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Sammanfattning

Att arbeta med intensiv läsinlärning för flerspråkiga elever kräver att undervisande speciallärare 
förhåller sig till elevernas interimspråksutveckling för att främja en positiv andraspråksutveckling 
för de flerspråkiga eleverna. Hur undervisar en speciallärare språkutvecklande för en flerspråkig 
elev under intensiv läsinlärning? Studiens syfte var att exemplifiera en speciallärares 
läsundervisning för en flerspråkig elev. Vilken språkutvecklande stimulans kunde exemplifieras i 
intensiva läsinlärningsinterventioner för en flerspråkig elev? Studiens analys utgick från det 
systemteoretiska perspektivet. Studien var en kvalitativ fallstudie och innehöll en observationsserie 
av tre läsinlärningsinterventioner för en flerspråkig elev med tillhörande djupintervju och tre kortare
intervjuer med den undervisande specialläraren. Studien visade att det var av vikt att genomföra 
intensiva periodiserade läsinlärningsinterventioner en- till- en, att ha en strukturerad arbetsgång 
under läsinterventioner och att sätta in tidiga insatser för en elev som var i behov av intensiv 
läsinlärning. Interventionerna innehöll både avkodningsträning samt träning av högre 
läsförståelseprocesser vilket bedömdes gynna interimspråksutveckling. Den språkutvecklande 
stimulans som exemplifierades i studien berörde en god relation mellan pedagog och elev, en 
professionell hållning från pedagog till den flerspråkiga eleven, utrymme för eleven själv att 
associera fritt kring ord hen inte förstod och användandet av undervisningsmaterial från skilda 
kulturer. I min studie visade det sig vidare att skilda system kring den flerspråkiga eleven påverkade
hen på olika sätt, bland annat pekade studien på vikten av goda relationer mellan skolan och 
hemmet.  

Nyckelord: Flerspråkighet, intensiv läsinlärning, språkutvecklande arbetssätt, svenska som 
andraspråk, tvåspråkighet.
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1. Inledning

I skolan möter vi elever från hela världen. Många av våra elever härstammar från Sverige och har 
växt upp med det svenska språket som bas. Redan innan de startar förskoleklass har de 8 – 10 000 
ord med sig i sitt ordförråd (Olofsson, 2007). När de sedan startar sin läs- och skrivutveckling i 
förskoleklass kan de, bland annat, med hjälp av sitt ordförråd, lära nya kunskaper parallellt med att 
de utvecklar sina läs- och skrivkunskaper. Vi möter också flerspråkiga/tvåspråkiga elever som lär in
det svenska språket, som ett andraspråk. De kommer till den svenska skolan med ett litet svenskt 
ordförråd och det förväntas av dem att samtidigt som de lär in det svenska språket, lära sig nya 
kunskaper inom de olika skolämnena.  

Mötet med dessa elever ställer krav på oss pedagoger i skolan, och situationen utmanar pedagoger 
och också hela skolans organisation genom att bemöta och skapa undervisningssituationer som ger 
svar på och utmanar dessa elever utifrån deras specifika behov som just flerspråkighet kräver 
(Cummins, 2017). Frågan är hur vi kan undervisa på ett språkutvecklande sätt, för att stödja dessa 
elevers interimspråksutveckling. Interimspråk kan beskrivas såsom ett sorts utvecklingsspråk som 
kännetecknas av ett språk där en elev befinner sig i ett förlopp där denne lär in ett nytt språk. Detta 
förlopp identifieras dels av språkliga drag från elevens modersmål samt av specifika språkliga drag 
som kännetecknar en andraspråksutveckling, interimspråksutveckling (Håkansson, 2003). Faktorer 
som också har betydelse är om eleven är traumatiserad på grund av flykt och krig, och hur eleven 
och dennes familjesituation ser ut här i Sverige. Mår eleven så pass dåligt av dessa yttre faktorer 
förmodas det svårt att ta till sig undervisning, och detta är något vi lärare också måste förhålla oss 
till i skolan. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och i Skolverkets allmänna råd exemplifieras 
detta bland annat genom beskrivningen:

 Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014, s. 
10).

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till när det gäller två-/flerspråkiga elever är att dessa elever ofta 
utvecklar metaspråkliga kompetenser lättare än förstaspråkstalare. Två-/flerspråkighet kan resultera 
i att de individerna lättare lär in språk än förstaspråkstalare/enspråkiga eftersom deras 
två-/flerspråkighet leder in dem att se sina olika språk utifrån deras skilda delar. De flerspråkiga 
eleverna får chansen att tidigt analysera språket, både det talade och skrivna, ur ett vidare perspektiv
och därigenom utvecklar de ”metaspråkliga förmågor” (Cummins, 2017, s. 136). Att ha 
metaspråkliga förmågor verkar positivt i språkutveckling och särskilt när individer ska lära in fler 
språk. Att befinna sig i en flerspråkig kontext där individer lär in två eller fler språk samtidigt 
verkar positivt för språkutveckling rent generellt och språkutvecklingen sker i en snabbare takt, 
eleverna utvecklar snabbare ett bra arbetsminne till skillnad från förstaspråksinlärare. Dessa 
förhållanden är också positiva för elevernas förmåga till observans och uppmärksamhet samt de gör 
att eleverna får lättare att tänka i abstrakta och analytiska banor. (Cummins, 2017).  

I mitt arbete som speciallärare och också som lärare i Svenska som andraspråk finns ett behov av att
lyfta fram språkutvecklande undervisningsexempel i didaktiken för två-/flerspråkiga elever under 
intensiv läsinlärning, en – till – en. I min studie vill jag undersöka detta och genomföra observation 
av en serie intensiva läs- och skrivinlärningsinterventioner för en flerspråkig/tvåspråkig elev med 
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intentionen att hitta konkreta exempel på språkutvecklande exempel som gynnar elevens 
andraspråksutveckling.

2. Bakgrund 

Denna del startar med en genomgång av studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare ges förklaringar 
kring vad flerspråkighet/tvåspråkighet kan innebära, samt ges exempel på vad som kan innefattas i 
språkutvecklande undervisning och likaså exempel på vad några forskare anser att god intensiv 
läsinlärning kan innehålla. Avslutningsvis ges en förklaring kring ämnet svenska som andraspråk. 
Detta avsnitt har inte pretentionen att ge en allomfattande bild av ovanstående begrepp utan 
omfattas av valda exempel med tanke på studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt

Bronfenbrenner (1979) skriver om det ekologiska perspektivet inom systemteori med orden: 

The ecological enviroment is conceived as a set of nested structures, each 
inside the next, lik a set of Russian dolls. At the innermost level is the 
immediate setting containing the developing person. This can be the home, 
the classroom, or as often happens for research purposes-the laboratory or 
the setting room. So far we appear to be on familiar ground (although there 
is more to see than has thus far met the investigator`s eye). The next step, 
however, already leads us off the beaten track for it requires looking beyond 
single settings to the relations between them. I shall argue that such 
interconnections can be as decisive for development as events taking place 
within a given setting. A child`s ability to learn to read in the primary grades
may depend no less on how he is taught than on the existence and nature of 
ties between the school and the home 

(Bronfenbrenner, 1979, s 3)

Bronfenbrenner beskriver ovan skilda nivåer som kan komma att påverka en individ och han 
använder sig också av termen level som man kan översätta och koppla samman med Öqvists (2013) 
term nivå inom systemteori. 

Undersökningen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. I ett systemteoretiskt perspektiv ser man 
människor utifrån deras hela kontext och sammanhang. Intresset riktar sig inte enbart gentemot ett 
fenomens symtom utan man försöker hitta svaren på symtomen från de verkliga grunderna och 
källorna till problemen. Man vill, med hjälp av att hitta nycklarna till problemen så lindrigt som 
möjligt reparera dem.

Inom denna teori lyfter man fram skilda nivåer runt till exempel en människa och samtliga av dessa 
nivåer är unika och påverkar individen på varierande sätt. Målet är inte att skylla på någon specifik 
person eller händelse utan målet och lösningen ligger snarare i att ge verktyg till att se hur dessa 
olika nivåer påverkar individen på olika sätt. ”Man vill lyfta blicken” (Öqvist, 2013, s. 7). 

Inom den systemteoretiska filosofin anser man att varje människa påverkas av i vilket system man 
befinner sig i och i vilken tidpunkt människan befinner sig i systemet. Genomgripande drag inom 
teorin belyser att människan inte enbart är sina inre egenskaper utan människan och hennes 
relationer formas ständigt i relation med olika nivåer inom system. I teorin utgår man bland annat 
ifrån fyra olika så kallade ekologiska nivåer som man benämner som mikro-, meso-, exo- och 
makronivå. Kärnan i en individ, och den nivå, som befinner sig allra närmast en individ, kallar man 
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för mikronivån och denna nivå kan exemplifieras så som den nivå där individen själv interagerar 
med sin närmaste omgivning, till exempel, föräldrar, kamrater och klasslärare.

I nästföljande nivå, mesonivån, intresserar man sig, till exempel, för hur relationerna fungerar 
mellan hem och skola. Den tredje nivån kallar man för exonivån och denna nivå riktar sitt fokus 
gentemot hur vidare, nivåer, påverkar individen. På denna exonivån finns ingen direktkontakt med 
mikronivån men förändringar och händelser på exonivån påverkar, i allra högsta grad, individen 
också på mikronivå. Exempel på exonivåer skulle kunna vara socialtjänsten, kommunal skolpolitik 
samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Den nivå som befinner sig längst bort från den enskilda individen är makronivån och denna nivå rör
sig runt samhälleliga förändringar och människors värderingar. Om det sker politiska förändringar i 
ett samhälle är detta en förändring och nivå som också påverkar den enskilda individen (Storfors, 
personlig kommunikation, 2016).

Öqvist (2013, s. 7) lyfter fram systemteorins främsta ide såsom att hitta förmågor att på ett 
utvecklande sätt ”hantera närhet och distans”. Teorin speglar vikten av dels ett känslomässigt 
engagemang men också av en professionalism som vet gränsen också till distans på det personliga 
planet. Systemteori ser människan som en helhet och anser inte att separata nivåer kan stå för sig 
själva utan alla nivåer är beroende av varandra och de påverkar samtidigt helheten. 

Systemförklaringen är cirkelformig och framhåller att allt måste ses i ett sammanhang där helheten 
är centrum, det finns inte en väg att nå målet utan vägen kan förändras efter tid och utefter hur olika
nivåer i, till exempel, en individs sammanhang korrelerar.

Det sammanhang som varje individ behöver för att växa består inte bara av 
det närliggande och välbekanta. Livet får sin vidd och sin inre spänning 
genom motsatsen, det främmande och överraskande. Båda ingredienserna 
behövs för ett bra liv (Öqvist, 2013, s. 35).

Det systemteoretiska perspektivet har länge använts även inom familjeterapi, och förklaras också, 
inom familj terapeutisk praktik, såsom att människor befinner sig i ”komplexa biologiska system” 
som borde studeras som fullständigheter och inte på enskilda plan. 

Med system menade von Bertalanffy varje helhet som kunde sägas 
upprätthålla sig själv genom ett samspel mellan systemets delar, vare sig det 
var en bakterie, en molekyl, en hund, en fackförening, en personlighet – eller
en familj. Världen bestod enligt von Bertalanffy av sådana system, som i sin 
tur var delar av större system, som i sin tur, var delar av ännu större system, i
det oändliga

 (Hårtveit & Jensen, 2005, s. 63-64).

När jag analyserar insamlade data i undersökningen kommer jag att utgå från det systemteoretiska 
perspektivet bland annat eftersom elevernas flerspråkiga tillhörighet med dess omfattande yttringar 
kan exemplifieras utifrån det systemteoretiska perspektivet gällande individers skilda nivåer. 

I studien använder jag systemteorins begrepp nivå och då avser jag inte att nivåerna står för någon 
inbördes hierarki inom systemen utan att begreppet nivåer står för skilda delar i ett system. Med 
begreppet system menar jag hela det stora spindelnätet av nivåer, runt exempelvis en individ 
(Öqvist, 2013; Bronfenbrenner, 1979)

 2.2 Tidigare forskning om intensiv läs- och skrivinlärning
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Ulrika Wolff (2011, 2016) har genomfört en RAFT (Reading And Fluency Training) studie. I 
studien deltog 112 elever i årskurs 3 med lässvårigheter. Wolff hade ”simple view ofreading” som 
utgångspunkt med tanken att förståelse och avkodning förstärker varandra och detta leder då till att 
läsningen blir en fullgod produkt. Denna studie blev sedan en grund för Ulrika Wolff (2015) 
läsinlärningsprogram som hon kallar WIP (Wolf intensivprogram). WIP är ett träningsmaterial som 
är avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Enligt Wolff ska elever som ska 
genomföra WIP främst ha svårigheter med ordavkodning och/eller stavning. WIP är ett 
multikomponent material. Många av de skilda delarna som ingår i WIP innefattas av att helheten 
ska bli mer än delarna. Detta uppnås genom att eleverna får träna på kopplingen mellan fonem och 
grafem, övningar i upprepad läsning och läsförståelseövningar. 

Träningsprogrammet är noggrant strukturerat och varje lektionstillfälle finns explicit planerat i 
medföljande lärarhandledning. Den noggranna planeringen är förutbestämd i programmet och 
skapar inte utrymme för pedagogen att ändra i arbetsgången. Allt material finns samlat i en låda 
med tillhörande väska med intentionen att den ansvarige pedagogen som genomför WIP alltid har 
samtligt material tillgängligt. Tanken är att eleverna själva inte ska behöva hålla reda på något eget 
material. Detta är en pedagogisk tanke som lyfts fram som verkar främjande i intensiv läs- och 
skrivinlärning. Vidare hävdar Wolff (2011, 2016) att pedagogen grundligt bör läsa igenom 
handledningen för att förstå alla instruktioner och det är önskvärt att det är samma pedagog som 
genomför interventionerna med samma elev. Wolff lyfter fram att denna typ av lästräning ger 
förbättrad avkodning, stavning, läsförståelse och fonologisk medvetenhet. Det innebär att eleven 
ska öva fonologisk medvetenhet och att man strukturerat tränar kopplingen mellan fonem och 
grafem, vilket också är en del av WIP.

Swärd (2008) har in sin avhandling lyft fram och analyserat delar i läs- och skrivinlärningsmetoden 
Wittingmetoden. Swärd menar att denna metod vilar på två grundpelare som är: 1. Elevens 
medansvar och 2. Arbete med innehållsneutrala språkstrukturer. Inom denna läsinlärningsmetod kan
man både arbeta med nyinlärning och ominlärning. Wittingmetoden bygger på att elev och lärare tar
ett gemensamt ansvar för lärandet och ytterligare en viktig del i metoden är att eleven ska bli 
medveten om sin egen inlärning, metakognitivt. Man benämner, bland annat, detta genom; ” 
metakognition handlar om att veta när man förstår respektive inte förstår” (Swärd, 2008, s. 61). I 
Wittingmetoden utgår man från ljud- och språkstrukturer utefter vad eleven redan kan för att 
därefter bygga på fler ljud och språkstrukturer efter hand. Stavning lärs ut från det enklare till det 
svårare och skrivande har en viktig roll att stödja läslärandet. Elevernas egna associationer är 
viktiga i undervisningen. Denna intervention bygger till stor del på samverkan och samtal mellan 
elev och lärare (Swärd, 2008). 

Den metakognitiva kompetensen har man också i WIP sett som en framgångsfaktor gällande elevers
läs- och skrivutveckling. Ytterligare en viktig aspekt, gällande elevernas utvecklande av sin 
metakognitiva förmåga är i Wolffs intensivprogram att eleverna medvetandegörs om att den 
upprepade läsningens syfte är att öva lästekniken och att detta moment inte ska vara kopplat till 
upplevelseläsning. Handledningen betonar vikten av att diskussion förs med eleverna, kring 
betydelsen av att träna läsning precis som man tränar till exempel gymnastik. I Wittingmetoden 
finns likheter med ovanstående resonemang då denna, likaså, till stor del grundar sig på elevens 
medansvar.

Fälth (2013) har gjort en modell över hur pedagogiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd kan
organiseras och planeras. Avhandlingen utgår från ett forskningsprojekt som heter COMEGA där 
datorbaserade program använts. Syftet med studien är att se hur olika interventionsåtgärder 
påverkar läsutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare handlar det också om att 
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hitta lämpliga åtgärder för att hitta ”rätt” åtgärder för elever som har svårigheter med läsning. Fälths
teoretiska utgångspunkt är modellen ”simple view of reading” (Fälth, 2013, s. 12) och 
interventionen har fokus på både avkodning och förståelse. 

Fälth (2013) refererar ett antal gånger till Wolffs (2011) forskning då det gäller en-till-en 
undervisning och att hitta rätt interventioner för elever med läs- och skrivsvårigheter. Båda dessa 
forskare anser att detta är viktiga komponenter för intervention. En annan likhet är att båda 
använder sig av en väl strukturerad och kombinerad träning av koppling mellan fonem/grafem och 
läsförståelseövningar, där fokus är på avkodning. Både Wolff och Fälth har lästräningsprogram som
innefattas av flera skilda språkliga delar. Dessa delar innefattas också av ren avkodningsträning med
också av läsförståelseövningar kring läsning samt träning av läsflyt, dock inte med hjälp av 
upprepad läsning, som i WIP. En markant skillnad är att det inte är en fysisk person/pedagog som 
genomför träningen utan eleverna använder datorer och arbetar individuellt. 

I WIP finns inga tankar kring läxor kopplade till träningen och även Fälth anser att det är en fördel 
om lästräningen enbart utförs i skolan. Fälth (2013) menar också att det är viktigt att 
interventionerna för eleven följs av ett uppehåll innan en ny intervention genomförs. I WIP ska 
interventionen fortsätta efter avslutad träning, dock i mindre omfattning och eventuellt i mindre 
grupp.

Dessa studier har som gemensam nämnare att de båda utgick från träning av fonologisk 
medvetenhet samt fonologisk avkodningsförmåga. Torgesen (2006) lyfter vidare fram att det går att 
lära alla barn att avkoda högfrekventa ord även om eleven inte klarat av det under de första 3-4 
skolåren. Vidare anser han att elever med läsförståelsesvårigheter kan förbättra sin förmåga med en 
kraftfull intensivträning. Torgesen menar vidare att det är viktigt att identifiera vilka svårigheter 
eleven har och sedan genomföra rätt interventioner för att hjälpa eleven att minska hindren att 
kunna läsa ord rätt och på sikt kunna få ett ”sight word vocabulary” ,ha förmågan att se ordbilder 
(2006, s.8).

Torgesen (2006) hävdar att tidiga och förebyggande insatser med en träning av kopplingen mellan 
fonem och grafem är det bästa sättet att hjälpa lässvaga elever. Wolff (2011) anser att alla elever ska
få grundläggande fonologisk träning innan läsinlärningen påbörjas och att den effekten är större än 
senare insatsers effekt. Torgesen menar att den största skillnaden gällande elevers läsflyt är 
elevernas förmåga att identifiera och läsa ord som ordbilder ”sight words” (2006, s. 8). Detta i 
kombination med att en elev har svag fonologisk medvetenhet gör att eleven successivt ökar gapet 
till sina klasskamrater.  Detta talar för att träningen skall fokusera på fonologiska strategier i 
kombination med träning av högfrekventa ord. Torgensens studie visar inte på några belägg för att 
läsning av meningsfull text och upprepad läsning ger någon positiv effekt på elevernas 
läsutveckling. Torgesen refererar till Wolff i sin artikel och ställer sig frågan huruvida Wolff kan 
bevisa att interventioner riktade till upprepad läsning kan ge effekt på läsförmågan hos elever. 
Torgesen ifrågasätter detta förhållningssätt.  

I Swärds avhandling (2008) rörande Witingmetoden, lyfter hon fram att elevernas eget ansvar och 
delaktighet verkar främjande i deras lärande. ”Någon kan inte läras utan själv vilja lära sig” (2008, 
s. 167). Vidare visar denna studie, att metoden ställer krav på lärarnas hantering av tid, utifrån 
elevens behov, eftersom den anses vara en långsam metod. Den visar också att när eleverna skapar 
egna ordassociationer ökar deras skrivglädje och ordförråd. För elever med flerspråkig bakgrund 
blir den svenska språkstrukturen tydlig med de innehållsneutrala strukturerna. Eleverna i studien 
visade att de var väl medvetna om sitt eget använda av språket, det vill säga de hade metakognitiv 
kompetens och lärandet blev då meningsfullt och utvecklande. 
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Fälth (2013) lyfter fram att en intervention som kombinerar fonologisk träning med 
läsförståelseträning är signifikant mer effektiv än ordinarie specialundervisning, men också mer 
effektiv än respektive träningsprogram var för sig. En förklaring, enligt Fälth, är att den 
kombinerade träningen röner bäst effekt för att den öppnar upp för att nå fler elever då träningen 
innehåller skilda komponenter. Vidare menar Fälth att då en läsintervention innehåller fler 
delmoment kan detta bidra till att elevens motivation och fokusering förstärks. Elevens motivation 
förstärks även genom att målet för träningen är möjligt att nå, och är tydligt beskrivet för eleven. En
intervention som är systematisk och väl strukturerad samt har en begränsad tid (20 tillfällen med 30 
min träning per tillfälle) visade sig även vara av betydelse för såväl lärare som elev då insatsen blir 
effektivare. Resultat från interventionsserien visade att kombinerad träning var effektiv både på kort
och på lång sikt (1 ½ år). Studien visade även att lärarens utbildning i interventionsprogrammet är 
av vikt för att på bästa sätt handleda och vägleda eleverna. Enligt Fälth (2013) bidrar datorprogram 
med kombinerad träning av fonem/grafem och läsförståelse till motivation för eleven. Datorn ger 
direkt feedback på genomförd träning och eleverna som genomfört programmet ansåg att datorn var
en katalysator till bättre läsförståelse. Lärarna som deltog i Fälths (2013) intervention ansåg också 
att det var bra att eleverna kunde arbeta självständigt med datorprogram eftersom det frigjorde tid 
för lärarna. 

Wolff anser att flera komponenter i läs- och skriv interventionerna är bättre än bara en komponent. 
Enligt Wolff (2011) är det främjande för läs- och skrivutveckling att med så kallade tidiga insatser, 
från och med förskoleålder, undervisa i fonemisk medvetenhet och träning gällande koppling 
mellan fonem och grafem. En beskrivning ges vidare gällande strukturerad träning och Wolff 
(2011, s. 295) lyfter fram att denna specifika lästräning går från det elementära till det mer 
sammansatta. Detta förhållningssätt är alltså en del av programmet som stärker elevernas redan 
utvecklade förmågor och utifrån dessa låter man eleverna träna på nya moment. Detta arbetssätt 
finner man också i Wittingmetoden (Swärd, 2008) och detta anses av företrädarna för metoden vara 
en av faktorerna som höjer elevernas motivation och ger pedagogen möjlighet att individualisera 
lästräningen. 

Ovanstående genomgång av dessa forskares resultat inom läs- och skrivinlärning, kan kopplas till 
den vedertagna läsformeln ”Simple view of reading”  A x F = L, som bygger på att läsning består 
av två faktorer (avkodning och förståelse) bägge delar måste finnas med för att eleven ska bli en 
god läsare och få  en djupare förståelse och sammanhang i mötet med text. Om en elev inte 
behärskar avkodningen eller förståelse i sin läsning menar man att läsningen inte är fungerande. 
Kamhi och Catts (2014) menar att det också behövs ett M som står för motivation i ”Simple view of
reading”.

Samtliga av ovanstående nämnda forskare har betonat vikten av intensiv undervisning en-till-en 
som en stark framgångsfaktor inom läspedagogik.

2.3 Flerspråkighet/tvåspråkighet

I Norrby & Håkansson (2007) hittar man förklaringen kring tvåspråkighet såsom att användningen 
av två språk ses som en underavdelning till flerspråkighet. Tvåspråkighet kan härstamma från flera 
olika faktorer såsom till exempel flytt mellan länder eller också att det sker en förändring i 
samhället. Det finns vidare exempel på där föräldrar eller vårdnadshavare har planerat en 
tvåspråkighet för barnen genom att introducera och upprätthålla två språk i familjen. Barnen blir på 
så sätt tvåspråkiga.

Håkansson (2003) ger tre exempel på situationer som är vanligast i Sverige gällande tvåspråkighet 
och det första exemplifieras genom att barnen växer upp i familjer där två språk talas, den andra 
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tvåspråkiga kontexten exemplifieras genom att barnen i en familj pratar ett annat språk än det 
svenska språket hemma, och det tredje exemplet förklaras såsom en språksituation då barnet 
använder ett annat språk än det svenska språket i förskolan och/eller hemma (Håkansson, 2003).

En särskiljande aspekt inom begreppen flerspråkighet/tvåspråkighet är att dessa språkliga tillstånd 
inte ska betraktas som något statiskt utan att de istället är i ständig process och föränderliga över tid.
En individs flerspråkighet/tvåspråkighet påverkas av samhälleliga förändringar, migration och 
situationer när minoritetsgrupper blir integrerade i samhällen. Språk är i ständig förändring och 
utveckling och språk är i behov av användning annars dör de ut (Håkansson, 2003).

När det gäller termen flerspråkighet, skulle denna kunna bestämmas utifrån användningen av två 
eller flera språk. Behärskningen, av de olika språken hos en individ kan dock variera och är inte 
avhängigt hur väl individen kan det ena eller det andra språket. Ytterligare en definition ses däremot
ur perspektivet på om individen kan använda sig av flera språk i formella sammanhang. De anses då
vara flerspråkiga i flera språk (Norrby och Håkansson 2007).

En studie har genomförts i USA och Kanada som visade att elever som kom till skolan och startade 
sin andraspråksutveckling under de första åren i skolan fick svårigheter att utveckla sin läsning och 
skrivning på andraspråket. Detta trodde man kunde hänga samman med att elevernas läsinlärning på
förstaspråket hade blivit avbrutet (Cummins, 1981, Collier, 1987). 

Individers tvåspråkighet/flerspråkighet påverkas på olika sätt av att språken är i utveckling och det 
finns grader av två-/flerspråkighet (Cummins, 2001). Cummins (1976) och Skutnabb-Kangas och 
Toukomaa (1977) har utformat en så kallad tröskelhypotes inom flerspråkighet som kan förklaras 
med att flerspråkiga elever behöver ta sig över vissa lägsta nivåer i sina språk för att kunna uppnå 
positiva språkliga effekter i båda språken. Om en flerspråkig elev inte tar sig över en lägsta nivå i 
ett av språken kan detta ge negativa resultat på både första- och andraspråket. Trösklarna i 
språkutvecklingen förklaras såsom att de flerspråkiga eleverna behöver ta sig igenom avgörande 
utvecklingssteg i språken för att kunna hämta in kunskap i, till exempel, skolsammanhang. Om 
eleverna når högre trösklar i sin språkutveckling i båda språken uppnår eleverna de kognitiva 
fördelar som flerspråkighet kan föra med sig (Virta, 1994).  

Cummins  benämner  vidare  två  olika  begrepp  inom  tvåspråkighet/flerspråkighet,  BICS-  (Basic
interpersonal  Communicative  Skills)-färdigheter  och  CALP  (Cognitive  Academic  Language
Proficiency)-kompetens.  Med  BICS-  färdighet  menar  Cummins  grundläggande  språkliga
färdigheter  såsom till  exempel  behärskning  av  vardagsspråk.  Med  CALP-  färdighet  menas  att
språket är riktat mot högre och mer kognitivt utmanande språkliga situationer (Börestam & Huss,
2001). 

Enligt Cummins (2017) medföljer flertalet fördelar för individer med flerspråkighet och 
tvåspråkighet, i deras kognitiva värld. Dessa individer tvingas in i ett metakognitivt förhållningssätt 
till sina två, eller fler, olika språk. De lär sig, tidigare och mer omfattande, att använda exekutiva 
förmågor. 

På området kognitiv bearbetning har studier av den exekutiva funktionen 
visat på en tvåspråkig fördel, som innebär att tvåspråkiga presterar bättre än 
sina enspråkiga motparter i uppgifter som kräver att man bortser från 
irrelevant information, växlar mellan uppgifter och löser konflikter 
(Cummins, 2017, s. 137).

De flerspråkiga/tvåspråkiga eleverna visar som sagt att de har ett bättre utvecklat arbetsminne, en 
mer fördelaktig kunskapsutveckling samt en bättre förmåga till abstrakt tänkande. Alla dessa 
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fördelar, bland annat, beroende på att de tvingats utveckla en metakognition över sitt språkande. 
Dessa elever utvecklar också genom dessa färdigheter en förmåga att lättare lära sig ytterligare nya 
språk (Cummins, 2017).  

2.4 Språkutvecklande arbetssätt

Flerspråkiga/tvåspråkiga elever möter ofta stora utmaningar i skolan då det ställs höga krav på deras
språkkunskaper i olika situationer. Detta märks inte minst i ämnesundervisningen och både 
ämnesundervisningen och undervisningen i svenska som andraspråk ställer höga krav på ett rikt 
ordförråd hos eleverna. Har eleverna inte detta omfattande ordförråd, vilket ofta är fallet när de är 
nya i Sverige, försvåras deras lärandeutveckling. Detta eftersom de behöver ägna mycket tid till att 
först lära sig det svenska språket före ämnesundervisningen, och följden av detta blir att deras 
ämneskunskaper faller efter övriga förstaspråkstalare. För att motverka denna negativa utveckling 
krävs det att flerspråkiga/tvåspråkiga elever också ges möjlighet till att tillägna sig 
ämnesundervisningen också via sitt modersmål. Detta kräver i sin tur ett samarbete mellan läraren i 
svenska som andraspråk, modersmålslärare och ämneslärare (Hyltenstam & Lindberg, 2004). 

Undervisningen i svenska som andraspråk och likaså ämnesundervisningen behöver mötas och 
stärka varandra.  För att lyckas erhålla en djupare förståelse i, bland annat, större textmängder i 
ämnesundervisningen behöver de flerspråkiga eleverna förstå hela kontexten. Detta med hjälp av 
fördjupad omvärldskunskap, tid och modersmål (Hyltenstam & Lindberg, 2004). I skolan ges 
eleverna skilda uppgifter med varierad svårighetsgrad. Några av dessa uppgifter kräver lägre 
kognitiva färdigheter medan andra kräver högre kognitiva färdigheter. Att arbeta med skoluppgifter 
av den senare arten kräver högre språkliga kunskaper och dessa blir ofta svåra för flerspråkiga 
elever att klara om inte undervisningen är anpassad utefter deras särskilda förutsättningar. Enligt 
Cummins (2017) bör en språkutvecklande undervisning utgå från en social gemenskap där lärande 
utvecklas i en social kontext. Det är i samspelet med andra, både med kamrater och pedagoger, som 
det sker ett lärande. Diskussionen sträcker sig gentemot ”zonen för närmaste utveckling” 
(Vygotskij, 1992: 187 – 189). Med hjälp av sin grupp och sin lärare lär sig eleverna saker de inte 
hade klarat om de hade försökt lösa uppgiften på egen hand. En viktig komponent i 
språkutvecklande arbetssätt är att så ofta som möjligt låta eleverna arbeta i grupper och på så sätt 
lösa problem tillsammans och diskutera och använda språket så mycket som möjligt (Hyltenstam & 
Lindberg 2004). Av vikt i språkutvecklande undervisning är att hitta bandet mellan elevernas 
vardagsspråk och koppla detta till det mer komplicerade och omfattande skolspråket. Detta kan 
man, bland annat, göra genom att arbeta med ämnesintegrerad och tematiserad undervisning som 
stäcker sig över tid. Man kan dessutom arbeta med texter på skilda språkliga plan i 
ämnesundervisningen och en grundtanke kan vara att det är vägen och utvecklingen som är viktig 
och inte målet i sig. Det handlar alltså inte om att eleverna enbart ska lyckas hitta rätt svar på frågor 
inom till exempel läsförståelse (Hyltenstam & Lindberg 2004). 

Ytterligare ett begrepp som används inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är begreppet 
stöttning (scaffolding). Att stötta en elev innebär att läraren ger eleven de verktyg som behövs för 
att eleven ska lära sig nya saker som ligger steget över vad redan kan. Målet med denna typ av 
stöttning är att eleven med hjälp av denna stötning klarar av att lösa likande situation på egen hand i
framtiden. 

Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna för att de så 
småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. Den är 
framtidsorienterad och, som Vygotskij har uttryckt det: Det ett barn idag kan
göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon 
(Gibbons,2008,s.29).
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Cummins (2000, 2001) anser att ett viktigt bärande element i undervisningen för 
flerspråkiga/tvåspråkiga elever är relationen mellan lärare och elev. Är relationen mellan eleverna 
och läraren god och respektfull, verkar den främjande för elevernas lärandeutveckling. Han menar 
dessutom att det är viktigt att läraren inkluderar eleverna själva i många språkliga sammanhang i 
undervisningen och att denna aktivitet också främjar elevernas kunskapsutveckling. Cummins 
(2000, 2001) beskriver att just dessa faktorer är positiva för elever som är i minoritet i skolan.

I Skolverkets utgåva (2012) lyfts fram att en av de viktigaste faktorerna för en positiv 
andraspråksutveckling är att eleverna ges möjlighet att utveckla språkliga förmågor som är 
fungerande i skilda kontexter. Detta, menar man, kräver professionella lärare. Man förklarar 
professionella lärare såsom de pedagoger som bland annat har kunskapen om att det är språket som 
är nyckeln till ämneskunskaperna. Detta är en aspekt av att vara en professionell lärare.

Att språket har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning är något som också forskarna 
Wedin och Schmidt diskuterar (Skolverket, 2017). Där ges en förklaring till begreppet 
språkutvecklande undervisning såsom; 

Det betyder att eleverna får möta språk och skriftspråk i sammanhang där 
ämnesinnehållet görs begripligt och används i deras egen kommunikation. 
Språkutvecklande undervisning fokuserar på aktiv och autentisk 
språkanvändning där språkets formella aspekter succesivt integreras. Sådan 
undervisning är helt nödvändig för många av våra flerspråkiga elever och 
gynnar alla elevers språk- och kunskapsutveckling oavsett språkbakgrund 
(Skolverket, 2017, s. 1).

En elev med engelska som andraspråk har uttryckt följande: Jag kan säga det jag vill, men inte i 
skolan och till främmande människor, citerad i The Bilingual Interface Projekt Report av Mckay, 
Davies, Devlin, Clayton, Oliver och Zammit (Gibbons, 2008, s. 17). Citatet pekar mot de 
svårigheter två-/flerspråkiga elever kan känna när de ska använda ett mer formellt språkbruk som 
krävs i skolundervisningen. Eleven uppfattar själv en behärskning av vardagligt språk men språket 
fungerar däremot inte i skolsammanhang. 

Skolan och dess språk ställer stora krav på våra flerspråkiga/tvåspråkiga elever och språket i skolan 
är formellt och tar många år att tillägna sig. Det är betydligt lättare att tillägna sig det vardagliga 
språket som används i privata och kamratliga sammanhang (Gibbons, 2008). 

Cummins (1996, 2000) använder sig av begreppen kontextbunden och kontextreducerad när han 
diskuterar vardagsspråk och skolspråk. Det är betydligt mycket lättare, för flerspråkiga/tvåspråkiga 
individer, att utveckla ett fungerande vardagsspråk än det är att erhålla funktionellt kontext 
reducerat skolspråk. Att uppnå ett vardagsspråk för en nyanländ individ tar ca 2 år att uppnå ett 
fungerande skol- och ämnesspråk tar ca 5 – 7 år att uppnå (Cummins, 2017). 

Thomas & Collier (1997) lyfter fram att de språkliga utmaningarna ökar under årskurs fyra och 
årskurs fem i grundskolan. Skolspråket blir vid denna tidpunkt mer ämnesspecifikt och språket 
ställer allt mer avancerade språkliga krav på elevernas funktionella språkkunskaper.

När det gäller yngre elever, som går i förskoleklass eller i årskurs ett bör också flerspråkiga elever 
ges möjlighet att träna på ren avkodning, såsom, bland annat, kopplingen mellan fonem och grafem 
och träning i fonemisk medvetenhet. Utöver den mer konkreta träningen av sambandet mellan 
grafem och fonem kräver språkutveckling undervisning i läsförståelseprocesser. Avkodning och 
förståelse bör ske parallellt i språkundervisningen för samtliga elever, vare sig de är första- eller 
andraspråkstalare. En viktig aspekt, och som skiljer sig från förstaspråkstalare, är att den tidiga läs- 
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och skrivundervisningen med flerspråkiga elever också bör innefatta utveckling av den fonologiska 
medvetenheten också på elevens modersmål. Detta för att språkljud skiljer sig åt i olika språk och 
eleven bör uppmärksammas på detta för att underlätta språkutvecklingen båda språken. Det 
fungerar i så fall gynnande för båda språken och eleven får hjälp att utveckla sin metakognitiva 
språkliga förmåga som i sin tur också hjälper eleven att utvecklas språkligt, rent allmänt. Det är av 
vikt att också arbeta med så kallad dialogisk högläsning med eleverna för att på så sätt öka 
elevernas ordförråd och förståelse i texter. Flerspråkiga/tvåspråkiga elevers läsning underlättas om 
de ges möjlighet att arbeta med ordförståelse samtidigt som ren avkodning. Många av våra texter i 
skolan är dessutom kulturellt betingade och blir svåra att förstå för våra flerspråkiga elever 
(Skolverket, 2017). 

Att den flerspråkiga undervisningen, bland annat, väljer texter som motiverar elever ur olika 
synvinklar fungerar i sig språkutvecklande för alla elever (Cummins 2017).

2.5 Ämnet Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk är ett eget ämne för minoritetselever och har en särskilt riktad 
språkundervisning med en pedagogik som är planerad utifrån elevernas särskilda behov ur ett 
flerspråkigt perspektiv (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Undervisning i Svenska som andraspråk 
ges till de elever som har annat modersmål än svenska, elever med svenska som modersmål som har
skolbakgrund ifrån ett icke- svenskt land och för de elever som använder det svenska språket med 
endast en vårdnadshavare (Skolverket, 2008 a). 

Sammanfattningsvis ska dessa grupper ha ett behov av att följa kursplanen i svenska som 
andraspråk. Det är rektor på skolan som beslutar om en elev ska följa kursplanen i svenska som 
andraspråk, men rektor kan delegera grunderna till beslutet till behörig pedagog i ämnet svenska 
som andraspråk. Svenska som andraspråk är ett kärnämne precis såsom ämnena: Svenska, Engelska
och Matematik och har en egen kursplan (Skolverket, 2011)

3. Syfte

Undersökningens problemområde handlar om hur speciallärare kan undervisa två-/flerspråkiga 
elever i intensivläsinlärning.

Syftet med denna undersökning är att exemplifiera en speciallärares intensiva läsundervisning för 
en flerspråkig elev med tanke på elevens andraspråksutveckling.  

Mina frågeställningar är:

Hur undervisar en speciallärare, under intensiva läsinlärningsinterventioner för en 
flerspråkig elev, med tanke på elevens interimspråksutveckling?

Vilken språkutvecklande stimulans kan exemplifieras i intensiva läsinlärningsinterventioner 
med en flerspråkig elev?

4. Metod

4.1 Forskningsansats
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Studien hade en kvalitativ forskningsansats (Backman, 2016). Det är av vikt att ha i åtanke att 
kvalitativa ansatser kan färgas av forskarens egna tankar. Studier med kvalitativa forskningsansatser
kan inte ligga till grund för någon generell kunskap. Däremot svarade analysen upp gentemot 
studiers syfte och frågeställningar. De ger en bild och analys av de personer, situationer och miljöer 
som studeras i undersökningen (Lundqvist, 2017). 

Denna studie hade en kvalitativ forskningsansats eftersom den ansatsen skapade utrymme för 
gruppers och människors upplevelser av skilda sociala kontexter, bland annat, utifrån, deras egen 
personliga erfarenhet (Creswell & Cheryl, 2017). Ytterligare en positiv aspekt i användandet av den
kvalitativa forskningsansatsen var att studien stärktes genom en komplex och djupgående intervju 
med en speciallärare, som undervisar flerspråkiga elever, och vidare också genom en 
observationsserie av intensiv läsinlärningsintervention (Creswell & Cheryl, 2017).

Undersökningen i studien var induktiv, på så sätt, att den vilade på den egna tolkningen av 
observationerna, samt analysen av intervjun och ej utefter någon specifik teori eller tidigare 
genomförd modell (Fejes & Thornberg, 2016.)   

4.2 Metodansats

Som metodansats genomförde jag en fallstudie. Syftet med fallstudier är att de till skillnad från 
kvantitativa undersökningar medför intimitet gentemot informanterna till skillnad från avstånd, som
ofta är situationen inom statistiska undersökningar.

Vidare skäl till att just fallstudien svarade upp mot undersökningens syfte var att man genom att 
studera en specifik elev och/eller särskild pedagogik genom detta gavs möjlighet till att studera det 
enskilda fallet på djupet. Här var processen av störst intresse och fokus låg inte endast på utfallet. 
Intresset i användandet av fallstudier riktade sig gentemot interaktionen mellan de olika 
medverkande som karakteriserade intensiv läsundervisning för en flerspråkig elev. Syftet med 
fallstudier är att ge en beskrivning på djupet och inte att generalisera (Merriam, 2011). 

Man kan också välja en situation för att den i sig själv är intressant och för 
att man genom närmare kunskap om situationen kan få bättre förståelse rent 
generellt av den företeelse man är intresserad av. Det tydligaste exemplet på 
ett ”avgränsat system” är då gränserna är uppenbara – t ex en bestämd lärare,
skola eller metodik. (Merriam, 2011, s. 24).

Negativa aspekter kring fallstudier lyfts fram av Bryman (2011) som menar att man ej kan 
generalisera utifrån enskilda fall just för att de är enskilda.

Dock är det positivt att studera en individ i ett så kallat fall bland annat eftersom denna metod är 
fungerande i mindre sammanhang då forskaren ges chansen att studera en, eller några få 
informanter (Denscombe, 2017). 

Jag ville genomföra en fallstudie då detta kunde ge en trovärdig beskrivning av ett fall på djupet. 
Mitt fall var en interventionsserie med intensiv läsinlärning för en flerspråkig elev. Jag valde att 
välja ut ett fall, och inte flera, eftersom jag hade för avsikt att fördjupa mig på just en individ.    

4.3 Urval

Urvalet utgjordes av en kommunal grundskola. En speciallärare, som undervisar flerspråkiga elever,
tillfrågades. I samråd mellan mig själv och med samma pedagog, valdes sedan en flerspråkig elev ut
från årskurs 3-6, för att delta under läsinterventionerna, med tanken att svara upp mot denna studies 
syfte och frågeställningar. Ett urvalskriterium var att eleven skulle vara flerspråkig, följa kursplanen
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i svenska som andraspråk och ha särskilda behov av intensiv läsinlärning. Att den berörda eleven 
hade behov av intensiv läsinlärning fastställdes av specialläraren genom hens analys av resultatet 
från screeningtest som genomfördes på berörd skola. 

4.4 Datainsamlingsmetoder

Jag använde mig av två olika sorts datainsamlingsmetoder i studien. Jag redogör för detta under två 
skilda rubriker nedan.

4.4.1 Intervju

För att nå svar på mina frågeställningar, samlade jag in data, genom en djupgående intervju med 
benämnd speciallärare. Kvale & Brinkman (2014) beskriver djupintervjun följande:

Att göra en djupintervju är ett speciellt och ofta frustrerande hantverk. 
Djupintervjuaren vill till skillnad från opinionsundersökaren pröva de svar 
människor ger. Då kan hon inte vara stelt opersonlig, utan måste ge något av 
sig själv för att göra sig förtjänt av ett öppet svar. Men samtalet har slagsida; 
det handlar inte om ett samtal mellan vänner(…)hantverket består i att 
avväga det sociala avståndet utan att intervjupersonen känner sig som en 
insekt under mikroskop 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.33).

Jag förhöll mig till detta genom att försöka hitta en gemenskap i våra uppdrag som speciallärare och
undervisande pedagoger för flerspråkiga elever och med hjälp av vår gemensamma professionalism 
därigenom kunna mötas med viljan och önskan att få uttömmande svar från min informant.

Fördelen med att genomföra intervjuer är att resultatet från dessa ger utrymme för ”djupgående 
information och detaljerade data” (Denscombe, 2017, s. 287), vilket passade denna fallstudie. 

Nackdelen är däremot att man genom intervjuer endast kan få svar på vad människor ”säger” 
(Denscombe, 2017, s. 289) och inte vad de ”gör” och dessa förhållande planerade jag att väga upp 
för genom att jag utöver djupintervjun med specialläraren också genomförde en observationsserie 
där jag undersökte vad informanten verkligen gjorde. Detta som ett tillägg till vad som sades i 
djupintervjun. 

4.4.2 Observation

Min föresats i studien var att genomföra en djupintervju med en speciallärare som undervisar 
flerspråkiga elever. Intervjun spelades in och transkriberades. Utöver detta genomförde jag tre 
deltagande observationer av intensiva läsinlärningsinterventioner för en flerspråkig elev. I 
undervisningssituationen närvarade en speciallärare och en elev och min roll var endast som en 
bredvidsittande observatör. Direkt efter observationerna genomförde jag kortare intervjuer med 
specialläraren, som fungerade mer som samtal kring interventionerna. 

Observationerna var av så kallad deltagande sätt och de kännetecknas, bland annat, av att 
observatören får ett inifrånperspektiv med intentionen att deltaga i informanternas reella verklighet. 
I dessa observationer ska forskaren inte distrahera den egentliga miljön (Denscombe, 2017). 
Observationerna var av strukturerad art och dokumenterades genom så kallad dubbellogg 
(Lundqvist, 2017). 

Jag kompletterade dubbelloggen med ytterligare anteckningar i direkt anslutning till 
interventionerna eftersom minnet då var färskt.
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Målet med observationerna var att försöka få fatt på andemeningen, det verkliga, som hände i 
undervisningssituationen (Backman, 2016). Denna studie gav på ett positivt sätt, utrymme att 
observera en särskild interventionsserie och kunde på så sätt ge en detaljerad bild av hur 
specialläraren på riktigt genomförde sin undervisning (Denscombe, 2017). 

En nackdel med att genomföra deltagande observationer skulle kunna vara att situationen blir stel 
och tillrättalagd (Denscombe, 2017) och detta var också något jag la märke till, vid studiens första 
observationstillfälle. Jag tolkade att eleven blev lite nervös och återhållsam. Det avtog däremot efter
ett kort tag in i den första observationen och var helt borta under nästkommande observationer.  

4.5 Tillvägagångssätt

Djupintervjun genomfördes under ca 1,5 timme och hela intervjun spelades in och transkriberades 
därefter. Utöver djupintervjun genomförde jag också tre kortare intervjuer med specialläraren efter 
varje observationstillfälle. Detta för att validera vad specialläraren tänkte, och vidare det jag själv 
tänkte efter observationstillfällena. Fanns det något som var förvånande, vilka var våra 
gemensamma reflektioner efter observationerna? Vi samtalade kring vad som hade gått bra, och 
mindre bra under de intensiva läsinterventionerna. Anledningen till att jag inte också spelade in 
dessa samtal var att de var förhållandevis korta i jämförelse med djupintervjun och jag hann 
anteckna under tiden. Resultaten från dessa samtal skrev jag ner i ett anteckningsblock och 
kopplade sedan ihop dem med studiens syfte och frågeställningar. 

Frågeställningarna i djupintervjun kopplade jag sedan också ihop med studiens syfte och 
frågeställningar. Analysen innefattade tankar från det systemteoretiska perspektivet.

Jag genomförde tre deltagande observationer, på tre intensiva läsinlärningsinterventioner, för en och
samma flerspråkiga elev. Min intention var att undersöka och försöka hitta svar på undersökningens
syfte och frågeställningar.  

4.6 Dataanalys

Djupintervjun med specialläraren, spelades in i en ljudfil på ca 1, 5 timme. Intervjun transkriberades
sedan i nära anslutning till intervjutillfället. I transkriberingen markerade jag de ställen som hade 
med studiens frågeställningar att göra och sammanfattade dessa. 

De tre korta intervjuerna som följde efter observationerna antecknade jag direkt under samtalen och 
sammanfattade också dem utefter studiens frågeställningar. 

Under observationsserien använde jag mig av en dubbellogg och antecknade under interventionerna
dels vad som hände och också mina egna reflektioner kring händelserna. Resultatet i dubbelloggen 
sammanfattade jag också efter studiens frågeställningar.  

Den gemensamma datainsamlingen, både från intervjuerna och observationerna förde jag sedan 
samman i resultatet. (Creswell & Cheryl, 2017). 

4.7 Forskningsetiska principer

I denna studie utgick jag från de forskningsetiska normerna som finns att läsa i Veteskapsrådet 
(2011). Efter Vetenskapsrådets anvisningar kring informationskravet informerade jag samtliga 
deltagare, kring studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Detta gjordes till en början via ett 
mejl till specialläraren och jag gav sedan ytterligare muntlig information gällande 
informationskravet till hen vid det första datainsamlingstillfället, som var under själva djupintervjun
(bil.1).
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Muntlig information gavs också till informanten under mina deltagande observationer. Gällande 
informationskravet ska, utöver detta, båda vårdnadshavare skriva under och samtycka till 
medverkande (Kvale & Brinkman 2014) om informanten är under 15 år. Detta genomfördes via ett 
dokument rörande samtyckeskravet som sändes till vårdnadshavaren (bil. 2)

I överensstämmelse med samtyckeskravet ska samtliga informanter i undersökningen meddelas att 
de, när som helst, under undersökningens gång, kan avbryta sitt deltagande. Informanternas 
deltagande i denna studie var frivilligt och de fick information i missivbrevet och på plats att de när 
som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien.

Utefter konfidentialitetskravet ska informanterna förbli konfidentiella under hela studiens gång och 
informanterna gavs både skriftlig och muntlig information om att deras medverkande i studien inte 
skulle kunna gå att fastställa till deras personer, bland annat, eftersom det inte förekommer några 
personnamn i studien (bil. 1).

Vidare ska informanterna bli upplysta kring nyttjandekravet vilket innebär att allt samlat material 
kring undersökningen kommer förstöras när studien är slutförd (Vetenskapsrådet, 2011). När det 
gäller nyttjandekravet informerades att alla insamlade data kommer att förvaras inlåst under arbetet 
med att färdigställa studien för att därefter förstöras och inte användas i något annat sammanhang. 

4.8 Tillförlitlighet 

I genomförandet av fallstudier är metoden som sådan verklighetsanknuten och resultatet visar på en 
omfattande och särskild skildring av ett specifikt fall. För att få en så stor och givande skildring som
möjligt, av den givna situationen, krävs dock både tid och engagemang av undersökaren.  Detta är 
något som varje undersökare bör beakta och bemöta innan forskningen påbörjas eftersom det kan 
påverka resultatet, i utfallet, på fallstudien. Jag deltog som observatör under läsinterventionerna 
som varade under ca 20 - 30 minuter. Innan eleven kom till undervisningsrummet träffades jag och 
specialläraren några minuter före och småpratade. När eleven dök upp i rummet småpratade jag 
också lite med hen för att försöka få en så avslappnad och naturig stämning som möjligt i rummet.

Guba och Lincoln beskriver en begränsning inom fallstudiemetoden: Fallstudier kan överförenkla 
eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det 
hela egentligen är (1981, s. 377).   

Som en vetenskaplig metod kan fallstudien, i många fall, dock fungera som en metod som 
frambringar en vidare och just djupare förståelse kring fallet. Syftet med att genomföra en fallstudie
är just att den vill ge en beskrivning av ett fall på djupet, att hitta skeenden i olika situationer som 
löper över tid och inte bara intressera sig för det slutgiltiga resultatet av en företeelse. Man ska 
också vara medveten om att kvalitativa fallstudier färgas av forskarens egen kunnande och 
instinktiv uppfattning under stora delar av arbetes gång (Merriam, 2011).

Jag var medveten om att min roll som forskare i denna fallstudie till viss del påverkades av mina 
egna subjektiva värderingar och detta visades särskilt i min analys av resultatet då till en början en 
del subjektiva ordval dök upp. Jag blev dock varse detta och modifierade analysen så att den nu är 
mer objektiv. Jag tror att detta berodde på att det uppstod en intimitet mellan både mig och eleven 
och också mellan mig och specialläraren bland annat eftersom fallstudien som metod inbegriper 
flertalet möten med samma personer. Dessa omständigheter kan också ses som positiva ur ett vidare
perspektiv då denna intimitet också kan möjliggöra chansen till djupare förståelse kring olika 
företeelser.   
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Med denna insikt var min tanke därför att inte dra några generella slutsatser kring denna studie utan 
att den däremot svarade upp emot det särskilda syftet och frågeställningar, utifrån detta enskilda 
fall. 

5. Resultat

I resultatet ges en sammanfattning och analys av datainsamlingen från djupintervjun, de tre kortare 
intervjuerna och de tre observationerna. I resultatet nämner jag den längre intervjun som 
”djupintervjun” och de kortare intervjuerna enbart som ”intervju”.

5.1 Lärarens undervisning och förhållningssätt under läsintervention för den flerspråkiga 
eleven

Under min djupintervju med specialläraren bad jag denne starta med att förklara hur hen rent 
praktiskt genomförde de intensiva läsinterventionerna med den flerspråkiga eleven.

Undervisning                                                                                                              Specialläraren 
beskrev att eleven kommer till specialläraren 4 ggr/veckan under 20 - 30 minuter per gång. 
Interventionerna innehöll alltid både ren avkodningsträning samt träning i läsförståelseprocesser. 
Interventionernas tidsintervaller har sträckt sig under cirka 3 månaders perioder under 2 perioder 
per läsår sedan eleven gick i årskurs 1. 

I dagsläget befinner sig berörd elev i årskurs tre. Specialläraren beskrev att hen genomförde 
screeningtest, på alla elever, redan från förskoleklass och att det var dessa test som sedan låg till 
grund för att upptäcka de elever som var i behov av specialpedagogiska insatser från specialläraren. 

Efter att ha uppmärksammat denna elev som inledningsvis gick i årskurs ett beslutades att intensiv 
läs- och skrivundervisning, en – till –en, skulle sättas in som en åtgärd för att främja elevens läs- 
och språkutveckling. Specialläraren beskrev vidare att denna elev uppvisade särskilda svårigheter 
med att befästa språkljuden i alfabetet. Elevens läsning uppfattades också som mycket långsam och 
eleven visade också svårigheter med att förstå texters innehåll och budskap. 

-Jag gör ju screening redan från förskoleklass och ettan och redan i ettan så såg jag att 
eleven inte hade befäst ljuden (speciallärare) 

Specialläraren planerade därför att arbeta både med fonemisk medvetenhet, grafem- och 
fonemkoppling samt undervisning med direkt läsförståelse under interventionerna.

- Jag har använt mig av två olika läsförståelsematerial…läsinlärning i 7-steg och bravkod hela
tiden och alternerat däremellan..det är tydligt med enkla meningar, mycket bilder i 
materialet…då kan jag visa på och diskutera kring orden i materialet.. (speciallärare)

Detta var de skilda delar som specialläraren arbetade med tillsammans med sin flerspråkiga elev, 
och specialläraren berättade att dessa delar i de intensiva läsinlärningsinterventionerna verkade 
främjande för elevens interimspråksutveckling. Specialläraren exemplifierade just att det var 
kombinationen av dessa skilda delar som hen förhöll sig till i undervisningen med den flerspråkiga 
eleven bland annat eftersom hen menade att just läsförståelseövningar också är viktiga för 
flerspråkiga elever att genomföra för att förståelseträning också underlättar den automatiserade 
läsförmågan. 

Svåra ord                                                                                                                              Vidare 
beskrev specialläran hur hen gick tillväga under interventionerna när det dök upp ord i texterna som
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den flerspråkiga eleven inte förstod eller inte kunde ”sätta in i sammanhanget”. Pedagogen 
berättade då att hen alltid stannade upp, i arbetsgången, och förklarade samtliga ord som eleven inte
förstod. Detta exemplifierades genom att de gemensamt tittade på och samtalade kring olika bilder i
texterna för att eleven lättare skulle förstå, eller så hade specialläraren alltid en Ipad eller 
mobiltelefon tillhands som användes som kompensatoriskt hjälpmedel där den flerspråkiga eleven 
gavs möjlighet att titta på bilder som var kopplade till de ord hen inte förstod i det svenska språket. 
Detta för att eleven skulle kunna titta på bilder för att öka sin förståelse. 

- Det här är en elev som alltid genomgående alltid frågar själv. Vad betyder det?..och det är ju
väldigt bra..om eleven inte förstår visar jag på telefonen, ofta googlar jag och visar en bild…
(speciallärare)

Interventionerna innehöll också kompensatoriska hjälpmedel såsom till exempel Google translate 
och applikationen SayHi. Här förklarade specialläraren att eleven många gånger blev hjälpt av att få
ord och meningar översatta till sitt modersmål för att öka förståelsen i texterna. Detta var ett viktigt 
moment, för specialläraren att förhålla sig till under interventionerna.

När eleven hade uppnått förståelse och sammanhanget för orden fortsatte den planerade 
arbetsgången i interventionen. Specialläraren beskrev att eleven gavs möjlighet och utrymme att 
förstå samtliga ord och sammanhang i texten, vilket också det var en aspekt som specialläraren 
förhöll sig till under interventionerna med sin flerspråkiga elev.

Interimspråksutveckling                                                                                                     
Specialläraren menade vidare under djupintervjun att ytterligare en aspekt som hen förhöll sig till 
gentemot den flerspråkiga eleven och hens interimspråksutveckling var elevens modersmål och 
elevens språkutveckling i modersmålet. Specialläraren hade kontinuerlig kontakt med elevens 
modersmålslärare och förde diskussioner med elevens modersmålslärare i syfte att samarbeta och 
utveckla elevens språkutveckling.

- Jag pratar även med elevens modersmålslärare för att se vad hen ser för något..och hen 
håller med mig.. i början var det väldigt svårt och tog väldigt lång tid men nu tar eleven 
stora kliv i språkutvecklingen både i svenska och i sitt modersmål..

Med denna information kunde specialläraren ibland under läsinterventionerna koppla de svenska 
bokstavljuden till bokstavsljuden i elevens modersmål (med elevens hjälp) och detta beskrev 
specialläraren också som en aspekt att förhålla sig till, för att på ett bra sätt underlätta elevens 
interimspråksutveckling. 

Specialläraren påpekade dock att hen hade en önskan om att samarbetet mellan de båda 
pedagogerna skulle utökas och att det i dagsläget fanns för lite tid för ändamålet.

Minne och motivation                                                                                                                   Under
djupintervjun berättade sedan specialläraren att eleven hade ett ”fantastiskt minne” och att eleven 
nästan alltid kom ihåg de ord de hade gått igenom. Detta trodde specialläraren, bland annat, berodde
på att hen använde sig av ett undervisningsmaterial som var tydligt och som hade mycket bilder och
en klar arbetsgång. Progressionen under de intensiva läsinterventionerna var tydlig för eleven och 
det förekom inga överraskande moment för eleven. Specialläraren menade att denna undervisning, 
bland annat med mycket bilder, kunde tänkas underlätta för den flerspråkiga eleven att komma ihåg 
ord och sammanhang och att detta också var en del som specialläraren förhöll sig till med tanke på 
elevens interimspråkspråksutveckling. Specialläraren framhöll att bildstödet i undervisningen 
underlättade i språkutvecklingen för den flerspråkiga eleven genom att bilderna fungerade som 
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visuellt stöd så att eleven gavs möjlighet att lättare både förstå orden och sammanhangen och också 
komma ihåg dem.

Även om specialläraren också menade att ett gott minne också är en personlig egenskap hos eleven. 

Specialläraren redogjorde vidare under djupintervjun att den flerspråkiga eleven var en ”mycket 
motiverad” elev som alltid själv frågade vad ord betydde, om eleven inte förstod dem. 

- Hen är jättemotiverad hela tiden…både hen och hens mamma..mamma är helt 
fantastisk..hon kommer hit till skolan och ger hen mellis innan det är dags för läxhjälp. 
(speciallärare) 

Specialläraren beskrev att detta var något som hen förhöll sig till under de intensiva 
läsinterventionerna och att den flerspråkiga eleven krävde stimulans både i undervisningen och 
personligen från specialläraren. Detta var något som kunde vara krävande för specialläraren 
eftersom det tog lång tid att ta sig igenom texter men specialläraren menade att den flerspråkiga 
elevens motivation verkade främjande i elevens interimspråksutveckling eftersom motivationen 
verkade som en motor som drev eleven framåt i dennes språkutveckling.

Specialläraren berättade sedan, under djupintervjun, att hen hade en mycket bra relation med 
elevens mamma, och att också mamman var mycket motiverad i barnets skolgång. 

Förförståelse                                                                                                                              Som ett
nästa steg i djupintervjun frågade jag om texterna som användes under de intensiva 
läsinterventionerna innehöll någon undervisning kring förförståelse. Men detta menade 
specialläraren att det inte fanns någon tid för inom ramen för 20 - 30 minuter. Pedagogen och 
eleven diskuterade istället innehållet i texterna under tiden eleven läste texterna. Först och främst 
fokuserade interventionerna på säkerhet i ljuden, vokalljuden, men om eleven inte visste vad orden 
betydde kunde eleven, enligt specialläraren, ändå inte uttala dem, och ”då kom förståelsearbetet in i 
interventionerna”. Förståelse och avkodning gick alltså ”hand i hand” enlig specialläraren. Hen 
förklarade detta genom att hen märkte att eleven hade lättare att avkoda och uttala ord om eleven 
också hade kunskap ordens betydelse.

Man kan väl mer säga att vi läser och under tiden tittar vi på bilderna. Jag gör ingen…vad 
tror du texten ska handla om? Inget sånt..nej..utan det är mest att när vi börjar läsa tittar vi 
på rubriken och under tiden som vi läser går vi igenom svåra ord och sammanhang.. 
(speciallärare)

Specialläraren förklarade sedan att hen använder sig av texter som har en tydlig progression och 
denna arbetsgång underlättade för den flerspråkiga eleven på så sätt att eleven hela tiden tvingades 
att läsa svårare och svårare texter, med hjälp av stöttning från specialläraren. Samspelet mellan 
pedagogen och eleven beskrevs av specialläraren som avgörande i arbetsgången och genom 
läsinterventionerna.

Under djupintervjun, berättade därefter specialläraren att hen ofta valde texter tillsammans med 
eleven, som har ett annat kulturellt och nationellt ursprung än den svenska. Specialläraren hade 
bland annat böcker med innehåll, från Afrika, Asien, Amerika och södra Europa. Den flerspråkiga 
eleven gavs möjlighet att välja de texter som fångade hens intresse. Detta skapade utrymme för fler 
kulturer än den svenska och eleven kunde fritt välja texter från till exempel sin egen kulturella 
bakgrund. Detta var också en del i förhållningssättet som specialläraren beaktade med tanke på att 
främja elevens interimspråksutveckling eftersom specialläraren menade att detta stärkte den 
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flerspråkiga elevens kulturella identitet och också elevens självförtroende vilket verkade fungera 
gynnande ur ett lärandeperspektiv, enligt specialläraren. 

5.2 Språkutvecklande stimulans

Specialläraren berättade att hens elev var född i ett utomeuropeiskt land och hade kommit till 
Sverige vid cirka 4-5 års ålder. Eleven hade gått i svensk förskola för att sedan börjat i svensk 
grundskola från och med förskoleklass. Trots att eleven hade ett par år med sig från förskolan 
visade det sig på screeningtest som genomfördes av specialläraren under årskurs ett att eleven hade 
svårigheter både med ren avkodning, men också med läsförståelse. 

Under samtliga tre observationer som jag var deltagande i, visade det sig att den flerspråkiga eleven
och specialläraren verkade ha en fin och trygg kontakt och relation sinsemellan. Detta visades, 
bland annat, genom att pedagogen och eleven hade mycket ögonkontakt och ett lugnt kroppsspråk 
sinsemellan. Eleven och specialläraren hade också en icke – verbal kommunikation vilket vid några 
tillfällen, visade sig genom att det räckte med att specialläraren bara tittade på eleven för att eleven 
skulle förstå vad specialläraren menade eller hur de skulle gå vidare under läsintervntionerna.    

Stämningen i rummet var lugn och den flerspråkiga eleven var positiv i mötet med specialläraren 
och också positiv under de intensiva läsinterventionerna. Alla tre observationstillfällena startade 
med en del småprat vilket också ledde till en avslappnad och god stämning i rummet mellan 
specialläraren och eleven.  

Association och ledtrådar                                                                                                             Under
läsinterventionerna startade eleven med att läsa ungefär 1 sida lång text. Då det förekom ord som 
eleven inte förstod, kunde specialläraren be eleven att själv associera fritt kring orden, för att på så 
sätt, på egen hand men också med hjälp av stöttning från specialläraren, komma fram till vad orden 
hade för egentlig mening. Om eleven körde fast gav pedagogen ledtrådar. Detta kunde 
exemplifieras genom att specialläraren hade intentionen att försöka förstå hur eleven själv tänkte för
att eleven enligt specialläraren i förlängningen lättare skulle kunna skapa en egen förståelse kring 
både enskilda ord och hela sammanhanget i texterna. Under interventionerna försökte specialläraren
få fram elevens förståelse samtidigt som man tränade ren avkodning med fonem och grafem. Detta 
förståelsearbete visades vid ett tillfälle genom att specialläraren bad eleven att till exempel associera
kring något från elevens ursprungsland. Exempelvis dök ordet ”skreva” upp i en av texterna. 

-Har du sett en skreva någon gång i ditt ursprungsland?  (speciallärare)

              -Nej, jag vet inte…tror inte det… (elev)

Specialläraren tog då fram en bild på en skreva i sin mobiltelefon och eleven associerade då fritt 
istället, på egen hand, till den ”skreva” som finns i boken om Ronja Rövardotter. Alltså inte till 
elevens ursprungsland som specialläraren i första hand trodde att eleven skulle associera kring.

Eleven gavs vid detta tillfälle positiv feedback från specialläraren och, situationen medförde att 
eleven verkade känna sig styrkt av att ha kommit på vad ordet hade för betydelse på egen hand. 
Specialläraren gav dessutom den flerspråkiga eleven vid detta tillfälle möjlighet att göra kopplingar 
till sitt ursprungsland vilket i sig också är språkutvecklande eftersom elevens ursprung lyfts fram i 
undervisningen. Även om eleven inte fann svaret just där vi detta tillfälle.

Specialläraren hade under mina observationer under läsinterventionerna en genomgående positiv 
attityd gentemot eleven, och detta visade sig, bland annat genom att specialläraren inte var ute efter 
att ge snabba svar utan försökte istället få eleven själv att hitta svaren inom sig själv och genom att 
associera kring svåra ord och sammanhang som hen inte förstod. Speciallärarens respons gentemot 
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elevens egna tankar var rakt igenom interventionerna god och den positiva responsen var alltid i 
fokus. Detta visades genom att specialläraren kontinuerligt frågade den flerspråkiga eleven hur 
eleven själv tänkte och skapade utrymme för elevens egna associationer i texterna och under 
interventionerna. Specialläraren stressade inte på arbetsgången utan gav eleven tid att verkligen 
tänka efter.  

Språket i texterna rörde sig mellan det enkla, med ren avkodningsträning, till högre och mer 
komplicerade språkliga nivåer. Exempel på detta var att eleven både tränade på sin 
avkodningsförmåga men också på kontextbunden språklig förmåga som riktade sig mot 
läsförståelse. De texter som användes skiftade mellan rena avkodningstexter till texter som var mer 
kognitivt utmanande. De språkliga begrepp som fanns i texterna knöts samman både med elevens 
vardagsspråk och med elevens egna erfarenheter. 

Under interventionerna gav specialläraren ofta ledtrådar till eleven när denne inte förstod orden och 
därefter väntade pedagogen in eleven under längre stunder. Detta gav utrymme för att eleven skulle 
ges chansen att själv komma fram till vad ordens betydde och vad texterna hade för sammanhang. 
Det förekom ofta längre stunder av tystnad under interventionerna då specialläraren väntade in 
eleven. Vid flertalet tillfällen ger specialläraren eleven verbal respons såsom: 

-Du är en duktig läsare! (speciallärare)

– Oj, vad du kan! (speciallärare)

Stämningen var avspänd och detta visades genom att de båda många gånger stannade upp och  
skrattade åt någonting i texterna tillsammans. 

5.3 Omtalade och observerade beteenden i ett systemteoretiskt perspektiv

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där man bland annat menar att en individ befinner sig i 
komplexa system, där skilda nivåer påverkar individen på olika sätt kommer jag nedan att 
sammanfatta insamlade data utifrån elevens system och det systemteoretiska perspektivet. 

Specialläraren beskrev vidare att den flerspråkiga eleven bodde med sin mamma och sina tre syskon
i en hyreslägenhet i ett segregerat bostadsområde. Specialläraren beskrev att familjen verkade vara 
rätt ensamma och utan något egentligt socialt nätverk. Mamman var dock mycket motiverad i att 
stödja elevens lärande och skolgång i Sverige. Hon engagerade sig både med mellanmål, som hon 
kom med till skolan, och hade ett stort engagemang i barnets hemläxor och skolgång. Mamman i 
familjen var själv analfabet.

Eleven levde i en illitterat familj. När det kommer till familjens ursprungsland verkade familjen, 
särskilt då mamman, ha starka band till hemlandet berättade specialläraren. Under jullovet reste 
familjen tillbaka till ursprungslandet och tillbringade fyra veckor i där. När eleven kom tillbaka till 
skolan i Sverige hade hen tappat mycket av det svenska språket och läsinterventionerna fick under 
denna tid gå tillbaka i arbetsgången för att så att säga reparera förlusten. Eleven visade, under denna
tid, ingen vilja att alls prata om resan, ursprungslandet eller något som hade hänt där. Detta oroade, 
till viss del, specialläraren och en kontakt med skolans elevhälsa etablerades. 

Specialläraren berättade att eleven och hens familj flydde till Sverige när eleven var 4 år gammal. 
De kom från en liten by i ursprungslandet.

6. Diskussion
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I diskussionen ges ett sammanfattande resonemang kring studiens resultat utifrån underrubrikerna; 
”lärarens undervisning och förhållningssätt under läsintervention med den flerspråkiga eleven”, 
”språkutvecklande stimulans” och ”omtalade och observerade beteenden i ett systemteoretiskt 
perspektiv”. Diskussionsavsnittet kopplas även till studiens teoretiska bakgrund. Som en första del 
av diskussionskapitlet ges en metoddiskussion. 

6.1 Metoddiskussion

Att ha genomfört en fallstudie med tillhörande djupintervju, kortare intervjuer och en 
observationsserie har varit spännande och intressant. Genom denna metod har jag fått chansen att på
djupet engagera mig och studera både en elevs pedagogiska och till viss del personliga situation 
men också fått insyn i en speciallärares undervisning under intensiva läsinlärningsinterventioner. 
Det har verkat gynnande utifrån studiens syfte och frågeställningar att endast studera ett fall 
eftersom det gav utrymme att studera det fallet på djupet. Under djupintervjun kunde specialläraren 
berätta mycket kring sin undervisning med den flerspråkiga eleven och jag tror inte att en kortare 
intervju hade gett samma personliga och djupgående resultat. Det var också positivt med tanke på 
studiens syfte att komplettera djupintervjun med en observationsserie med tillhörande korta 
intervjuer bland annat eftersom observationerna gav ytterligare vidare resultat som kunde kopplas 
till djupintervjun vilket jag tyckte var positivt i den här studien (Merriam, 2011; Kvale & Brinkman,
2017, Denscombe, 2017). 

Ett förslag på vidare undersökningar för att komplettera denna studie skulle kunna vara att också 
genomföra djupintervjuer med mamman till den flerspråkiga eleven, och också med eleven själv. 
Detta tror jag skulle komplettera empirin positivt eftersom det skulle gynna resultatet särskilt ur det 
systemteoretiska perspektivet. Jag tror att studien skulle förankras extra med fler djupintervjuer 
eftersom man då också skulle kunna jämföra eleven, mammans och speciallärarens kontexter ur ett 
systemteoretiskt perspektiv på ett djupare plan.  

6.2 Resultatdiskussion

Lärarens undervisning och förhållningssätt under läsintervention med den flerspråkiga eleven         
I studien visade det sig att läsinterventionerna innehöll kombinerad träning av både avkodning och 
läsförståelseprocesser. Specialläraren hade dessutom kontakt med elevens modersmålslärare för att 
kunna jämföra den flerspråkiga elevens modersmålsutveckling med elevens språkutveckling i det 
svenska språket. Läsinterventionerna hade en tydlig arbetsgång och eleven motiverades och stöddes
av detta. Eleven uppvisade ett mycket gott minne vilket specialläraren trodde dels kunde bero på 
användandet av mycket bilder under interventionerna. Eleven beskrevs vidare av specialläraren som
en mycket motiverad elev och specialläraren upprätthöll en god relation med både eleven själv och 
dennes vårdnadshavare. Den goda och avslappnade relationen mellan specialläraren och den 
flerspråkiga eleven var synlig under interventionerna. De valda texter som användes under 
interventionerna rörde sig mellan skilda kulturer och inte bara den svenska kulturen. 
Interventionerna gav utrymme för elevens egna tankar och associationer.  

 Enligt både Fälth (2013) och Wolff (2011) är det av vikt att genomföra intensiva 
läsinlärningsinterventioner en- till – en vilket också var fallet i dessa undervisningssituationer som 
jag observerade. Fälth (2013) menar att det är positivt för läsinlärning att intensiva interventioner 
följs av uppehåll innan de fortsätter igen vilket också denna speciallärare gjorde och redovisade för 
enligt ovan. Elevens flerspråkighet spelade, under dessa omständigheter inte någon roll för 
utformningen av interventionernas tidslängd utan formades på samma sätt som för 
förstaspråkstalare. 
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Att sätta in tidiga insatser, samt att arbeta en – till –en med en strukturerad arbetsgång gällande 
koppling mellan fonem och grafem, för att utveckla en elevs språkutveckling, verkar främjande, och
den pedagogiska arbetsgången stöds också av Torgesen (2006) och av Fälth (2013) och Wolff 
(2011).

Detta förhållningssätt stämde ihop med den undervisning som specialläraren genomförde med sin 
flerspråkiga elev och specialläraren betonade vikten av just den strukturerade arbetsgången under 
interventionerna och beskrev den som ett bärande element i undervisningen. Detta, tillsammans 
med att eleven själv hade motivation och ett eget driv att lära var aspekter som specialläraren 
förhöll sig till gentemot elevens interimspråksutveckling och som verkade positiva för den 
flerspråkiga elevens språkutveckling.  

Empirin i studien visar tydligt att specialläraren genomförde en kombinerad läsinlärningsmetod som
utgick både från avkodningsträning samtidigt som med läsförståelseträning. Denna typ av 
kombinerad arbetssätt inom läsinlärning, anses lyckosam också ur ett andraspråksperspektiv, och 
bekräftas också av Kamhi och Catts (2014) genom den så kallade läsformeln ”Simple view of 
reading”. Enligt Kamhi och Catts förklaras ”Simple view of reading” med en så kallad läsformel där
man menar att en optimal och fullgod, funktionell läsning är beroende av att individen både har 
förmågan att utföra ren avkodning i läsning av bokstäver och bokstasljud men dessutom att 
individen har förmågan att förstå texternas innebörd. Om någon av dessa två delar inte kan hanteras 
kan inte fullgod läsning uppnås.

Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004) är detta kombinerade arbetssätt ytterligare en faktor som 
verkar främjande för flerspråkiga elever i deras interimspråksutveckling, eftersom flerspråkiga 
elevers språkutveckling påskyndas om undervisningen parallellt med ämnesinnehåll, i detta fall 
avkodningsförmåga, fokuserar på kontextuell förståelse. Detta arbetssätt styrks också av Fälth 
(2013) och av Wolff (2011).

Specialläraren utgick, till största del, från detta under läsinterventionerna. Däremot beskrev 
pedagogen att det inom ramen för 20 - 30 minuter per tillfälle inte fanns tid för att arbeta med 
förförståelse kring de aktuella texterna som skulle användas under läsinterventionerna och det 
skulle kunna ses som ett bristperspektiv i sammanhanget och utefter den teoretiska bakgrunden som
finns att läsa i denna studie. Enligt Skolverket (2017) innefattas språkutvecklande arbetssätt bland 
annat av undervisning med förförståelse och specialläraren använder sig inte av det i sin 
undervisning.

Visserligen berättade specialläraren att hen tillsammans med eleven grundligt gick igenom de ord 
som eleven inte förstod men det skedde i direkt anslutning till att eleven läste orden i texten och inte
innan själva texterna skulle läsas. En tanke skulle kunna rikta sig mot att elevens 
interimspråksutveckling skulle gagnas av ett större inslag av förförståelse kring texterna i de 
intensiva läsinterventionerna. 

Däremot bekräftas speciallärarens undervisning, med hänvisning till hens förklaring av svåra ord av
till exempel Gibbons (2008). För flerspråkiga elever är det språkutvecklande och hjälper deras 
andraspråksutveckling, att ges verbala förklaringar kring svåra ord och begrepp då det blir 
ytterligare ett sätt att lära nya ord och att förstå sammanhanget i texter (Gibbons 2008).

Ytterligare en aspekt som specialläraren förhöll sig till och som, möjligtvis kan fungera främjande 
för elevens interimspråksutveckling under läsinterventionerna var kopplingen till elevens 
modersmål. Pedagogen använde sig ibland av så kallade översättningsappar för att eleven skulle 
kunna göra direkta översättningar mellan det svenska språket och modersmålet. Den flerspråkiga 
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eleven kunde på detta sätt vara hjälpt av sitt modersmål och använda det som en brygga in i det 
svenska språket.  Enligt Skolverket (2017) är detta en framgångsfaktor i språkutvecklingen av både 
elevens första- och andraspråk, bland annat eftersom utvecklandet av elevens metakognitiva 
förmåga, att ha förmågan att titta på sin egen språkutveckling ”uppifrån” är generellt sett, 
språkutvecklande för att eleven då tränas i att upptäcka språkliga skillnader i de olika språken.

Utöver översättningsapplikationerna såsom Google translate, och SayHi, beskrev också 
specialläraren att hen hade en personlig kontakt med elevens modersmålslärare och att detta också 
var en aspekt som specialläraren förhöll sig till.

Enligt Swärd (2008) verkar en metakognitiv kompetens hos elever främjande i språkutveckling 
eftersom detta också ökar elevens medansvar. Eleven behöver skapa eget ansvar och vara delaktig i 
sin egen lärandeprocess. I min fallstudie skapade specialläraren rum för detta genom att i många fall
vänta in elevens svar och inte komma med egna snabba svar och rätta eleven. Eleven förväntades 
själv styra processen och det var utvecklande för elevens interimspråksutveckling.

Under djupintervjun, de kortare intervjuerna och observationerna visade de sig vidare att eleven 
gavs möjlighet att till stor del själv välja vilka texter som skulle läsas under interventionerna. 
Texterna rörde sig i skilda kulturella sammanhang och eleven gavs möjlighet att själv välja fritt 
vilken text som skulle läsas. Att eleven gavs denna möjlighet kan fungera främjande och 
utvecklande för elevens omvärldsuppfattning vilket också främjar en individs 
interimsråksutveckling (Hyltenstam & Lindberg, 2004) 

Dessa förhållanden kan verka underlättande för eleven med flerspråkig bakgrund med avsikten att 
lyfta hens kulturella identitet som skiljde sig från den svenska majoritetskulturen och detta är en 
faktor som kan verka främjande för elevens självbild och självförtroende och därmed också öka 
elevens motivation och lärandeprocess på flera skilda positiva delar (Cummins, 2017).

Specialläraren beskrev att den flerspråkiga eleven hade ett bra minne vilket underlättade elevens 
språkutveckling och jag kopplar det till att flerspråkiga elever just utvecklar ett bättre arbetsminne 
(Cummins, 2017) jämfört med förstaspråkstalare och detta var också en aspekt för specialläraren att
förhålla sig till under interventionerna med eleven.  

Språkutvecklande stimulans                                                                                                  Under 
mina deltagande observationer kunde jag se en god relation och en bra stämning mellan pedagogen 
och eleven och detta var ihållande och också utmärkande vid alla tre intensiva läsinterventioner som
jag var deltagande i. Detta visade sig bland annat genom kroppsspråket mellan pedagogen och 
eleven. Kroppsspråket var avslappnat, både eleven och specialläraren log mycket till varandra, de 
lutade sig mot varandra under interventionerna och både visade tålamod gentemot varandra. Jag 
noterade dessutom att den flerspråkiga eleven inte verkade vara nervös under interventionerna.

Den fina relationen mellan individerna fungerar i många fall språkutvecklande för elevens 
andraspråkutveckling och liknande förhållanden styrks också i Cummins som språkutvecklande 
förhållanden (2000, 2001, 2017).

Specialläraren hade under samtliga tre interventioner som jag var med på en professionell hållning 
gentemot eleven. Speciallärarens professionella hållning handlade, bland annat, om att hen visade 
kunskap om var eleven befann sig i sin språkutveckling och anpassade undervisningsmaterialet efter
detta, att hen visade förståelse för elevens bakgrund och att specialläraren ville bygga en god 
relation med eleven. Jag uppfattade att det, bland annat, var denna hållning som ”bar” 
undervisningen framåt och denna också påverkade elevens språkutveckling i en positiv riktning. 
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Pedagogen visade en medvetenhet kring att det är förståelsen i språket som bär elevens förmåga att 
träna på avkodningen med koppling mellan fonem och grafem (Skolverket, 2012).

Ytterligare språklig stimulans som exemplifierades under observationerna var när eleven fick 
möjlighet att själv associera fritt kring ord, begrepp och sammanhang som behövde förklaras och 
fördjupas. Jag förstår dessa undervisningssituationer som språkutvecklande för att interventionerna 
gav utrymme för frågor och språkliga diskussioner mellan pedagogen och eleven. De hade en trygg 
och bra relation som inte inskränktes av rädsla (Cummins 2000, 2001). Som ett led i associationerna
från eleven fick hen också möjlighet att associera till ord och begrepp från sitt ursprungsland.  

Dessa språkliga situationer är språkutvecklande i den meningen att elevens ursprungsland lyfts fram
och ges en naturlig ”plats” i undervisningssituationen. Även om eleven inte alltid hittar svaret där, 
får hen möjlighet att koppla undervisningen till sina egna erfarenheter och till sin egen bakgrund. 
Eleven hade en kort tid innan rest tillbaka till sitt ursprungsland och spenderat en tid där 
tillsammans med sin familj. Jag uppfattade att specialläraren visade respekt inför elevens kulturella 
identitet, och vidare lät den komma fram i undervisningen. Detta förhållningsätt fungerar 
språkutvecklande (Cummins 2017).

Interventionernas språkutvecklande stimulans sträckte sig vidare mot att de valda texterna som 
användes under läsinterventionerna rörde sig på skilda språkliga nivåer vilket ”tvingade” den 
flerspråkiga eleven att själv röra sig mellan avkodningsträning till läsförståelsesammanhang. Av 
vikt inom språkutvecklande stimulans är också att koppla undervisningsspråket till elevens eget 
vardagsspråk, vilket också skedde i den här fallstudien. 

Interventionerna utmanade alltså elevens språkliga färdigheter på skilda nivåer, vilket, i sig, 
fungerar språkutvecklande ur ett flerspråkigt perspektiv (Skolverket, 2012).

Undervisningsinterventionerna präglades av stöttning och språkutveckling inom den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1992: 187 – 189, Hyltenstam & Lindberg 2004). Både elevens 
ordförråd och avkodningsförmåga får möjlighet att på ett lättare sätt utvecklas positivt, genom detta 
arbetssätt.

Omtalade och observerade beteenden i ett system                                                                        Till 
att börja med befinner sig eleven, dennes mamma och närmaste familj, på mikronivå inom sitt 
system ur ett systemteoretiskt perspektiv. Under mina deltagande observationer såg jag en mycket 
sporrad, nyfiken och framåtsträvande elev. Detta visade sig dels genom att den flerspråkiga eleven 
var positivt inställd till interventionerna och hen visade inte någon motvilja att gå ifrån sin reguljära 
klassrumsundervisning utan ville själv komma till specialläraren och få enskild undervisning. Den 
flerspråkiga eleven var under mina deltagande observationer, också väldigt intresserad av materialet
och texterna man skulle använda sig av under de intensiva läsinterventionerna. Arbetsgången var 
också tilltalande för eleven och detta märktes genom att eleven själv drev interventionerna framåt.  
Detta var också något som bekräftades av specialläraren under djupintervjun och under de kortare 
intervjuerna som följde direkt efter observationerna. Eleven beskrevs som framåtsträvande och 
laddad av specialläraren.  

På nästa nivå, mesonivån får specialläraren och den svenska grundskolan hjälp av mammans 
drivkraft, från mammans egen mikronivå, att utveckla elevens kunskapsmässiga utveckling framåt. 
Om fallet hade varit tvärtom, att mamman inte hade engagerat sig särskilt mycket i hens skolgång 
hade pedagogerna på berörd skola fått jobba hårdare och anstränga sig mer för att lyckas med 
elevens språkutveckling och skolgång. 
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Specialläraren hade också en drivkraft vilket också bidrog till en positiv lärandeutveckling för 
eleven på en mesonivå. 

Den tredje ekologiska nivån berör, till exempel, elevens kontakter med elevhälsan eller 
socialtjänsten. Specialläraren beskrev under djupintervjun en oro som skolan hade beträffande 
familjens resa till ursprungsland, som hade skett över jullovet. Vad hände egentligen i 
ursprungslandet? Eleven hade uppvisat ett förändrat beteende i skolan när hen kommit tillbaka och 
dessutom hade eleven regredierat i sin språkutveckling efter resan. När specialläraren, under sina 
träffar med eleven försökte fråga och prata med eleven vad hen hade gjort i ursprungslandet, fick 
hen som oftast undanglidande svar och specialläraren uppfattade det som att eleven inte alls var 
intresserad av att prata om resan.

En huvudsaklig idé inom systemteori handlar om att vi människor inte enbart kan definieras utefter 
våra individuella egenskaper utan också, till väl stor del, av i vilka sammanhang vi befinner oss i 
och hur nivåer i dessa sammanhang korrelerar (Storfors, personlig kommunikation, 2016). 

För att till viss del försöka förstå denna elevs skolsituation och sammanhang, förstår jag att man 
alltså behöver sätta sig in i elevens sammanhang med dess skilda attribut. Vilka är egentligen 
nivåerna i den flerspråkiga elevens system och hur påverkar de varandra och hela elevens system? 
Vad visar denna fallstudie för omtalade och observerade beteenden ur ett systemteoretiskt 
perspektiv? 

Jag tolkar att elevens system är komplext, bland annat eftersom individen befinner sig i ett 
flerspråkigt sammanhang och har erfarenhet av en flykt från ett krigsdrabbat land. Med detta, menar
jag dock inte att det skulle vara enbart ur en negativ synvinkel. Däremot skulle man som pedagog 
kunna tänka på hur dessa specifika delar påverkar eleven i dennes interimspråksutveckling, och i 
dennes skolgång. 

Specialläraren beskrev, att dennes relation med eleven och elevens mamma var mycket god och 
detta också var avgörande för elevens skolsituation del i att skolgången är positiv (Storfors, 
personlig kommunikation, 2016). Den goda relationen mellan specialläraren och den flerspråkiga 
eleven bekräftades också under mina deltagande observationer. 

Denna nivå i systemet, tolkar jag karaktäriseras av en ambitiös skolelev med en mycket involverad 
vårdnadshavare i skolgången och också en mycket ambitiös och engagerad lärare. Detta kan tolkas 
som positivt, såväl för elevens personliga utveckling som för den skolmässiga och kunskapsmässiga
utvecklingen. Detta också, till trots att mamman själv är analfabet. Möjligen, tolkar jag att detta kan 
fungera som en sporre för mamman att hennes barn ska ges chansen att lära sig att läsa och skriva 
och i förlängningen skaffa sig en bra utbildning och ett gott liv i Sverige. 

Denna mikronivå i elevens system, tolkar jag har starka samband med mammans egen mikronivå, i 
mammans personliga system på det sättet att mamman förmodligen, enligt min tolkning har en 
drivkraft att hjälpa flickan att uppnå utbildning som mamman kanske inte hade möjlighet till i 
familjens ursprungsland. 

Man skulle vidare kunna tolka att eleven inte ville förstärka och lyfta fram sin ursprungskultur i 
skolan och att denne skämdes för sin resa till ursprungslandet, med sin familj och då valde att inte 
prata om resan eller ursprungslandet i skolan. Detta skulle möjligen kunna vara en aspekt att beakta 
för de pedagoger och särskilt då specialläraren som möter eleven i skolan.
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Ytterligare pedagoger på skolan, blev enligt specialläraren, oroliga och elevhälsan startade sitt 
arbete. Det som sker på denna, exonivå, i elevens hela kontext påverkar individen själv även om det
oftast inte sker någon direkt kontakt mellan individen på mikronivå och exonivå.

Möjligen skulle eleven behöva förstärkas i sin flerkulturella identitet och ges stöd i det positiva som
följer med en individs mångkulturella identitet. Skolan skulle kunna arbeta med och diskutera kring 
olika kulturer och minoriteter i syftet att lyfta dessa och flerspråkiga elevers sammanhang i Sverige 
och i skolan.

Den sista av de ekologiska nivåerna kallas makronivån och denna nivå innefattas av samhälleliga 
förändringar och uppfattningar (Storfors, personlig kommunikation, 2016). Denna nivå, kan 
påverka eleven, bland annat genom hur majoritetssamhället ser på minoritetsgrupper i Sverige. 
Denna elev befinner sig i en minoritet i Sverige och det skulle kunna påverka eleven i en negativ 
riktning. 

Enligt Bronfennbrenner (1979) är nivåerna i system sammanfogade som nät och det är i relationen 
mellan dessa delar som man kan frambringa förändring. De samhälleliga och politiska vindarna som
blåser i ett land påverkar alltså enskilda individer, i stor grad. Om en elev har svåra eller mycket 
goda hemförhållanden är också av vikt i systemet. När det gäller oss pedagoger i skolan påverkar 
det eleven om de möter professionella pedagoger som har kunskap om elevernas skilda behov 
(Skolverket, 2012).

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som kan väga upp emot till exempel svåra 
hemförhållanden. Förändrar man en liten del av systemen kan man få till en otroligt stor positiv 
förändring för enskilda individer och elever enligt Öquist (2013). 

6.3 Slutdiskussion

Ur min synvinkel har det varit mycket givande att ha fått chansen att genomföra en fallstudie. 
Fallstudien som metod har medfört att jag verkligen har kunnat studera en elev under en längre 
tidsperiod, vid flera olika tillfällen och utifrån flera olika infallsvinklar. Jag har genom detta fått 
fördjupad kunskap om den enskilda elevens interimspråksutveckling och vad som i studien har 
påverkat den. Detta kommer vara en hjälp för mig i min fortsatta undervisning gällande läsinlärning
för flerspråkiga elever. Min förhoppning är också att fler speciallärare och pedagoger, om än bara 
till viss del kan använda sig av min studie och dess resultat i sin undervisning. 

Efter att jag har satt mig in i det systemteoretiska perspektivet ser jag till högre utsträckning vikten 
av att man som lärare och medmänniska försöker förstå att elever och individer är formade och 
formas utefter den omgivning de befinner sig i. Människors liv är föränderliga och alla elever kan 
inte bemötas på samma sätt. I Sverige har vi idag ett mångkulturellt samhälle och, jag menar att 
skolan har ett ansvar att analysera och arbeta gentemot våra elever med annan kulturell bakgrund. 
Normen kan inte längre bara vara den svenska. 

Om vi, i Sverige och i skolan lyckades lyfta minoritetsgrupper mer tolkar jag att det skulle påverka 
enskilda individer positivt, såsom elever i grundskolan och möjliggöra en mer friktionsfri skolgång 
och språk- och identitetsutveckling. 

Jag har fått insikt i att det ibland inte krävs så stora förändringar i till exempel skolan eller 
undervisningen för att eleven ska utvecklas på olika sätt. En utmärkande tendens i min studie är 
vidare vikten av att vi lärare upprätthåller goda relationer både till våra elever och också till deras 
vårdnadshavare. Den goda relationen, tolkar jag fungerar som ett fundament för att 
lärandeutvecklingen ska vara lyckosam.      
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Jag har också fått möjlighet att fördjupa mig i en speciallärares arbetssätt gentemot den flerspråkiga 
eleven. Betydande hörnstenar i intensiv läsinlärning handlar bland annat om att speciallärare, till 
viss del undervisar en – till – en under periodiserade omgångar med eleven. Det är också viktigt att 
interventionerna innehåller skilda inslag som pendlar mellan avkodningsträning till 
läsförståelseövningar för att uppnå bästa språkutveckling.   

När det gäller språkutvecklande stimulans i skolan visar min studie, bland annat, att det är positivt 
att förstärka och lyfta den flerspråkiga elevens egna associationer till ord som hen inte förstår för att
på så sätt underlätta ordförståelse och sammanhang. En annan komponent inom språkutvecklande 
undervisning är att lyfta in undervisningsmaterial och texter från skilda kulturer. 

Specialläraren i min studie beskrev att hen på grund av tidsbrist inte hade tid för att arbeta med 
förförståelse kring texterna, under de intensiva läsinlärningsinterventionerna och detta tror jag 
möjligtvis kunde påverka elevens interimspråksutveckling åt det negativa hållet. Då studiens 
teoridel lyfter fram förståelse som en viktig komponent inom läsundervisning tolkar jag att just 
förförståelseträning är ytterligare en faktor att ta hänsyn till för att underlätta och påskynda 
språkutveckling. 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört denna studie ser jag vikten av att pedagoger och skolan som helhet tar 
hänsyn till och organiserar sig efter elevers individuella sammanhang på skilda plan. Det finns 
därför ett behov av fortsatt forskning som är riktad utifrån det systemteoretiska perspektivet som har
ett flerspråkigt/tvåspråkigt utgångsläge. Forskningen behöver särskilja förstaspråkstalares 
lärandebehov till skillnad från flerspråkiga/tvåspråkiga elevers behov. Utifrån sådan forskning tror 
jag att flerspråkiga/tvåspråkiga påskyndar sin språk- och kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Missivbrev

Hej! Jag är en student, som läser, Speciallärarutbildningen på Mälardalens högskola och nu är jag 
inne på min sista termin och är i gång med att skriva mitt examensarbete, som omfattar 15 högsko-
lepoäng. Mitt valda ämne är Språkutvecklande arbetssätt inom intensiv läs- och skrivinlärning. Jag 
vill ta reda på, och lyfta fram exempel på främjande exempel i enskilda läs- och skrivinlärningstill-
fällen gentemot andraspråkselever. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring ämnet, men har också för avsikt att ta hjälp av 
en verksam speciallärare genom intervju och genom observationer av, 3 st, undervisningssituationer
med en flerspråkig elev. Därmed vill jag intervjua dig, som har erfarenhet och kunskap i ämnet, 
som är värdefull för mig i mitt arbete. Intervjun kommer ta ca 1,5 timme och den kommer spelas in 
i en ljudfil. 

Vid intervjun kommer ett första krav vara att jag tar hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som av-
bryta intervjun och därmed ditt deltagande. Det andra kravet är att jag måste få samtycke från vård-
nadshavare och barn om deltagande, med andra ord att vårdnadshavare samt barn ger medgivande 
att delta ta i studien. Barnet kan när som helst välja att avbryta deltagandet om så skulle vara fallet. 
Det tredje kravet är att det material vi samlar in under observationerna enbart får användas till 
forskning samt att andra forskare får ta del av vårt material. Det sista kravet som jag kommer utgå 
ifrån innebär att allt material jag får in kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller 
plats kan pekas ut. Jag bifogar här ett dokument där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivan-
de till medverkan eller ej som sedan ska tas med till läraren.  

Om du/ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till mig eller min hand-
ledare. 

Åsa Segerros - xx                                       Handledare:

                                                                    Margareta Sandström – xx

Vänligen Åsa Segerros 
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Bilaga 2. Samtyckeskrav

Hej, jag är en student som läser till speciallärare. Jag önskar medgivande från er vårdnadshavare till att jag 
kan vara med och observera undervisningen med ert barn. Detta, medför, förhoppningsvis, nya insikter i 
hur man bättre undervisar flerspråkiga elever i skolan. Jag hoppas på positivt svar från er. 

Samtyckesformulär

 □ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien.

 □ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

…………………………………………………………………………………………… Målsmans underskrift 

…………………………………………………………………………………………… Barnets underskrift

Om du/ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till mig eller min hand-
ledare. 

Åsa Segerros - xx                                       Handledare:

                                                                    Margareta Sandström – xx

Vänligen Åsa Segerros
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Bilaga 3. Observationsmall, dubbellog

Dubbellogg Datum:                                                                 Tid: 

Observatör:                                    Situation:                         Plats: Närvarande personer:

Tema/Fokus: Språkutvecklande arbetssätt

Områden att observera:

Vad gör läraren i undervisningen? Ger denne ledtrådar? 

Försöker läraren komma åt hur eleven tänker? 

Hur formas undervisningen? Försöker läraren hitta elevens eget sätt att associera? Försöker 
läraren förstå eleven, eller kommer läraren själv med snabba svar?

Vilken typ av respons ger läraren till eleven?

Vilken attityd har läraren till eleven? Verkar läraren intresserad eller trött…? 

Hur fungerar kroppsspråket mellan läraren och eleven? Hur visar sig den icke-verbala 
kommunikationen mellan läraren och eleven?

Vilken språkutvecklande stimulans kan exemplifieras? 

Rör sig texterna mellan skilda språkliga nivåer? 

Beskrivning: Vad händer? Vad säger personerna?

Observatörens reflektioner: Tolkningar, tankar, 

känslor, reaktioner, överraskande händelser, osv.

35



Bilaga 4. Intervjufrågor

Bakgrund

Berätta  hur  länge den  flerspråkiga  eleven  bott  i  Sverige  och hur  hens  familjeförhållanden ser  ut.  Hur
uppfattar  du elevens och hens familjs  sociala  omständigheter  i  Sverige  och från ursprungslandet?  Har
eleven stöttning hemifrån från sina föräldrar? Beskriv elevens och familjens relation till ursprungslandet.

Förutsättning

Berätta hur du praktiskt genomför dina intensiva läsinterventioner för den flerspråkiga eleven och hur du
kom  fram  till  beslutet  att  eleven  var  i  behov  av  intensiva  läsinlärningsinterventioner,  en  –till-  en
tillsammans med en speciallärare.

Beskriv hur du arbetar för att det ska finnas tydliga lärandemål för både innehåll och språk?

Hur är texterna ni använder anpassade efter eleven flerspråkiga kontext? Är texterna kognitivt utmanande?

Hur fungerar upplägget under interventionerna? Kan du beskriva hur/om texterna rör sig från det konkreta
till det abstrakta?

Hur undervisar du för att innehåll och begrepp blir anpassade till elevens språkliga nivå?

Berätta om hur du knyter de språkliga begreppen till elevens vardagsspråk och egna erfarenheter?

Beskriv  hur  du  genomför  undervisningen  så  att  den  blir  kognitivt  utmanande  och  så  att  uppgifterna
kombineras med din stöttning?

Hur går det till när eleven bearbetar innehållet muntligt?

Skildra hur det går till när ni interagerar och för samtal under de intensiva läsinterventionerna?

På vilket sätt stöttas eleven vid läsning av texter innan, under och efter läsningen? (Skolverket, 2017)
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