvårigheter genom att fokusera på elevers språk-, läs och skrivutveckling, ett välvilligt 
klassrumsklimat och att samspel och dialog mellan lärare och elever samt inlärning, sker i ett 
aktivt och verklighetstroget sammanhang. Eleverna i Dambers studie fick kognitivt 
utmanande läs- och skrivuppgifter och läste autentisk litteratur. Därutöver samverkade lärarna 
aktivt med hemmet. Eleverna var i den studien delaktiga i klassrumsarbetet och presterade 
bättre än genomsnittet i läsförmåga oberoende av socioekonomiska och språkligt 
ofördelaktiga bakgrunder. Thomas och Colliers (2017) forskning visar att användning av 
elevernas modersmål som en resurs i undervisningen, i en tvåspråkig utbildning för 
andraspråkselever, på lång sikt leder till framgångsrika resultat i alla ämnen i andraspråket 
och till tvåspråkighet, jämfört med jämnåriga andraspråkselever som inte gått den 
utbildningen. Detta gällde även för andraspråkselever i behov av särskilt stöd.

Även Tjernberg (2013) visar på faktorer som kan bidra till förändring när det gäller elevers 
läs- och skrivsvårigheter. Faktorer som kan leda till framgång är om lärares metoder, 
arbetssätt, inlärningsuppgifter, arbetsmaterial och läs- och skrivaktiviteter i undervisningen 
varierar och gör elever delaktiga i inlärningsprocessen. Inlärning sker då genom social 
interaktion i samtal mellan lärare och elever. Muntlig framställning i olika ämnen och genrer, 
språkutvecklande arbete och kompensatoriska hjälpmedel ger även elever med läs- och 
skrivsvårigheter möjlighet att nå framgång i studier. Rubin (2016) har också undersökt hur 
andraspråkselever, med inlärningssvårigheter, kan utveckla sitt läsflyt i majoritetsspråket. 
Rubins resultat visade att metoden upprepad läsning förbättrade elevernas språkliga 
färdigheter och läskunnighet vilket möjliggör framgång i skolans akademiska språk. 

I vår studie lyfte informanterna fram insatser som kunde leda till framgång i lärandet för 
flerspråkiga elever som riskerade eller var i läs- och skrivsvårigheter, som språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, stöttning, interaktion, användning av 
modersmålet som resurs, språkstöd, genrepedagogik, anpassning av läromedel, digitala 



verktyg och lärresurser. Ett övergripande sociokulturellt förhållningssätt satte sin prägel på 
informanternas uppfattningar och beskrivningar av vad de menade var framgångsrik 
undervisning. 

Anpassat material, efter elevernas individuella förutsättningar, ansågs av informanterna som 
en viktig del av arbetet. Dessvärre fanns inte alltid tid till det, men när tiden fanns gav flera 
informanter förslag på hur de arbetade både i klassrummen och i en-till-en-undervisningen. 
Difino och Lombardino (2004) betonar exempelvis hur visuellt material blir särskilt 
betydelsefullt i de fall det också förekommer minnesproblematik. Difino och Lombardino 
utgår visserligen från vuxna studenter, men deras förslag till arbetsmetoder bör gå att tillämpa 
även i grundskolan och på gymnasiet. Detta var också något som framhölls av informanterna, 
då variation av arbetssätt lyftes fram som värdefulla inslag i undervisningen. En utmaning i de 
högre årskurserna och i gymnasiet var att hinna med att nå målen i samtliga ämnen, vilket 
innebär att tiden för de metoder som nämnts ovan också blir allt mindre. De digitala 
verktygen blir då allt viktigare för ökad självständighet och för att elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi ska ges likvärdiga förutsättningar att nå målen.  

 
I inledningen berörde vi vikten av fördjupad förståelse för ett komplext forskningsområde. 
Det är betydelsefullt att skolan kan stötta, utmana och motivera elever som befinner sig i 
språk-, läs- och skrivsvårigheter och i samverkan med elever, pedagoger och föräldrar hitta 
strategier för att uppnå en så utmanande och inkluderande lärmiljö som möjligt. Inledningsvis 
nämndes också komplexiteten inom detta fält. Det är därmed också av vikt att känna till de 
utmaningar som skolan möter i dagens undervisning, för att på så vis kunna möta upp och 
övervinna eventuella hinder för lärandet. Pedagogiken behöver anpassas så att alla elever, 
oavsett bakgrund, blir delaktiga i undervisningen och har möjligheter att utvecklas mot 
läroplanens kunskapsmål.  

Vi menar, baserat på tidigare forskning och de resultat som framkommit i studien, att det är 
viktigt att diskutera kartläggningsförfaranden och vilka konsekvenser skriftspråkets 
komplexitet får för elevers läsförmåga och utveckling av dyslexi. Något som också 
framkommit i studien är att det, i ett sociokulturellt sammanhang, är viktigt att tillvarata, såväl 
enspråkiga som flerspråkiga, elevers tidigare kunskaper och kulturella erfarenheter i 
undervisningen. Förutsättningar för att flerspråkiga elever ska bli aktivt delaktiga i lärandet är 
att de ges möjligheter att utveckla språket, från ett vardagligt språk till att använda ett mer 
akademiskt språk för att med tiden bygga upp sina kunskaper. 

Det kan ses som en utmaning för skolan att organisera verksamheten och vidareutbilda lärare 
så att kompetens, resurser och tid inte utgör hinder, utan istället blir till möjligheter och 
effektiva insatser i lärmiljön. Trots att resultatet i denna studie inte går att generalisera, så kan 
de förutsättningar som framträder i denna studie utifrån möjligheter, hinder, utmaningar och 
insatser visa på några av de faktorer som kan leda till framgångsrikt lärande i undervisningen. 
I vidare forskning kan det vara intressant att undersöka skolans förutsättningar utifrån ett 
individ-, organisations- och samhällsperspektiv, alternativt att undersöka dessa förutsättningar 
ur ett elevperspektiv. Hur upplever och beskriver flerspråkiga elever det stöd som ges i 
lärmiljön? 
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Intervjuguide 

 

1. Vad har du/ni för utbildning och vilka åldersgrupper arbetar du/ni med?  

2. Vilken kunskap och erfarenhet har du/ni av att arbeta med flerspråkiga elever i läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi?  

3. Hur vet du/ni om flerspråkiga elever har svårigheter med inlärning av språket eller läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi?  Finns det några typiska kännetecken för att det rör sig om dyslexi? 
Kan du/ni ge exempel?  

4. Hur upptäcks, kartläggs och åtgärdas flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter med 
avseende på dyslexi? Vem utreder misstänkt dyslexi?  

5. Hur vet du var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling?  

6. Vilka möjligheter/utmaningar finns det i specialundervisningen relaterat till flerspråkiga 
elevers lärande?  

7. Finns det några hinder/svårigheter i specialundervisningen relaterat till flerspråkiga elevers 
lärande?  

8. Hur organiseras och utformas det specialpedagogiska stödet för flerspråkiga elever?  

Vad gör ni när ni ger stödåtgärder?  

Hur gör ni extra anpassningar?  

Hur går det till när ni ger det särskilda stödet?  

9. Hur ser eventuell samverkan med andra lärare ut, ex ämneslärare, modersmålslärare?  

10. Finns det någon skillnad på de extra anpassningar och/eller särskilt stöd, enspråkiga elever 
får jämfört med flerspråkiga elever? Används elevens modersmål som ett verktyg vid 
specialpedagogiska åtgärder? På vilket sätt?  

11. Hur följs insatta stödåtgärder upp? Vad fungerar? 

12. Vill du/ni tillägga något?  
 



Missivbrev 

 

[Missivbrev]                                                                 Plats:                              Datum:

Hej! 

Vi heter Susanne Lindén och Ulrika Gredin och vi studerar just nu till speciallärare vid 
Mälardalens Högskola i Västerås. Den här terminen arbetar vi med vårt självständiga arbete.  

I studien har vi valt att uppmärksamma och försöka finna exempel på hur skolor kan arbeta 
med andraspråkselever i läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Syftet med studien är att lyfta 
fram goda exempel på hur det specialpedagogiska arbetet har utformats och organiserats för 
dessa elever. 

Vi söker därmed speciallärare, specialpedagoger, lärare som undervisar i svenska som 
andraspråk och modersmålslärare som vill delta och berätta om arbetet på skolan.  

Vi träffas för en enskild samtalsintervju som beräknas ta 1 timme. Det är frivilligt att 
medverka och deltagare kan när som helst avsluta sitt deltagande. Alla uppgifter om 
informanterna, er kommun och skola kommer att anonymiseras i arbetet. 

Vid frågor kan ni kontakta oss på: 

  

Susanne Lindén  xx  

Ulrika Gredin xx  

 

Handledare: 

Margareta Sandström   xx 

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Lindén och Ulrika Gredin  

 


