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Sammanfattning  
De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska ökat i den svenska 
skolan. Samtidigt ska skolans samtliga elever bedömas efter samma kunskapskrav, och 
undervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar. Syftet med arbetet var att 
undersöka och analysera hur några utvalda speciallärare och specialpedagoger beskrev 
problematik, bemötande och språkliga svårigheter hos andraspråkselever, och hur deras svar 
kunde ses ur specialpedagogiska perspektiv samt ur ett multikulturellt perspektiv. 
 Vi gjorde en småskalig kvalitativ studie och genomförde fokusgruppsintervjuer med 
sammanlagt femton informanter i tre närliggande kommuner. I vår analys av materialet tog 
vi utgångspunkt i fenomenografin. De teoretiska utgångspunkter som vi utgick från i vårt 
arbete var specialpedagogiska perspektiv och perspektiv på multikulturell undervisning. 
Våra informanter talade generellt om gruppen andraspråkselever i positiva ordalag, och de 
ansåg att varken samhället eller skolan gav eleverna rätt förutsättningar att lyckas under sin 
skolgång. De såg brister i organisation och undervisning som en stor bidragande orsak till 
andraspråkselevernas skolsvårigheter. Det var relativt stor skillnad hur informanterna talade 
om vilka möjligheter andraspråkselevernas vårdnadshavare har att hjälpa sina barn, och 
kulturens inverkan på skolframgångar. De två perspektiv på specialpedagogik som vi tydligt 
såg under fokusgruppsintervjuerna var det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 
perspektivet. Våra resultat visade att det fanns lite kunskap om multikulturella dimensioner 
och hur de kan användas för att förbättra andraspråkselevernas möjligheter att lyckas i 
skolan.  

Nyckelord: Andraspråkselever, andraspråksinlärning, kulturell bakgrund, multikulturell 
undervisning, specialpedagogiska perspektiv, språkutveckling.  
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1. INLEDNING 
I den svenska skolan finns många elever som har ett annat modersmål än svenska och som 
läser svenska som andraspråk (SVA). Vissa har nyligen kommit till Sverige medan andra 
har flera års erfarenhet av den svenska kulturen och den svenska skolan. En del av eleverna 
med annat modersmål än svenska uppvisar språkliga svårigheter. 

Samtliga elever i skolan ska bedömas enligt samma läroplan (Skolverket, 2018a). Vid 
mottagandet av en nyanländ elev i en kommun ska elevens förutsättningar och förkunskaper 
kartläggas enligt direktiv i Skollagen (SFS 2010:800). Denna kartläggning ska utgöra 
grunden för hur elevens undervisning ska struktureras. Likt alla andra elever i den svenska 
grundskolan, har andraspråkselever rätt till en undervisning som anpassas efter deras 
förutsättningar och behov (SFS 2010:800). Området flerspråkiga elever har inte förrän 
nyligen ingått som en del i lärarutbildningarna. Det betyder att många praktiserande lärare 
inte har adekvat utbildning gällande undervisning av elever med annat modersmål än 
svenska (Skolverket, 2018b).  

I och med den ökade andelen andraspråkselever har modersmålsundervisningen blivit 
aktualiserad. 2017 hade cirka en fjärdedel av alla barn i grundskolan i Sverige 
migrationsbakgrund (Duek, 2017).  Enligt Cummins (i Gibbons, 2016) är läsningen och 
förståelsen på förstaspråket den viktigaste faktorn för att kunna lära sig att läsa på ett 
andraspråk.  

Enligt Skolverkets statistik är endast 67,3% av de elever som invandrat till Sverige under 
grundskolans åk 1-5 behöriga till gymnasiet, och endast 28,4% av de elever som kommit de 
sista fyra åren innan gymnasiet (Skolverket, 2018c). Skollagen fastställer att alla elever som 
riskerar att inte nå målen ska ges extra anpassningar, och om det inte är tillräckligt, särskilt 
stöd (SFS 2010:800). Enligt Skolverket ska elever ges det stöd som de behöver för att de ska 
nå målen, exempelvis specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014). 
    Vi vill med detta arbete undersöka språkets inverkan på skolgången för flerspråkiga 
elever med annat modersmål än svenska, utifrån ett antal speciallärares och 
specialpedagogers perspektiv. Vi vill också undersöka hur ett antal speciallärare och 
specialpedagoger upplever mötet och arbetet med andraspråkselever. Vår förhoppning är 
att vårt arbete ska ge oss fördjupad kunskap och förståelse om andraspråkselever och de 
hinder som de möter i skolan, vilket i förlängningen kan leda till mer adekvat stöd i mötet 
med kollegor och elever. 

1.1 Bakgrund 
Här kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter vi har haft i vårt arbete, och även 
ge bakgrund till följande områden; andraspråkselever, kulturell bakgrund och multikulturell 
undervisning, dyslexi samt språkstörning.  

1.1.1 Teoretiska utgångspunkter 
Det finns flera teorier och utgångspunkter inom specialpedagogisk forskning. Nilholm 
(2007) beskriver tre perspektiv inom specialpedagogik; det kompensatoriska perspektivet, 
det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Dessa skiljer sig i grunden när det gäller 
hur man ser på orsakerna till problemen, att de finns hos individen eller i miljön. Det 
kompensatoriska perspektivet innebär att orsaker och förklaringar till skolsvårigheter söks 
hos individen själv, och elevens egenskaper och tidigare skolgång studeras för att hitta 
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förklaringar till problemen. Av tradition läggs fokus på funktionsnedsättningar och hinder 
hos eleven, som dyslexi, autism och ADHD. De insatser och åtgärder som föreslås har till 
syfte att kompensera svårigheterna. Det kritiska perspektivet innebär att man söker svar till 
svårigheter i de miljöer och sociala processer som eleven befinner sig i. Man flyttar fokus 
från eleven, och betonar att verksamheten ska organiseras så att alla elever inkluderas. 
Dilemmaperspektivet har en starkt etisk dimension som ifrågasätter rätten att tillskriva någon 
en identitet som bygger på individens tillkortakommanden. Det handlar således om ett 
resonemang kring en elevs behov av stöd i relation till hur stödet ska ges, exempelvis 
exkludering kontra inkludering. Perspektivet tar utgångspunkt i den konflikt som uppstår i 
utbildningssystemets motsättningar; kravet att samtliga elever ska uppnå en likvärdig 
kunskapsnivå samtidigt som lärare förutsätts anpassa skolan efter varje enskild individs 
olikheter och förutsättningar (Nilholm, 2007).  
    Vi har även valt att använda Banks (2013) perspektiv på multikulturell undervisning i vårt 
arbete. Vi ser en tydlig koppling mellan Banks teorier och det kritiska perspektivet på 
specialpedagogik. Banks framhåller att multikulturell undervisning inte enbart innebär att 
innehållet i undervisningen ska handla om olika grupper, utan att det krävs ett 
helhetsperspektiv för att arbetet ska benämnas multikulturellt. Banks menar att lärare som 
har svårt att se hur deras undervisning kan relateras till kulturella frågor har svårt att se 
meningen och nyttan med multikulturell undervisning. Han utgår från fem dimensioner av 
multikulturell undervisning; den första dimensionen är innehållsmässig, den andra handlar 
om kunskapskonstruktion, tredje om minskning av fördomar, den fjärde om en jämlik 
pedagogik och den femte av ett stärkande av skolkulturen. Innehållsintegration innebär att 
man som lärare tar undervisningsinnehåll och exempel från ett flertal kulturer och grupper 
för att ge exempel och illustrera idéer etcetera. Banks menar att många lärare tyvärr stannar 
här och kommer inte vidare, och att de då inte ser nyttan med multikulturell undervisning.  
    Andra dimensionen, kunskapskonstruktionen, handlar om att lärarna hjälper eleverna att 
förstå och undersöka kulturella förgivet taganden och fördomar, och hur olika kulturer 
fokuserar på och ser olika saker med hjälp av sin kulturella ram. Den tredje dimensionen 
innebär att man arbetar aktivt med att eleverna ska utveckla positiva erfarenheter och en 
positiv inställning till andra kulturella eller etniska grupper. Enligt Banks (2013) kommer 
många elever till skolan med olika negativa föreställningar om andra kulturella och etniska 
grupper och därför är det viktigt att belysa och diskutera dessa. En jämlik pedagogik, den 
fjärde dimensionen, innebär att man som lärare analyserar sin egen undervisning för att se 
om, och i vilken utsträckning, man själv reflekterar över multikulturella frågor. Ett 
multikulturellt fokus innebär att läraren utvecklar och anpassar sin undervisning så att den 
främjar akademisk framgång för olika etniska grupper, alla olika individer oavsett 
könstillhörighet, kulturella grupper och olika sociala klasser. En stärkande skolkultur 
innebär att skolan som organisation och kulturbärare undersöker och aktivt arbetar för att 
skolan ska utvecklas i ett multikulturellt perspektiv. Här måste hela kollegiet vara med för 
att analysera och aktivt bygga upp ett positivt multikulturellt synsätt (Banks, 2013). 

1.1.2 Andraspråksinlärning 
Gemensamt för gruppen andraspråkselever är att de oftast har ett annat förstaspråk än 
svenska. Definitionen av andraspråkselever är att de utvecklar kunskaper inom ett eller flera 
förstaspråk och lär sig därefter svenska. Av denna anledning väljer man att använda termen 
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flerspråkiga elever i Skolverkets publikation Greppa flerspråkigheten (Skolverket, 2018b). 
Dock påpekas att termen inte innebär att eleven behöver ha jämngod utveckling i sina språk 
trots att två eller flera språk används. Språklagen fastslår att elever med annat modersmål än 
svenska ska ges stöd för att kunna fortsätta att utveckla sina språk, såväl förstaspråk som 
svenska. Syftet är att värna Sveriges språkliga mångfald: 

 
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla 
och använda svenska. Därutöver ska 
1.den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda minoritetsspråket, och 2. den som är döv eller hörselskadad och den som 
av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda det svenska teckenspråket. Den som har ett annat modersmål än de språk 
som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt 
modersmål. 

                                                                                                                         (SFS 2009:600)  
 
    I Läroplan för grundskolans tidigare år (Skolverket, 2018a) betonas att undervisningen 
ska anpassas efter elevernas skiftande kulturer, erfarenheter och språk. Undervisningen ska 
utgå från deras tidigare erfarenheter och kunskaper för att på så sätt främja den fortsatta 
utvecklingen i skolan (Skolverket, 2018a). Skolverket lyfter vikten av att flerspråkiga elever 
får möjligheter och förutsättningar att utveckla identitet, språk och kunskaper för att nå 
framgång i skolan. Det gagnar eleverna om deras lärare arbetar flerspråkigt och strategiskt 
för att ge eleverna tillgång till samtliga språkresurser i klassrummet.  

1.1.3 Kulturell bakgrund och multikulturell undervisning 
Dueck (2017) menar att den undervisning som bedrivs i den svenska skolan, och de 
läroböcker som finns i skolan, bygger på den kultur, samt de erfarenheter och vanor som 
anses tillhöra den svenska kulturen. De kunskaper, erfarenheter och språk som eleverna har 
med sig som inte passar in i den ramen värderas inte lika högt inom skolans värld (Dueck, 
2017; Heath, 1983). Det är också så att de elever som passar in i normen och har med sig 
”rätt” bakgrund hemifrån samt ”rätt” erfarenheter klarar sig bättre inom det svenska 
skolsystemet, än de elever som har annan bakgrund. Eleverna anpassar sig dock ofta efter 
den rådande normen och i många fall lämnar eleverna sin kulturella bakgrund utanför 
klassrummet och skolan för att anamma skolans kultur menar Dueck (Dueck, 2017).  

Undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den 
ska också bygga på och ta ”utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper” (Skolverket, 2018a, s. 6). Enligt Skolverkets rapport verkar detta dock vara 
svårt att realisera inom skolan då forskning visar att elevernas socioekonomiska bakgrund 
och föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande spelar en stor roll för skolframgångar. 
Skolverket konstaterar att elever som har kommit till Sverige efter ordinarie skolstart 
generellt uppnår lägre resultat och blir inte behöriga till gymnasieskolan i samma 
utsträckning som övriga elever (Skolverket, 2017a).  

Ljungberg (2005) menar att de normer som finns i styrdokumenten, så som i läroplaner 
och skollag, inte alltid lyser igenom i skolans vardag. Hon menar att lärare är individualister 
och styrs av sin egen skolgång och de traditioner och värderingar som finns inom skolan 
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man arbetar på. Hon pekar också på att föräldrars möjligheter att påverka skolan, styrs av 
lärarnas syn på deras sociala kapital. Anses inte föräldrarna ha rätt socialt kapital så 
begränsas deras möjlighet att påverka elevernas skolgång och studiemiljö (Ljungberg, 2005).   
    Runfors (2007) anser att skolan är en plats där maktstrukturer, bedömning och 
kategorisering av elever är vardag och inom skolan arbetar man i många fall väldigt medvetet 
med att inte särbehandla någon på grund av dennes etnicitet (Runfors, 2007). Dock menar 
Runfors att maktstrukturerna och kategoriseringen är så starkt rådande att det i och med detta 
blir nästan oundvikligt med särbehandling.  

Sawyer och Kamali (SOU 2006:40) menar att det svenska utbildningssystemet i grunden 
är skapat för att bygga en ”vi-känsla” hos eleverna och också göra dem till nationalister. 
Detta system inom skolan är fortfarande tydligt rådande om man ser till vad styrdokumenten 
säger om kristen tradition, humanism och kulturarv. Lgr 11 fokuserar också på att eleverna 
ska fostras till goda medborgare i det svenska samhället (Skolverket, 2018a), men det står 
också tydligt framskrivet att lärarna även ska samverka med vårdnadshavare så att skolan 
tillsammans med vårdnadshavarna kan utveckla skolans verksamhet och innehållet i skolan.  

Inom skolan har begreppen svenskar och invandrare traditionellt använts i dagligt tal, 
även om det inte alltid har varit så att ”svenskarna” är i majoritet i klassen (SOU 2006:40; 
Runfors, 2007). Runfors (2007) menar att en kategorisering av detta slag leder till ett 
bristperspektiv snarare än fokus på vad eleverna har som styrkor, d.v.s. att det är en brist att 
eleverna inte är svenska, att de saknar den svenska kulturen och erfarenheterna. Hon menar 
också att man inte kan kategorisera utan att rangordna kategorierna och ställa grupperna mot 
varandra.  

1.1.4 Dyslexi 
Dyslexi innebär svårigheter med fonologi, vilket får till följd att man kan ha svårt att lära sig 
läsa eller skriva. Det finns inte enbart ett sätt att definiera dyslexi (Gustafson, 2009). Dock 
är den mest spridda uppfattningen inom forskningen att dyslexi beror på en störning i det 
fonologiska systemet som gör att en individ har svårt att automatisera ordavkodningen. 
Dyslexi märks i första hand genom att man har svårt att avkoda automatiskt vid läsning och 
att man då också har svårt med stavningen (Lundberg, 2010; Fouganthine, 2012; Hedman, 
2010). Man kan lära sig att kompensera för de fonologiska svårigheterna och man kan lära 
sig att läsa på en acceptabel nivå (Gustafsson, 2009), men svårigheterna består livet ut 
(Wolff, 2009).    
    Självkänslan hos personer med läs- och skrivsvårigheter påverkas ofta mycket negativt 
(Wolff, 2009). Därför kan det vara viktigt för individen att få en dyslexidiagnos. Det som är 
avgörande för om en person med dyslexi utvecklas som läsare och lyckas lära sig läsa är 
specifikt fonologisk träning, att träna kopplingen mellan språkljud och språktecken (Wolff, 
2009). Genom att undersöka testpersonerna bokstavskunskap, fonemsk medvetenhet, 
fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne samt RAN (Rapid-automatized-naming) 
i de tidiga skolåren kan man utreda en persons läs- och skrivförmåga tidigt, oavsett 
förstaspråk. Men en person som kommit upp i skolan och där man ska ha kommit förbi den 
begynnande läs- och skrivinlärningen behöver man också kunna utreda (Skolverket, 2018b).  
Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar att man tittar på elevens alla språk för 
att utreda dyslexi, i syfte att undersöka elevens fonologiska förmåga på såväl modersmålet 
som svenska. Fonologiska svårigheter måste finnas på elevens samtliga språk för att det ska 
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handla om dyslektiska svårigheter. I dagsläget saknas utredningsmaterial på flertalet av de 
nyanlända elevernas modersmål, vilket ses som en brist (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten [SPSM], 2018).  
    Det finns stora skillnader, likväl som en hel del likheter, mellan muntligt och skriftligt 
språk. Bara för att en person är språklig duktig i konversationer och verbalt, betyder inte det 
att hen är duktig i skrift (Kamhi & Catts, 2014). Det är också skillnader mellan kulturer. Man 
socialiseras inte in i skrift inom alla kulturer. Eftersom hemmet är barns första plats för 
språkutveckling så spelar hemmets skriftspråkstraditioner då också en stor roll i hur barn 
socialiseras in i skriftspråket. Det går därför inte att dra några paralleller mellan en elevs 
muntliga språkfärdigheter till hens skriftspråkliga färdigheter (Kamhi & Catts, 2014).  

1.1.5 Språkstörning   
En förutsättning för att man ska kunna definiera vad pragmatiska svårigheter, eller 
språkstörning, är att man först fastställer vad en förväntad språkutveckling och 
språkanvändning hos barn är (Nettelbladt & Salameh, 2013). Det är av stor betydelse att 
språkstörning upptäcks hos barn med annat modersmål än svenska. För att kunna 
diagnostisera ett flerspråkigt barn krävs att man kartlägger barnet samtliga språk 
(Håkansson, 2017). Ord och begrepp kan finnas på barnets ena språk, men saknas på det 
andra. Det är ett krav att språkliga svårigheter existerar på barnets båda språk för att en 
språkstörningsdiagnos ska kunna ställas (Holmström, 2015). Erfarenhet visar att personal 
som arbetar med flerspråkiga barn har inställningen att inlärning och utveckling av det nya, 
svenska språket tar tid, och att man hänvisar till flerspråkigheten när det gäller förseningar i 
barnets språkutveckling. Risken med detta synsätt är att flerspråkiga barn blir 
underdiagnostiserade (Holmström, 2015). 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Under denna rubrik presenterar vi delar av den forskning som finns inom ämnet 
andraspråkselever som berör undervisning, dyslexi, bemötande och språkstörning. 

2.1 Undervisning av andraspråkselever 
Mycket pekar på att den inledande läsinlärningen gynnas om den ges på förstaspråket och 
chanserna att barnet ska knäcka läskoden ökar. Ett vedertaget begrepp gällande denna typ av 
flerspråkig undervisning är translanguaging, vilket myntades av Cen Williams efter studier 
av elever som fick använda sina båda språk växelvis i undervisningen. Eleverna växlade 
mellan sina två språk, och om de exempelvis läste en text på det ena språket skulle de skriva 
en sammanfattning på det andra språket. Denna translanguaging, på svenska transspråkande, 
resulterade i att eleverna fick ökad språkutveckling, men även förhöjd kunskap med både 
större djup och bredd. Williams forskning fick stor påverkan gällande synen på flerspråkiga 
individers resurser (Skolverket, 2018b; Svensson, 2018). Forskning av samband mellan 
förstaspråk och andraspråk har visat att elever överför ordavkodning, stavning och 
läsförståelse från sitt förstaspråk till sitt andraspråk flera år efter att de lärde sig läsa och 
stava på förstaspråket. Resultaten av forskningen indikerar att det förekommer en språklig 
överföring av färdigheter, där förmågorna i förstaspråket är av betydelse för 
andraspråksinlärningen (Sparks et al., 2008). 
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   En individs språkliga förmåga på sitt förstaspråk är viktigt för individens språkliga 
utveckling på sitt andraspråk. Om det finns individuella variationer inom förstaspråket, så 
torde en persons förmåga att tala flytande på sitt förstaspråk också påverka samma persons 
utveckling av ett andraspråk. Även andra saker såsom talmönster, hummanden etcetera på 
andraspråket, kan man i många fall känna igen på personens förstaspråk. I vissa fall finns 
det alltså kopplingar mellan en persons andraspråksliga förmågor till dennes förstaspråk 
(Peltonen, 2018). Elever som har begränsat ordförråd på andraspråket, uppvisar många 
gånger svårigheter att förstå och tolka icke verbala uttryck, vilket ofta leder till missförstånd. 
Det är av stor vikt att andraspråkselever uppmuntras att utveckla och utöka sin läsutveckling 
i förstaspråket, vilket underlättar för förståelse i andraspråket och ökar deras möjligheter att 
bli tvåspråkiga. Om lärare utgår från en specifik kontext, med modeller för såväl talat som 
skrivet språk, är chanserna goda att språket utvecklas över tid. Denna modell kallas för ”The 
Natural Approach”, vilken utvecklades av Stephen Krashen och Tracy Terrell i början av 
1980-talet (Nguyen, 2012). Efter en studie med förskoleelever med norska som andraspråk 
konstaterar Karlsen, Lyster och Lervåg (2017) att ett rikt ordförråd i låg ålder ökar barnets 
chanser att utvecklas språkligt, och att förekomsten och användandet av bilderböcker i 
hemmet var betydelsefullt. Forskarna rekommenderar därför att förskolor erbjuder 
individuellt stöd till andraspråksbarns föräldrar i syftet att informera om vikten av 
bilderböcker och läsning i hemmet (Karlsen et al., 2017).    
    Verhoeven (2000) menar att barn, som börjar samtidigt som sina kamrater i skolan och 
har ett annat modersmål, ofta hänger med i avkodningen på samma nivå som sina 
klasskamrater. Efter två år av formell läsundervisning är avkodningen hos 
andraspråkseleverna på samma nivå som hos förstaspråkselever. Verhoevens studie visar 
dock att det finns en stor skillnad i ordförråd mellan andraspråkselever och 
förstaspråkselever. Detta menar Verhoeven är en orsak till att andraspråkselever hamnar 
efter när det gäller avkodningen senare och framförallt när det kommer till stavningen.  
    The script depending hypothesis och central processing hypothesis har varit två olika sätt 
att se på hur man lär sig läsa på ett andraspråk. The script depending hypothesis innebär att 
man tänker sig att variationer i läsutvecklingen mellan olika språk beror på språkets olikheter 
i ortografisk transparens. Det vill säga hur tydligt det är med språkets koppling mellan 
språkljud och dess bokstäver. Om språket har en djup ortografi (en bokstav kan representeras 
av olika språkljud beroende på de omgivande bokstäverna) eller en grund ortografi (en 
bokstav motsvarar oftast ett språkljud) (Geva & Siegel, 2000). Central processing hypothesis 
innebär att man ser till vilka underliggande kognitiva processer som språket kräver, och att 
det är det som styr hur lätt eller svårt man har att lära sig ett andraspråk. Geva och Siegel 
(2000) menar att central processing hypothesis och script depending hypothesis inte är 
varandras motsatser utan att dessa kompletterar varandra, och att förklaringsmodellerna går 
att använda tillsammans. De menar att när man lär sig ett andraspråk som har en djup 
ortografi, spelar språkförmågan på andraspråket större roll i läsinlärningen än vad den gör i 
en grund ortografi. De säger också att man får en mycket tydligare bild av läsinlärningen på 
både förstaspråk och andraspråk när man även tar i beaktande de individuella variationerna 
i de underliggande kognitiva färdigheterna (Geva & Siegel, 2000). 
    En studie av Stuart (1999) visar att det är viktigt att man tidigt ger strukturerad träning i 
fonem-grafemkoppling för elever med annat modersmål. Det är därför angeläget att 
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andraspråkselever får en direkt och intensiv träning i språkljuden och en välstrukturerad 
träning. Det är viktigt att träningen sker direkt vid skolstart, eftersom den extra ”skjutsen” 
gör väsentlig positiv skillnad för andraspråkselevernas fortsatta inlärning. Inlärningskurvan 
ökade ytterligare för de elever som fått intensivträning. Detta menar Stuart talar för att en 
intensiv period med strukturerad fonemträning är viktigt för att andraspråkselever ska få en 
snabb start (Stuart, 1999). Även en kanadensisk studie från 2012 där elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd och med franska som andraspråk studerades visade att en period av 
intensivträning i franska gav positiva effekter på läs- och skrivutvecklingen. 
Intensivträningen påverkade även elevernas självbild positivt, och fokus flyttades från deras 
svårigheter till deras utveckling. Ett inkluderande arbetssätt med mycket muntlig 
kommunikation, språkligt stöttande och varierad undervisning gynnade elevers 
språkutveckling (Joy & Murphy, 2012).   

Elever som har annat förstaspråk än det skolspråk som talas riskerar att utvecklas i en 
långsammare takt och får därmed sämre möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga. 
De problem som kan uppstå när andraspråkselever och skolan har olika litteracitetspraktiker 
diskuteras i avhandlingen Med andra ord. Samspel och villkor för litteracitet bland 
nyanlända barn (Dueck, 2017). Avhandlingen utgår från en studie där skolbarn och deras 
föräldrar har intervjuats. Duecks resultat visar att samtliga föräldrar önskar att deras barn ska 
lyckas i skolan, och önskar att barnen ska att studera vidare efter gymnasiet. Själva 
ansträngde de sig för att lära sig svenska och hur deras nya hemland fungerar. En stor andel 
av föräldrarna uttryckte att de kände sig begränsade i sina möjligheter att stötta sina barn 
med skolarbetet eftersom de själva hade svårigheter med svenska språket. De föräldrar vars 
barn erhöll modersmålsundervisning kände en stor tacksamhet då de såg att den 
undervisningen stärkte barnens båda språk (Dueck, 2017). Forskning gällande undervisning 
av andraspråkselever har påvisat betydelsen av att andraspråkselever utvecklar sin språkliga 
och kulturella identitet samt att samverkan mellan vårdnadshavare och skola fungerar 
tillfredsställande. Dessa delar anses mer avgörande för elevernas utveckling än deras 
individuella begåvning (Skolverket, 2018a).  

Flera lärare i Duecks studie (Dueck, 2017) berättade att de varken hade kunskap eller 
adekvat utbildning för att kunna ge sina andraspråkselever den utbildning de behövde. De 
lärare som intervjuades av Dueck menade att nyttan med modersmålsundervisning och 
studiehandledning var diskutabel. Lärarna betraktade studiehandledning på modersmålet 
som extra anpassning eller särskilt stöd. Flertalet av lärarna i Duecks studie hade 
uppfattningen att andraspråkselevers föräldrar inte var kapabla att ge sina barn stöd i 
skolarbetet. En bristfällig kommunikation med avsaknad av en vardaglig kommunikation 
mellan hemmet och skolan sågs som en avgörande anledning till missuppfattningar och 
bristande förståelse för varandras arenor. En förklaring kunde vara att det krävdes stöd av 
tolk för att få till stånd fungerande samtal, och att det ledde till att föräldrar och skolpersonal 
endast träffades vid enstaka tillfällen under ett läsår (Dueck, 2017).  

Andraspråkselever möter särskilda utmaningar när de introduceras i den svenska skolan. 
De förväntas utveckla sin språkliga grund samtidigt som de behöver använda språket för att 
öka sina kunskaper inom olika ämnesområden. Om detta ska vara möjligt förutsätts att 
skolmiljön anpassas och att elevernas ges tillfällen att utvecklas oberoende av sin språklig 
eller sociala bakgrund. Studier av utvecklingen av tal- och skriftspråk hos elever med 
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andraspråk har genomförts av Wedin (Wedin, 2011). Wedin konstaterar att det inte är 
tillräckligt att undervisningen av andraspråkselever följer samma mönster som för elever 
med svenska som förstaspråk. Andraspråkselever som ännu inte har uppnått betydande 
kunskaper i svenska är i behov av en målinriktad insats på språkutveckling. Ett arbetssätt 
med fokus på språkutveckling är avgörande för att andraspråkselever ska uppnå en 
tillräckligt god språklig förmåga för att kunna utvecklas kunskapsmässigt i skolan (Wedin, 
2011).  

I dag har många nyanlända elever svårt att komma vidare i utbildningssystemet och 
erhåller inte heller behörighet till gymnasium, vilket kan ha direkt betydelse för deras 
fortsatta framtid. Vid Stockholms universitet utvecklas en intensivutbildning för nyanlända 
ungdomar, där målet är att ge ungdomarna ett ökat svenskt ordförråd så att de ska kunna 
erhålla gymnasiebehörighet redan efter två år. För de nyanlända eleverna som följer 
modellen upptar undervisningen i SVA nästan hälften av deras totala undervisningstid. Den 
sker parallellt med undervisningen i skolans övriga ämnen och har till syfte att öka elevernas 
ordförråd (Barkeman, 2018).  

Fridlund (2011) har i sin forskning fokuserat på den exkludering som undervisningen av 
andraspråkselever innebär. Fridlund menar att inkludering, språkutveckling och integrering 
istället försvåras i och med uppdelningen av elever i svenska och SVA. I sin avhandling har 
hon undersökt vilka motiv rektorer och lärare har till denna uppdelade undervisning, hur de 
tolkar undervisningen för elever med annan kulturell bakgrund; undervisning i 
förberedelseklass och i SVA, samt hur detta formuleras i dokumentation. Resultatet av 
intervjuerna i studien visar att såväl elever som lärare har en negativ inställning till ämnet 
SVA, samt att en stor andel av lärarna har uppfattningen att andraspråkseleverna behöver 
särskild bedömning i provsituationer, med hänvisning till att de är andraspråkselever.  
Elevernas lärare har generellt lägre krav vid bedömning och betygssättning av 
andraspråkselever än vad de har på enspråkiga elever (Fridlund, 2011).         

2.2 Tvåspråkighet och dyslexi 
Man har kunnat konstatera att om man har dyslexi så har man det på alla sina språk, även 
om det kan vara olika framträdande, beroende på språkets fonologiska och ortografiska 
uppbyggnad. Att utreda och separera vad som är arv och vad som är miljö kan vara knepigt 
nog på en individs förstaspråk, att dessutom separera vad som är vad för andraspråkselever 
när man ska ta i beräkningen hur länge en individ har exponerats för ett nytt språk i tillräcklig 
utsträckning, är ännu svårare (Elbro, Daugaard, & Gellert, 2012). 

Beroende på förstaspråket, och hur andraspråket relaterar till förstaspråket, kan man 
antingen få positiva eller negativa överföringseffekter när man lär sig andraspråket. Att 
utreda dyslexi på ett andraspråk kan vara problematiskt och man behöver genomföra en 
utredning på förstaspråket för att kunna få tillförlitliga resultat. Detta gäller särskilt om 
individen har kommit till det nya landet efter att den begynnande läs- och skrivinlärningen 
formellt har inletts. Det blir nämligen mycket svårt att skilja på vad som handlar om fonetiska 
svårigheter eller bristande undervisning eller erfarenheter (Elbro et al., 2012). Hedman 
(2010) diskuterar risken för feldiagnostisering av tvåspråkiga elever gällande läs- och 
skrivsvårigheter. Hon såg att många pedagoger valde att inte utreda misstänkt dyslexi hos 
tvåspråkiga elever, vilket hon härledde till pedagogernas begränsade kunskap om elevernas 
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språkutveckling. Elbro et al. (2012) menar att man kan utreda en persons fonetiska förmåga 
på dennes förstaspråk, under förutsättning att testerna är utformade och utprovade på dessa 
språk. 

Kulturer som inte ställer höga krav på läs- och skrivförmågan hos individerna har få 
diagnostiserade dyslektiker (Hedman, 2009). Dyslexi tar sig olika uttryck i olika språk, 
beroende på vilka kognitiva krav just det språket ställer på en individ, samt hur språkljuden 
kopplas till skrivtecken och hur dessa påverkar varandra. Ur ett dyslexiperspektiv finns det, 
enligt Schneider (2009), dock inget specifikt språk som alltid är lättare att lära sig för 
andraspråkselever eftersom det är relationen mellan första- och andraspråket som är 
avgörande. Om förstaspråkets satsmelodi och fonem återkommer i andraspråket leder det till 
positiva överföringseffekter mellan språken, men om förstaspråket och andraspråket har 
olika satsmelodier och fonem, så kan det bli negativa överföringseffekter (Schneider, 2009). 
Även Paulesu et al. (2001) anser att man inte heller kan säga att ett andraspråk är lättare än 
ett annat för personer med dyslexi. Dyslektiska svårigheter tar sig olika uttryck beroende på 
de kognitiva krav ett skriftsystem ställer. Det innebär att ett språk med en grund ortografi, 
som italienskan, har färre individer med konstaterad dyslexi. Italienska dyslektiker läser med 
större korrekthet än dyslektiker från språk med djupa ortografier, som engelska och franska. 
Konsekvensen av detta blir att dyslektiker som talar språk med grunda ortografier riskerar 
att bli oupptäckta, samtidigt som man inom språk med djupa ortografier även upptäcker 
dyslektiker med måttliga svårigheter (Paulesu et al., 2001). Hedman (2010) hänvisar till 
studier som visar att en dyslektisk tvåspråkig elev oftast får bättre resultat på test av läs- och 
skrivförmågor, än enspråkiga dyslektiker. Detta menar hon kan bero på att det är gynnsamt 
för den fonologiska medvetenheten att ha flera språk. 

2.3 Bemötande av tvåspråkiga 
Arvastson och Ehn (2007) skriver att även om lärare säger sig vara positiva till integration i 
skolan och uttrycker att olikheter i kulturella bakgrunder berikar skolan, så delar de ändå 
upp eleverna i kategorier efter härkomst. Detta menar Arvastson och Ehn skapar segregation 
och gör att eleverna får svårt att ta sig ur denna gruppering. Dueck (2017) ställer frågan om 
vad man inom skolan och samhället egentligen menar med kultur, kulturell mångfald och 
integration. Samma fråga ställde sig Ljungberg redan 2005 och menade att det kunde bero 
på en generell osäkerhet i samhället kring begreppen mångkultur och de värderingar som är 
kopplade till begreppen (Ljungberg, 2005). Enligt Banks (2013) utgår mångkulturell 
undervisning från att olika kulturer berikar, och undervisning behöver därför anpassas så den 
belyser hur kulturella referensramar påverkar samhället. Han menar att det är viktigt att inse 
att man kan tolka världen olika beroende på kulturell utgångspunkt.   

Lahdenperä (1997) menar att det inom skolan finns ett förhållningssätt gentemot elever 
med svenska som modersmål som behöver stöd i skolan, och att det finns ett annat 
förhållningssätt gentemot elever med invandrarbakgrund som behöver stöd i skolan. Hon 
menar också att lärarna behöver flytta fokus från elevernas kulturella bakgrund som 
problematisk, till ett interkulturellt förhållningssätt där individens bakgrund ses som resurs 
och där skolan kan lära sig och utvecklas av elevernas skilda kulturer. Att göra det skiftet 
skulle enligt Lahdenperä innebära att flytta problemet från individen till organisationen 
(Lahdenperä, 1997). Lahdenperä (2011) och Banks (2013) betonar vikten av att kulturella 
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olikheter ska ses som berikande och att människor med olika kulturella bakgrunder ska ges 
förutsättningar att lyckas. Det är alltså oerhört viktigt hur skolan förhåller sig till elevernas 
kulturella bakgrund och hur man talar om densamma. Detta får nämligen konsekvenser för 
elevernas möjlighet till att lyckas i skolan.  

Dueck (2017) menar att lärare i den svenska skolan i dag har ganska lågt ställda 
förväntningar på elever med annat modersmål än svenska. Hon menar också att skolan har 
lågt ställda förväntningar på föräldrarna till barn med annan kulturell bakgrund. Särskilt 
gäller det synen att föräldrarna kan bidra till elevernas skolgång på något positivt sätt. Dueck 
menar dock att det snarare handlar om att föräldrarna kan hjälpa sina barn på andra sätt än 
vad skolan ser som lärande. Det handlar helt enkelt om skillnader i kulturer för hur man 
studerar och lär sig saker. Banks (2013) menar att det är lärarnas ansvar att hjälpa eleverna 
att förstå och undersöka hur kulturen påverkar referensramarna inom undervisningen, och 
hur kunskap konstrueras inom en kultur. Hem och skola har olika syn på hur man lär sig och 
det är lärarnas uppgift att överbrygga dessa skillnader. Om skolan istället skulle se 
föräldrarna som en resurs och vara öppna gentemot flera olika sätt att lära sig saker och olika 
kulturella bakgrunder så skulle föräldrarna i många fall kunna bidra mycket mer till 
elevernas skolgång (Dueck, 2017). Dueck menar att eleverna i många fall inte heller ser 
föräldrarna som resurser, eftersom skolan inte gör det. En anledning till att elevernas 
kulturella bakgrund inte tas in mer i undervisningen kan vara att lärarna inte vet hur de ska 
göra, och i många fall har lärarna svårt att synliggöra dessa kulturer eftersom de inte vet vad 
de ska fråga eleverna eller hur de ska ta upp kulturerna.  

2.4 Språkstörning eller andraspråksproblematik? 
Kritik har framförts angående forskning av språkstörning eftersom få studier inriktar sig på 
språkutvecklingen hos barn med språkstörningsdiagnoser, utan att den dominerande synen 
är att språkstörning är ett statiskt tillstånd (Håkansson, 2017). Ett dynamiskt sätt att se på 
diagnosen innebär istället att barn med språkstörning kan utveckla sitt språk, men att detta 
sker i långsam takt. Barnens talade språk har kommit igång sent och den fortsatta 
språkutvecklingen har varit fördröjd (Nettelbladt & Salameh, 2013). Forskare har funnit att 
det finns likheter mellan barn med språkstörning och barn med svenska som andraspråk, och 
genomfört forskningsprojekt där dessa två grupper har jämförts. Resultaten visade på tydliga 
likheter mellan språkutvecklingen hos barn med språkstörning och barn med svenska som 
andraspråk, och ledde till slutsatsen att teorier om andraspråksinlärning kan tillämpas för 
barn med språkstörning (Håkansson, 2017). En holländsk studie med barn i åldrarna 7-9 år 
visade att andraspråkselever med språkstörning utvecklas betydligt långsammare än 
förstaspråkselever med språkstörning. När andraspråkseleverna ska utföra språkligt 
krävande uppgifter uppvisar de ytterligare brister eftersom de har en än mer begränsad 
tillgång till sitt ordförråd än förstaspråkseleverna (Verhoeven, Steenge, van Weerdenburg, 
& van Balkom, 2011).   

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med arbetet är att undersöka och analysera hur några utvalda speciallärare och 
specialpedagoger beskriver problematik, bemötande och språkliga svårigheter hos 
andraspråkselever, och hur deras svar kan ses ur specialpedagogiska perspektiv samt ur ett 
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multikulturellt perspektiv. Vi valde yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagoger då 
de ofta har en övergripande roll, med både verksamhetsutveckling och handledning i fokus. 
De arbetar många gånger även enskilt med elever som behöver extra stöd. 
  
Frågeställningar:  

1. Hur kan några speciallärares och specialpedagogers beskrivningar av problematik 
kring andraspråkselever förstås ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett 
multikulturellt perspektiv? 

2. Hur kan några speciallärares och specialpedagogers beskrivningar av bemötandet av 
andraspråkselever förstås ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt 
perspektiv? 

3. Hur kan några speciallärares och specialpedagogers beskrivningar av språkliga 
svårigheter hos andraspråkselever förstås ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett 
multikulturellt perspektiv? 

4. METOD 
I denna del presenterar vi val av metodansats, samt hur vi har gått tillväga i arbetet med 
urval, datainsamlingsmetoder, tillvägagångssätt och dataanalys. Vi redogör också för våra 
utgångspunkter gällande trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska aspekter.  

4.1 Metodansats 
Vi har genomfört en kvalitativ studie. I vårt arbete har vi inspirerats av fenomenografin 
eftersom vårt syfte överensstämmer med utgångspunkten i metodologin; att skildra hur 
människor upplever och förstår företeelser i sin omgivning. Metodologin syftar till att ge en 
större förståelse för vår omgivning, och leda till att vår syn förändras och ge nya perspektiv. 
Fenomenografin kräver att man utgår från en viss typ av forskningsfrågor där det handlar 
om att få reda på intervjupersoners uppfattningar rörande ett särskilt fenomen (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Vår avsikt har varit att få information om speciallärarnas och 
specialpedagogernas upplevelser och uppfattningar om ett specifikt ämne, utan att försöka 
göra några generella slutsatser av deras åsikter och erfarenheter. Av denna anledning är en 
kvalitativ studie en ändamålsenlig metod (Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.2 Urval 
Sexton speciallärare och specialpedagoger i tre närliggande kommuner kontaktades, vilket 
är ett bekvämlighetsurval då detta småskaliga arbete genomfördes under en kort period. 
Samtliga speciallärare och specialpedagoger är anställda på låg eller mellanstadieskolor 
inom den kommunala skolan. Anledningen till att vi väljer att intervjua speciallärare och 
specialpedagoger är att de ofta arbetar på grupp- och organisationsnivå, men även 
individuellt med lärare och elever. Wibeck (2010) förordar att homogena grupper används 
när intervjuer i grupp genomförs, och vi har valt att följa den rekommendationen. Wibeck 
(2010) rekommenderar cirka fyra deltagare per gruppsamtal med motiveringen att gruppen 
ska vara lagom stor så att alla kan komma till tals och att samtalet inte blir ensidigt. Av denna 
anledning önskade vi att genomföra samtal med fyra informanter per grupp. 
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    Samtliga tillfrågade speciallärare och specialpedagoger gav sitt medgivande till att delta i 
vår studie. En av specialpedagogerna lämnade dock återbud med anledning av ett hastigt 
inbokat skolmöte, vilket gjorde att antalet informanter som slutligen deltog var femton. Tio 
av våra femton informanter är anställda som specialpedagoger och fem som speciallärare.  

4.3 Datainsamlingsmetod 
Vår datainsamling har skett genom fyra fokusgruppintervjuer med speciallärare och 
specialpedagoger. Varje fokusgruppsintervju varade i cirka en timme. Vi valde att 
genomföra fokusgruppsintervjuer eftersom vi önskade få en bild av informanternas tankar 
rörande gruppen andraspråkselever. Vår önskan var att deltagarna skulle ges utrymme att 
framföra sina personliga åsikter, och metoden tillåter en relativt fri diskussion. Vi ville även 
ge möjlighet till en lärandesituation och ett erfarenhetsutbyte mellan informanterna. Vi 
hoppades att den fria diskussionen skulle skapa fler perspektiv och väcka tankar och idéer 
hos våra informanter och är anledningen till att vi valde fokusgrupper som metod istället för 
exempelvis enskilda intervjuer. Dock hade vi ingen avsikt att skapa samförstånd under 
intervjuerna. Vårt syfte var snarare att ge deltagarna en möjlighet att uttrycka sina olika 
uppfattningar och synpunkter i ämnet, samt att samla en mängd data vid ett och samma 
tillfälle (Wibeck, 2010). Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar att man använder sig 
av fokusgruppsintervjuer då man vill få fram många åsikter i ett ämne. Som moderatorer 
hade vi till uppgift att skapa en trygg atmosfär som tillåter deltagarna att föra fram sina 
synpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014).  
    Fokusgruppintervjun kan fungera som en katalysator och underlätta diskussionen av 
komplicerade ämnen, som är känsliga eller svåra att tala om (Wibeck, 2010). Vid 
utarbetandet av en samtalsguide utgick vi från Manual för fokusgruppssamtal av 
seniorprofessor Margareta Sandström (Sandström, 2018) samt Wibeck (2010) (se bilaga 2). 

4.4 Tillvägagångssätt 
Samtliga speciallärare och specialpedagoger kontaktades via e-post. I samband med en 
förfrågan om deltagande fick de ta del av ett missivbrev med information om 
fokusgruppsintervjuerna. I missivbrevet informerade vi om att intervjuerna skulle spelas in 
och transkriberas, samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vi bad även 
informanterna om tillstånd att citera de intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna 
(se bilaga 1).  
    Under fokusgruppsintervjuerna behövde vi arbeta med att validera våra resultat. Detta 
gjorde vi genom att sammanfatta och återkoppla till informanterna under pågående intervju. 
Om något framstod som oklart bad vi om klargöranden. Vi arbetade även med 
sammanfattningar efter våra temafrågor för att få fram essensen och tydliggöra så att vi hade 
förstått våra informanter korrekt.  Innan vi avslutade respektive fokusgruppsintervju 
sammanfattade vi vad som hade framkommit under diskussionerna och bad informanterna 
att kommentera våra sammanfattningar. Vårt syfte var att säkerställa att vi hade uppfattat 
informanterna korrekt och ge dem möjlighet att korrigera oss och/eller ge ytterligare 
kommentarer.  
    Under fokusgruppsintervjuerna var vår tanke att vi skulle placera oss själva på ett sådant 
sätt att vi hade så lite inverkan på intervjusituationen som möjligt, samt att undvika att titta 
för mycket på informanterna så att vi inte påverkade dem i deras tankar eller yttranden. Vi 
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var medvetna om att det är lätt att man nickar när man lyssnar och håller med en individ och 
detta försökte vi undvika genom att vara placerade utanför gruppen vid samtalen. Efter varje 
intervju ombads informanterna att besvara en kortfattad utvärdering, vars syfte var att ge oss 
värdefull information om upplevelsen av intervjun (se bilaga 3). Av praktiska skäl valde vi 
att genomföra två intervjuer var, och vi transkriberade de intervjuer som vi själva hade 
genomfört. Samtliga intervjuer transkriberades i nära anslutning till genomförandet av dem.  

4.4.1 Arbetsfördelning 
Vi har båda varit delaktiga i samtliga moment under arbetets gång. I arbetet med litteratur, 
tidigare forskning och metoder har vi diskuterat olika förslag och sedan tagit beslut 
gemensamt. Vi har valt att fokusera på olika områden, för att därefter informera varandra 
och diskutera arbetets fortsättning. Därefter delgav vi varandra materialet och förde 
gemensamma diskussioner och analyser. Arbetet med att skriva manus till uppsatsen har 
delats upp mellan oss, och har sedan diskuterats och omarbetats gemensamt. 

4.5 Dataanalys 
I analysen av intervjuerna var det viktigt att vi var medvetna om att vår egen förförståelse 
kunde få oss att tolka materialet på annat sätt än vad våra informanter menade. Det var därför 
viktigt att vi försökte vara fördomsfria och titta på vårt material utan förutfattade meningar, 
samt att vi försökte förstå essensen i det som informanterna uttalade. Analysarbetet 
genomfördes gemensamt, och vi studerade båda allt transkriberat material under hela 
processen.   
    I vår analys av materialet från fokusgruppsintervjuerna har vi tagit med utgångspunkt i 
fenomenografin och inspirerats av en analysmodell i sju steg som är utformad av Dahlgren 
och Johansson (2015). Analysarbetet inleddes med att vi bekantade oss med materialet, var 
för sig, genom att göra upprepade genomläsningar och föra anteckningar i 
transkriberingsmaterialet. Därefter försökte vi urskilja det mest signifikanta från intervjuerna 
genom att färgmarkera olika delar i syfte att gruppera materialet. Nästa analyssteg innebar 
att vi jämförde de olika delarna i materialet för att finna likheter och skillnader. Vi 
grupperade skillnader och likheter, och försökte relatera dem till varandra. Därefter 
kategoriserade vi materialet utifrån våra frågeställningar; problem, bemötande och språkliga 
svårigheter. Vi jämförde därefter resultaten från samtliga intervjuer med varandra, och 
utgick från våra kategorier i arbetet.  
    I vårt fortsatta analysarbete har vi utgått från de tre specialpedagogiska perspektiv som 
beskrivs av Nilholm (2007); det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
dilemma perspektivet. Vi har också haft ett flerspråkighetsperspektiv och har utgått från 
Banks’ (Banks, 2013) teorier angående multikulturell undervisning, och hur man kan 
använda och se på flerspråkighet i undervisningssammanhang.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vetenskapsrådet (2017) har formulerat allmänna principer gällande forskning, vilka vi har 
haft som utgångpunkt i vårt självständiga arbete:  

Projektet bör ha ett tydligt syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor 
som också ska formuleras klart. Metoder som används ska kunna förklaras och 
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det bör kunna visas att man med dessa metoder skulle kunna nå ett svar på de 
frågor som ställs. Metoderna ska hanteras korrekt och kompetent.  

    (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27) 

I syfte att öka validiteten valde vi att göra den första analysen var för sig, på var sitt håll. Vi 
utgick från arbetsmodellen förhandlad samstämmighet, vilken kan användas när flera 
forskare samarbetar kring ett gemensamt forskningsmaterial (Dahlgren & Johansson, 2015).  
Efter en första analys och kategorisering tog vi del av varandras förslag. Dahlgren och 
Johansson (2015) rekommenderar att arbetsmodellen används vid examensarbeten där två 
eller fler studenter samarbetar. Även Wibeck (2010) förordar metoden att fler personer 
genomför individuella översiktsanalyser av samma material, som sedan jämförs och 
diskuteras i syfte att få tillförlitliga resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
moderatorns möjligheter att påverka fokusgruppsintervjuns innehåll och förlopp begränsad, 
vilket torde ge förutsättningar för ett tillförlitligt material. Under intervjuerna valde vi att 
utgå från några få, övergripande nyckelfrågor, och förhöll oss i övrigt passiva i syfte att inte 
påverka informanternas uttalanden eller åsikter. Detta tillvägagångssätt rekommenderas av 
Sandström (Sandström, 2018). Vi har utgått från Wibecks anvisningar gällande validitet 
(Wibeck, 2010). Hon menar att informanterna kan påverkas av gruppsammansättningen i 
fokusgrupperna, och vi valde därför att skapa homogena grupper, med speciallärare och 
specialpedagoger som var välbekanta med varandra, för att underlätta meningsutbyte och 
diskussion.  Vi är medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån 
informanternas utsagor gällande andraspråkselever, men att deras svar istället kan ge oss en 
djupare förståelse för arbetet med denna grupp elever (Wibeck, 2010).  

4.7 Etiska aspekter 
I vårt självständiga arbete har vi utgått från riktlinjerna i God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017), och har följt rekommendationerna rörande information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Våra informanter var medvetna om att de deltog i en studie 
och de blev informerade om studiens syfte, vilket får till följd att vi anser att 
informationskravet är uppfyllt. Vi upplyste informanterna om att de kunde avbryta sin 
medverkan om de så önskade. Våra informanter fick lämna ett tydligt samtycke att delta i 
studien, vilket vi anser innebär att samtyckeskravet är tillgodosett. Konfidentialitetskravet 
anser vi vara uppfyllt då vårt material har hanterats på ett sådant sätt att informanternas 
identiteter inte har avslöjats för utomstående. De uppgifter vi fick rörande våra informanter 
har bara använts av oss i forskningssyfte, vilket gör att även nyttjandekravet är uppfyllt.  
   Med hänsyn till att diskussionsämnet andraspråkselever kunde upplevas som känsligt var 
det av vikt att intervjupersonernas integritet respekterades, och att vi moderatorer 
säkerställde att deras identiteter skyddades. Detta gällde såväl under intervjuerna som efter 
intervjuerna, i vårt arbete med tolkning och analys.  
   Fokusgruppsintervjuerna spelades in i form av ljudfiler, som förvarades på ett sådant sätt 
att ingen obehörig kunde komma åt materialet. Ljudfilerna transkriberades och kodades efter 
ett bokstavs- och siffersystem SL1, SP1 etcetera, för att kunna analyseras utan 
informanternas namn var synliga. Eftersom vi har kodat materialet går det inte att härleda 
materialet tillbaka till någon enskild individ för någon utomstående (Wibeck, 2010; 
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Vetenskapsrådet, 2017). Hur informanter får bemötas och behandlas beskrivs i 
forskningsetiska regler utformade av Vetenskapsrådet. I dessa poängteras vikten av att 
individer som deltar i forskning skyddas (Vetenskapsrådet, 2017).  
    Informanterna blev informerade om sekretess och hantering av materialet skriftligt, och 
även muntligt när intervjuerna inleddes. I inledningen av intervjuerna informerade vi 
speciallärarna och specialpedagogerna om att de själva, när som helst, kunde dra tillbaka sin 
medverkan i intervjuerna och att välja att avstå från att svara på frågor under diskussionerna.  

5. RESULTAT OCH ANALYS  
Resultaten redovisas med utgångspunkt i våra tre frågeställningar, där resultatet presenteras 
i de kategorier som vi fann under analysarbetet. I vårt fortsatta arbete kommer vi att benämna 
samtliga speciallärare och specialpedagoger, specialpedagoger.  

5.1 Specialpedagogernas beskrivning av problematik kring andraspråkselever  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys indelat under följande 
underrubriker: olika förutsättningar, organisation, tillgång till lärare, kulturell bakgrund, 
brister i hemmet och svårt att utreda. 

5.1.1 Olika förutsättningar 
Specialpedagogerna i våra fokusgruppsintervjuer diskuterar mycket kring de olika 
förutsättningar som andraspråkseleverna har, och jämför dem med de svenska elevernas 
förutsättningar. Nästan alla specialpedagoger talar om vilken skillnad det är för eleverna om 
de kommer till Sverige innan de börjar skolan, eller om de kommer efter att den formella 
läs- och skrivinlärningen redan har ägt rum. Flera av specialpedagogerna tar även upp att de 
andraspråkselever som har gått på förskolan och då ”språkbadats” (när barn lär sig ett 
andraspråk i en miljö där endast andraspråket används) i svenska språket där, har en stor 
fördel gentemot sina jämnåriga som inte gått på förskolan. Skillnaden blir särskilt tydligt vid 
språkliga utredningar:  
 

Jag kan ju se när jag gör utredningar på dom här barnen, att dom kan ha en hel 
del ämnesord och så, men då saknar dom mycket av det grundläggande, det basala 
språket. För där fick dom inte exponeringen, dom har kommit in senare och 
missat dom delarna.  

 
Specialpedagogerna diskuterar också mycket kring hur mycket det påverkar om eleverna 
talar och/eller läser flytande på sitt modersmål. De upplever att elever som har ett utvecklat 
modersmål har lättare att lära sig ett andraspråk. Det framkommer tydligt att många av 
andraspråkseleverna hamnar på specialpedagogernas bord, trots att de inte har några andra 
svårigheter än att de är just andraspråkselever. Specialpedagogerna berättar att lärarna själva 
uttrycker att de saknar den kunskap som behövs för att de ska kunna stödja andraspråkselever 
inom ramen för klassrummet, och att de behöver specialpedagogerna till hjälp för att stödja 
eleverna i språkutvecklingen.  
    En del av specialpedagogerna upplever att de elever som kommer från andra kulturer och 
har en påbörjad läs- och skrivinlärning har mycket med sig i form av kunskap. Men att det i 
vissa fall, exempelvis när språket har andra bokstäver eller annan språkriktning, innebär 
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svårigheter för eleverna i skolan. Specialpedagogerna menar att vissa andraspråkselever då 
läser baklänges, vilket kan innebära stora svårigheter i matematiken, exempelvis när de 
skriver tal. Andraspråkselevers bristande ordförråd ses också som en avgörande orsak till 
problem i skolan av många av specialpedagogerna. Det faktum att de saknar ett tillräckligt 
stort ordförråd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan påverkar elevernas 
måluppfyllelse. Specialpedagogerna uppger att just ordförrådet kan ha inverkan på elevernas 
betyg många år senare. De förklarar att det är nästintill omöjligt för andraspråkselever, som 
har kommit till Sverige i slutet av mellanstadiet eller början på högstadiet, att få godkända 
betyg i alla ämnen när de slutar årskurs nio. Enligt flera av specialpedagogerna är det 
ordförrådet och bristen på ett specifikt ämnes- och skolspråk som vållar störst problem för 
andraspråkseleverna. De menar att ordförrådets omfattning och om eleverna har ett 
ämnesspecifikt ordförråd eller inte påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig den 
ordinarie undervisningen: 
 

Så det finns ju en stor orättvisa där förstås, och så är det ju alltid, för oss alla, men 
det är därför jag tänker att vi måste möta upp, för att täcka upp för den här 
heterogena gruppen. För andra klarar sig, medan andra klarar sig inte! Dom har 
inte ett skolspråk som räcker till och då blir dom inte godkända. Och vad händer 
med dom. Språket är utslagsgivande. 

 
I vissa fall hamnar andraspråkseleverna hos specialpedagogen i syfte att få arbeta med annat 
material, eller för att ha mer undervisning i svenska språket. I många fall tas undervisning 
från andra ämnen för att ge eleven stöttning i svenska språket. Här uttrycker samtliga 
specialpedagoger att det är en väldigt stor spännvidd gällande vad eleverna kan när de 
kommer till skolan. Vissa elever har gått många år i skola innan de kom till Sverige och 
andra har ingen skolgång överhuvudtaget. Därför upplever en del av specialpedagogerna att 
undervisningen är svår att anpassa efter denna grupp elever.  
    Under samtalen benämns flera gånger eleven som den som har behov av stöd, och elevens 
svårigheter att anpassa sig ses som en bidragande orsak till skolsvårigheter. 
Specialpedagogerna uttrycker att skolan behöver kompensera för elevernas brister, genom 
att exempelvis ge stödundervisning utanför klassrummet. 

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv 
Under de diskussioner där elevernas behov av stöd berörs blir det kompensatoriska 
perspektivet på specialpedagogik synligt (Nilholm, 2007). Andraspråkselevernas språkliga 
brister ska kompenseras genom extra undervisning och särskilt stöd. Specialpedagogerna 
diskuterar hur eleverna ska lära sig och hur de ska passa in, men inte någonting av hur skolan 
ska ta in elevernas skilda kulturer i skolan, som Banks (2013) menar att man ska göra för att 
arbeta multikulturellt.  

5.1.2 Organisation      
Under fokusgruppsintervjuerna framkommer många svårigheter som är kopplade just till 
organisationen på skolan eller i kommunen. Det handlar om organisatoriska svårigheter så 
som att många andraspråkselever placeras på samma skola eller att det i vissa fall inte finns 
plats på skolan för andraspråkseleverna. Man menar att detta är ett strukturfel på nationell 
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nivå, och att nyanlända familjer placeras i särskilda områden där de är åtskilda från invånare 
med svenska som modersmål: ”Så strukturerna måste ju ändras för att skapa bättre 
förutsättningar. [---] Dom ska inte behöva misslyckas i onödan på grund av sånt här”. Några 
av specialpedagogerna ser det också som en styrka att många nyanlända elever hamnar på 
samma skola, eftersom kompetensen att hantera dessa elever då blir väldigt bra på just den 
skolan. Samtidigt blir det negativt i den bemärkelsen att de skolor som inte har så mycket 
andraspråkselever inte har kompetensen eller erfarenheten att hantera dem heller: ”Vi har ju 
ingen tradition av att jobba på det sättet”. I vissa fall menar specialpedagogerna att det inom 
kommunen saknas kunskap och kompetens för att ta emot det stora antal andraspråkselever 
som de upplever kommer till skolorna för tillfället. Flera specialpedagoger tar upp en önskan 
om en central mottagning av elever med annat modersmål. De upplever också att det i många 
fall saknas lokala planer för hur man ska hantera andraspråkselevers språkliga utveckling 
och att det inte är tydligt vem som bär ansvaret för att se till att eleverna får den språkliga 
stöttning de har rätt till. Majoriteten av specialpedagogerna känner att kompetensen i att 
hantera andraspråkselever är begränsad på många skolor. Specialpedagogerna uttrycker att 
de försöker stötta lärarna i hur de ska arbeta språkutvecklande inom ramen för 
klassrumsundervisningen.  
    Vid ett par samtal påpekar specialpedagogerna att skolans rektor, eller huvudmannen, inte 
har tydliggjort hur man anser att språkutveckling, undervisning och inkludering av 
andraspråkseleverna ska ske.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv 
Specialpedagogerna lyfter problem kring andraspråkselever på både individnivå och 
organisationsnivå, och under intervjuerna berörs framför allt det kritiska perspektivet, där 
man menar att det är skolan och kommunen som ska stötta andraspråkseleverna (Nilholm, 
2007). Att specialpedagogerna diskuterar organisation och placering av elever visar att man 
inte tänker utifrån hur skolan ska tänka multikulturellt och hur man ska kunna stödja alla 
elever att lyckas, oavsett bakgrund, och visar att specialpedagogerna inte tänker utifrån 
Banks´ (2013) multikulturella perspektiv. 

5.1.3 Tillgång till lärare    
Att det ofta saknas lärare i SVA (svenska som andraspråk), modersmålslärare och 
studiestödslärare är något som framkommer under alla fyra fokusgruppsintervjuerna. Detta 
verkar vara svårt att hantera för många av specialpedagogerna, medan andra 
specialpedagoger som har deltagit i samtalen ser detta som någonting positivt. De menar 
istället att lärarna blir tvungna att tänka på språket i alla ämnen och att arbeta 
språkutvecklande med alla elever när det saknas speciella SVA-lärare. I några fall upplever 
specialpedagogerna att eleverna, bland annat på grund av bristen på rätt kompetens hos 
personalen, blir halvspråkiga: ” Men det som det kan falla på det är ju den där tillgången till 
studiehandledare”. De lyfter fram att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i sitt modersmål 
men inte heller har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna uttrycka sig 
fritt. Många av specialpedagogerna upplever en frustration gentemot ledning för att man inte 
prioriterar gruppen andraspråkselever i sin organisation, utan eleverna ska delta i 
undervisningen på samma sätt som alla andra, trots att de har andra behov, i form av till 
exempel språkligt stöd.  
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    Specialpedagogerna som vi har intervjuat är mycket splittrade gentemot 
specialpedagogiskt stöd kring andraspråkselever. Några uttrycker att de vill avlasta lärarna 
genom att ta andraspråkselever och arbeta med dem enskilt, samtidigt som de också tycker 
att det är lärarnas uppgift att arbeta med språket.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv 
Diskussionen utgår ifrån att det är skolan som har organisationsbrister och som därför inte 
kan ge adekvat stöd till eleverna, och man ger uttryck för ett kritiskt perspektiv på 
specialpedagogik. De specialpedagoger som uttrycker att de vill ge specialpedagogiskt stöd 
till andraspråkslever diskuterar det utifrån ett kompensatoriskt perspektiv på 
specialpedagogik. De menar att eleverna behöver specialpedagogiskt stöd på grund av att de 
är andraspråkselever, och inte för att undervisningen inte kan ge eleverna det de behöver 
(Nilholm, 2007). Flera specialpedagoger uttrycker åsikter att det är lärarna som ska anpassa 
sin undervisning så att alla elever kan lyckas, vilket kan ses som ett uttryck för ett visst mått 
av multikulturellt perspektiv, eftersom de anser att det är lärarna som ska anpassa sin 
undervisning så att alla elever kan lyckas (Banks, 2013). 

5.1.4 Kulturell bakgrund 
Ett flertal av specialpedagogerna tar upp kulturen som ett hinder i skolan. De ser problem 
som kan relateras till att elevernas hemkultur är annorlunda än skolkulturen och kulturen hos 
majoritetseleverna. Samtidigt ses kulturen som någonting som kan berika övriga elevers 
kulturella värld. Flera specialpedagoger menar att skolan skulle behöva lyfta fram hur olika 
språk och kulturella olikheter kan berika skolan, men upplever att detta inte görs. De menar 
att detta beror på att lärarna sällan har tid att sätta sig in i och förstå elevernas olika kulturer. 
De ser också att det i många fall mer handlar om hur undervisningen har varit upplagd, med 
fokus på enbart språket. I ett samtal lyfter specialpedagogerna en önskan om att samtliga 
lärare borde arbeta mer med fokus på språket än vad de för närvarande gör, eftersom de 
upplever att alla elever skulle gynnas av ett sådant arbetssätt.  
   I några samtal diskuterar specialpedagogerna andraspråkselevernas svårigheter med att 
hantera skolans krav på analys och diskussion. Man ser förklaringar till detta i elevernas 
bristande svenska, men också i att synen på kunskap skiljer sig mellan olika länder: 

 
Vi jobbade språkutvecklande med cirkelmodellen. Och just när vi skrev texter 
tillsammans så gick de hem och memorerade ord för ord. När vi hade prov 
skrev de exakt samma text. Vi hade diskussioner. Hemma fick de stryk om de 
inte skrev ordagrant. Här får de inte godkänt om de inte skriver exakt samma. 

 
Många av specialpedagogerna upplever att kommunikationen med hemmen blir svår när 
föräldrar inte behärskar svenska språket tillräckligt bra eller inte förstår den svenska 
kulturen, och de känner att de behöver stöd av tolkar i kontakten med föräldrar. Flera av 
specialpedagogerna upplever att många av andraspråkselevernas föräldrar saknar kunskap 
om det svenska samhället och kulturella skillnader, men det är ingenting som de ser som 
självklart att förklara för dem än då problem uppstår. Specialpedagogerna menar att många 
av de nyanlända eleverna och deras familjer har svårt att komma in i det svenska samhället 
och menar att de behöver förklara sådana kulturella skillnader, som att det inte är frivilligt 
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att göra vissa saker, trots att man kanske formulerar det som frivilligt. De upplever att många 
andraspråkselever och deras föräldrar tar det som sägs bokstavligt och att de saknar 
förmågan att ”läsa mellan raderna”. De menar att detta i vissa fall skapar problem i 
kommunikationen mellan hemmet och skolan.  
    Några av specialpedagogerna betonar vikten av att ha en bra och fungerande relation till 
andraspråkselevernas vårdnadshavare. När andraspråkselever ska utredas för språkliga eller 
kognitiva svårigheter upplever specialpedagogerna att det ofta uppstår 
kommunikationssvårigheter med föräldrarna. I många språk har det visat sig att ord som 
förklarar olika typer av skolsvårigheter många gånger är svåra att översätta till andra språk 
utan att den specifika betydelsen förändras. Specialpedagogerna har diskuterat detta med 
tolkar, som har förklarat att översättningar inte sällan innebär att betydelsen både blir 
starkare och mer negativ. I en fokusgruppsintervju tas andraspråksföräldrars syn på 
funktionsnedsättningar och skolsvårigheter upp:  
 

Att vi har en egen skolform och den är gratis, det kommer inte att kosta. Den 
diskussionen har vi haft med föräldrar nyligen. Det kostar inget EXTRA att gå i 
särskolan. Och att man blir hämtad och allt det där nu då. Och att man är lika 
värdefull ändå, fast man har dom här svårigheterna. DÄR är en svår del i det hela! 

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv 
I ett av samtalen tar specialpedagogerna upp skolans svårigheter och ansvar att inkludera 
eleverna och skapa förståelse med deras vårdnadshavare, och att skolan har en kultur som 
kan vara svår att ta sig in i om man har en annan bakgrund. Detta synsätt kan även anas i 
några andra specialpedagogers uttalanden, men hos majoriteten av specialpedagogerna 
märks ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007). Flera av specialpedagogerna ger 
uttryck för att elevernas olika kulturella bakgrund inte tas tillvara i så stor utsträckning som 
de önskar. Diskussionerna visar att några av specialpedagogerna har kunskap om hur 
kulturella skillnader kan vara en tillgång för alla elever i skolan och att ett multikulturellt 
perspektiv vore gynnsamt (Banks, 2013).   
   Specialpedagogernas kommentarer om att andraspråkselevers föräldrar saknar förmågan 
att tolka och förstå sådant som sägs i samtal mellan hemmet och skolan påvisar att 
specialpedagogerna inte arbetar utifrån Banks (2013) tredje dimension om hur kulturen 
påverkar vad som ses som kunskap inom den egna kulturen och hur begreppen påverkas av 
den kulturella ram som de omges av. 

5.1.5 Brister i hemmet 
I många fall beskriver specialpedagogerna hemmets brister i svenska språket som en 
svårighet för andraspråkseleverna. Andraspråkselevernas föräldrar benämns som 
analfabeter, vilket de menar innebär att eleverna inte får den stöttning hemifrån som de 
behöver för att utveckla sin läsning. Skillnader i svenskkunskaper hos barnen och deras 
föräldrar diskuteras:  
 

Det är ju många av de här yngre eleverna som håller på och rättar sina föräldrar, 
som alltså är bättre på svenska än vad föräldrarna är, och då är det inte lätt att få 
stöttning hemifrån heller.  
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Uttalandet antyder att man inte ser hur man inom olika kulturer kan ha andra sätt att stödja 
eleverna, än vad som ses som normen i den svenska skolan. Man menar även att språket 
begränsar föräldrarnas möjlighet att ta till sig information från skolan, och lyfter även att 
vissa föräldrar kan ha svårt att förstå skolans syn på svårigheter eller skolans syn på vad som 
är kunskap. Det nämns att några av andraspråkseleverna kommer från torftiga förhållanden 
vilket kan påverka deras kognitiva utveckling: ”Och så kommer dom ju från så olika 
förhållanden. Ibland har dom levt så torftigt, och näringsbrist och hela graviditeten kan ha 
varit kantad av sådant”.  
    I samtalen lyftes svårigheter när specialpedagogerna ska utreda språkliga eller andra 
svårigheter hos andraspråkseleverna, eftersom upplevelsen är att de inte alltid har möjlighet 
att samla in information från föräldrarna om elevernas språkliga förmågor och språkliga 
utveckling. Konsekvensen blir att flera av specialpedagogerna inte att vet hur de ska utreda 
svårigheterna.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv 
I uttalanden om elevernas bakgrund och uppväxt, och hur dessa kan påverka elevernas 
kognitiva utveckling blir det kritiska perspektivet tydligt (Nilholm, 2007). Under 
intervjuerna framkommer det att brister i kommunikation mellan hem och skolan många 
gånger anses ligga hos föräldrarna, inte hos skolan. Man ser inte att skolan har brustit i sitt 
ansvar att föra diskussioner kring vad som är kunskap utifrån den kulturella kontext som 
skolan arbetar i, vilket är något som Banks (2013) framhåller är en viktig del i en 
multikulturell undervisning. 

5.1.6 Svårt att utreda 
Vissa av specialpedagogerna väljer att inte utreda språkliga svårigheter om eleverna inte har 
varit i Sverige i många år och gått ett flertal år i svenska skola, med hänvisning till att 
eleverna innan dess har alltför begränsade kunskaper i svenska. Andra vet inte hur de ska 
utreda förrän andraspråkseleverna nästan har gått hela grundskolan. Vissa specialpedagoger 
tar upp möjligheten att utreda tillsammans med tolk som något mycket positivt och flera av 
specialpedagogerna är medvetna om att dyslexi och språkstörning måste finnas på elevernas 
båda språk för att kunna diagnostiseras. Möjligheten att koppla in tolkar verkar dock vara 
olika mellan kommunerna. Det finns tydliga skillnader mellan hur de olika informanterna 
pratar kring just utredning av andraspråkselever. Flera av specialpedagogerna upplever att 
det saknas material för utredning av språkliga svårigheter hos andraspråkselever, eller att 
man inte har kunskap om det material som finns. Detta upplever några specialpedagoger som 
ett stort problem, eftersom man vill kunna utreda andraspråkselever som man upplever inte 
utvecklas kunskapsmässigt i samma takt som sina klasskamrater. Man upplever att antalet 
andraspråkselever som utreds för svårigheter har ökat dramatiskt de senaste åren:  

 
Nu är det ju nästan BARA elever med flerspråkig bakgrund som hamnar hos mig. 
Det är ju för att dom inte når måluppfyllelsen, och att man inte vet, vad är språket 
och vad är något annat.    

 
I vissa fall upplever specialpedagogerna att det kan vara svårt att förklara för föräldrar att 
deras barn har svårigheter, och att det är mycket känsligt att diskutera anpassningar, eller 
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begåvning med föräldrar till andraspråkselever, då man upplever att detta är tabu i många 
länder. Några av specialpedagogerna tar också upp att det finns kulturella skillnader som att 
skolan sköter utbildning och att föräldrarna inte ska vara delaktiga däri, vilket tas upp som 
ett problem. En av grupperna tar upp vikten av att ha en god relation med hemmet för att 
kunna ta upp sådana saker som kulturella skillnader eller svårigheter hos eleverna.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
I diskussioner rörande utredningar visar specialpedagogerna ett visst mått av 
kompensatoriskt perspektiv, eftersom de menar att det är eleverna som ska utredas och 
diagnosticeras. I dessa diskussioner syns ingenting av att det är undervisningen som ska 
särskådas, vilket hade varit i fokus vid ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik (Nilholm, 
2007). 
    Banks (2013) tar upp vikten av att se hur kulturen påverkar hur vi ser på olika frågor. 
Vissa av specialpedagogerna visar att de har förståelse för att det finns kulturella skillnader 
och tar upp vilken skillnad en duktig tolk kan göra, eftersom tolken kan förklara och 
överbrygga kulturella skillnader. Detta ser specialpedagogerna som värdefullt, men det är 
samtidigt ingenting som diskuteras i relation till hur skolan ska förändra sitt arbete så att 
samarbetet med föräldrarna utvecklas.  

5.2 Specialpedagogernas beskrivningar av bemötandet av andraspråkselever  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys indelat under följande 
underrubriker: brister i bemötande samt bristande anpassning och stöd.  

5.2.1 Brister i bemötande 
Flera av specialpedagogerna upplever att det inte har funnits behov av att arbeta med 
andraspråkselever förut, utan att detta är någonting som uppkommit sista åren. De menar att 
de har sett en stor ökning av antalet nyanlända elever de senaste åren: ”Vi är ju uppe i snart 
25% nationellt, vilket nog också är samma här i kommunen”. I och med detta upplever de 
flesta specialpedagogerna att det inte finns vare sig tradition eller nog med kunskap för att 
möta upp den elevgruppen språkligt. Flera av specialpedagogerna uttrycker också att lärarna 
saknar vana av att undervisa i SVA i klassrummet:  
 

Så även om man har en ordnad SVA-undervisning, så inom den gruppen kan det 
också bli jättespretigt, och då är det svårt för dom lärarna att lägga undervisningen 
på någon slags nivå där alla kan utvecklas.  

 
I en av kommunerna inkluderas andraspråkseleverna i den ordinarie undervisningen när de 
tas emot på skolorna. I övriga kommuner placeras eleverna i förberedelseklass om de precis 
har kommit till Sverige. Specialpedagogerna lyfter ganska samstämmigt att skolorna inte har 
någon särskild handlingsplan för hur man ska ta emot och arbeta kring andraspråkselevernas 
språkliga utveckling. Flera av specialpedagogerna menar att klasslärarna har svårt att arbeta 
med fokus på vad andraspråkseleverna behöver och att lärarna inte heller har någon större 
erfarenhet av att behöva tänka på den elevgruppen. Flera av specialpedagogerna menar att 
det behövs en särskild SVA-lärare även bland de yngre eleverna, och att detta arbete inte kan 
lämnas till klasslärarna. När specialpedagogerna diskuterar vilka anpassningar som görs 
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inom ramen för undervisningen handlar det om anpassat material eller tillgång till 
översättningsprogram. De flesta av specialpedagogerna menar att lärarna inte arbetar med 
fokus på andraspråkseleverna bakgrund i klassrummet, och att fokus ligger på 
ämneskunskaper snarare än på att utveckla språket i ämnet.  
    Flera av specialpedagogerna uttrycker att de möter ett motstånd hos lärarna när de försöker 
få dem att arbeta med språkutveckling: 
 

Många lärare har små möjligheter, de tycker inte att tiden räcker till. De ser det 
mer som en börda mer än något annat och kommer till spec. för att de inte vet vad 
de ska göra.   

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
Under diskussionerna i fokusgrupperna berör specialpedagogerna flera gånger att skolan inte 
har tillräckliga kunskaper, att skolan brister i bemötandet samt att även kommunen brister i 
planering och bemötande. När det gäller skolornas bemötande av andraspråkselever 
framträder framför allt det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007). Specialpedagogerna 
diskuterar ingenting utifrån hur undervisningen behöver ändras efter elevernas kulturella 
bakgrund för att de ska nå målen i högre grad, vilket visar att specialpedagogerna inte tänker 
utifrån Banks´ (2013) perspektiv. 

5.2.2 Bristande anpassning och stöd 
I några samtal berättar specialpedagogerna att eleverna i många fall bedöms efter 
kunskapskraven i svenska istället för i SVA, trots att lärarna är medvetna om att de behöver 
bedömas enligt SVA. Specialpedagogerna är samstämmiga i kritiken att skolan brister i 
bemötandet av andraspråkseleverna. Man upplever att skolledningen inte tar elevgruppens 
problematik på allvar, utan att inställningen snarare är att ”alla barn lär sig språket om de 
språkbadas”. Flera av specialpedagogerna menar att andraspråkseleverna skulle komma 
längre om de fick undervisning i ett mindre sammanhang där de kan erbjudas mer stöttning 
i sin språkutveckling, men att eleverna inte får det stödet i dag.  
    Några av specialpedagogerna upplever att lärarna på skolorna sällan pratar med dem när 
en elev inte klarar kunskapskraven på grund av bristande svenskkunskaper. Andra 
specialpedagoger menar det motsatta, att de många gånger blir kontaktade av lärarna när de 
känner att deras elever inte utvecklas kunskapsmässigt. Flera av specialpedagogerna menar 
att det inte förs diskussioner på deras skolor om att eleverna kan visa vad de kan på andra 
sätt än på svenska, och att andraspråkseleverna därför hamnar efter övriga elever och får 
svårigheter att klara målen. Man betonar att det är elevernas kunskaper som är viktiga, och 
att de inte ska hindras av begränsade kunskaper i svenska: 
 

Det som är lite lurigt med måluppfyllelse och betyg det är ju det här att man 
förväntar sig att dom ska visa sina kunskaper på SVENSKA, och det är det som 
avgör om dom får godkänt betyg eller inte. Istället för att man har möjlighet att 
visa sina kunskaper på sitt eget språk. I no-ämnena till exempel blir det 
jättetydligt. Det spelar egentligen ingen roll om man berättar på arabiska eller 
somaliska i fysik eller kemi! 
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Under intervjuerna tar flera av specialpedagogerna upp att de inte anser att det är tillräckligt 
med en språkutvecklande undervisning, utan att det även fordras studiestöd på 
andraspråkselevernas modersmål. Flera av specialpedagogerna menar dock att lärarna i 
många fall inte vill anpassa undervisningen efter de elever som behöver språkligt stöd. 
Anledningen till detta menar specialpedagogerna är att lärarna anser att det inte ingår deras 
ordinarie arbetsuppgifter och att de saknar tid till det. När eleverna behöver stöttning i 
språket anser några av specialpedagogerna att det är en uppgift för dem, medan några av 
specialpedagogerna är av en annan åsikt. De menar istället att stödet ska ingå i det extra stöd 
som ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Dock är de överens om att nästan 
alla andraspråkselever är i behov av extra stöd för att utvecklas språkligt. 
Specialpedagogerna har ett stort fokus på att lärarna ska arbeta med språket för att lära 
andraspråkseleverna svenska, men nämner ingenting om multikulturell undervisning och hur 
den arbetsmodellen skulle kunna hjälpa eleverna att utvecklas. 

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
Det kompensatoriska perspektivet framträder i och med inställningen att det är eleven som 
ska kompenseras för sin brist genom att få särskild undervisning av speciallärare eller 
specialpedagog. Specialpedagogerna menar att skolan behöver arbeta med språkutveckling 
tillsammans med andraspråkseleverna, men att det även krävs att eleven får särskild 
undervisning där eleven kan kompenseras för sin bristande språkliga förståelse (Nilholm, 
2007). I dessa diskussioner säger specialpedagogerna att de önskar att lärarna arbetade 
annorlunda så att eleverna får stöttning utöver språkligt stöd. Men specialpedagogerna visar 
här ingen kunskap om Banks (2013) dimensioner eller att man behöver anpassa hela 
undervisningen och inte enbart arbeta med fokus på språket, för att stödja 
andraspråkseleverna.  

5.3 Specialpedagogernas beskrivning av andraspråkselevers språkliga 
svårigheter  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys indelat under följande 
underrubriker: olika förutsättningar, organisation, brister hos eleverna och bristande 
kompetens.   

5.3.1 Olika förutsättning 
Specialpedagogerna påpekar att andraspråkselevernas förutsättningar är så olika, och att en 
del av dem lär sig svenska inom några månader medan andra kan väldigt lite svenska trots 
att de har gått i svensk skola i flera år. De kan se förklaringar i att en del nyanlända elever 
inte har någon skolbakgrund alls och att de varken kan läsa eller skriva på sitt modersmål: 
 

Det är ju det, det är en väldigt heterogen grupp, och det är ju skillnad om du har 
föräldrar som har skolbakgrund och som inte har något trauma med sig, kanske 
till och med sådana som är gästföreläsare någonstans och har med sina barn, eller 
om man har med sig en språktalang. Eller om man inte har med sig nåt av det där 
och inte får någonting gratis. 
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Man tar upp svårigheten att ta reda på orsaken till andraspråkselevernas språkliga 
svårigheter, och påpekar att det kan vara komplicerat att utröna vad som är 
andraspråksproblematik och vad som är språkstörning:  
 

Alltså vad ÄR brist på exponering och vad är kombinationen flerspråkighet och 
språkstörning? Det är jättesvårt. Och då måste man jobba tillsammans med tolk, 
för handlar det om språkstörning måste ju svårigheterna vara synliga på båda 
språken. Men också det här med skolbakgrund, att några har varit i konflikt länge 
och missat skolan och så vidare, och dom kanske har traumatiska upplevelser med 
sig. Jag menar, allt påverkar ju barnens förutsättningar att tillägna sig språket. 

 
Några specialpedagoger menar att det är positivt om andraspråkseleverna redan kan skriva 
eller läsa på modersmålet, under förutsättning att modersmålet liknar svenska språket i 
struktur. I samtalen menar flera specialpedagoger att det blir problematiskt i de fall elevernas 
modersmål har en annan skrivriktning eller andra språkljud. Då upplever man det motsatta, 
att modersmålet ställer till det för eleverna, inom både svenska och matematik.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
I specialpedagogernas beskrivningar av andraspråkselevernas olika förutsättningar kan man 
framför allt se det kompensatoriska perspektivet, då de lyfter brister hos eleverna som 
förklaringar till svårigheter (Nilholm, 2007). Ingen av specialpedagogerna tar upp hur skolan 
kan tänka utifrån ett multikulturellt perspektiv, för att arbeta med fokus på att utveckla 
elevernas språk. Att elevernas skillnader i hur de tar till sig språket kan bero på skolans 
undervisning, och hur de kan arbeta utifrån en pedagogik som gynnar alla kulturer eller 
genom att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen (Banks, 2013), är ingenting som någon 
av specialpedagogerna nämner.   

5.3.2 Organisation 
Under fokusgruppsamtalen framkommer det att specialpedagogerna ser behovet av att de 
yngsta barnen i många fall får en ordentlig språklig skjuts för att de ska komma igång med 
det svenska språket, i de fall då de inte har kommit i kontakt med svenska språket innan de 
kommer till skolan. Specialpedagogerna lyfter också att det behövs mycket kunskap i 
svenska språket innan andraspråkseleverna kan börja lära sig andra skolämnen, och att det 
därför vore bra om eleverna främst fick fokusera på att lära sig språket den första tiden, 
istället för att läsa alla skolämnen. På en del skolor har man löst detta genom att göra en 
anpassad studiegång för eleverna, vilket innebär att man plockar bort andra ämnen till 
förmån för mer svenskundervisning. Under samtalen betonar flera av specialpedagogerna 
det faktum att få skolor erbjuder en förberedelseklass, vilket tidigare var tillgängligt på 
flertalet skolor. Istället ges nyanlända elever språklig stöttning i en enhet på skolorna, 
”språkis”, där eleverna ges stöd och där även en språklig kartläggning genomförs. I dessa 
fall är de nyanlända eleverna i ”språkis” några timmar per dag under sin första tid i Sverige. 
Därefter slussas eleverna ut i ordinarie klasser på heltid. Ute i klasserna är det de 
undervisande lärarnas ansvar att ge eleverna de anpassningar som erfordras.  
   I mötet med andraspråkselever upplever flera specialpedagoger att andraspråkseleverna 
har svårt att lära sig de svenska språkljuden. De specialpedagoger som har längre erfarenhet 
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av att arbeta med andraspråkselever har sett att barnens möjligheter att lära sig språket, och 
svenska normer, ökar i de fall som barnen kommer till Sverige senast i förskoleklass. 
Specialpedagogerna delar uppfattningen att de yngre barnen lär sig svenska under leken 
tillsammans med de andra barnen i skolan, och de menar också att bildstöd används som ett 
naturligt inslag i undervisningen i de yngre åldrarna, vilket också underlättar förståelsen och 
påskyndar lärandet: 
 

Det positiva när man har nyanlända elever i en klass det är ju att som pedagog 
måste man ju tänka mycket på att ha bilder, och att man visar och pratar om ord 
och begrepp. Som även är bra för alla elever. Om man har ett barn med 
språkstörning så gynnar det ju alla att man har samma pedagogik. Som pedagog 
måste man ju vara mer tydlig och upprepa och använda bildstöd. Så det är positivt 
för alla. 

 
Specialpedagogerna har också sett att det blir svårare för nyanlända elever att lära sig 
svenska på ett naturligt sätt när eleverna kommer till Sverige i äldre åldrar. De betonar att 
språket framför allt tycks utvecklas i mötet med andra, men några av specialpedagogerna 
påpekar att detta möte är svårt att få till inom ramen för klassrumsundervisningen.  
    Flera av specialpedagogerna menar att det vore bra om eleverna fick resonera och 
diskutera på sitt eget modersmål i större utsträckning, eftersom man menar att det ger 
eleverna en möjlighet att utveckla sina kunskaper så väl som sin förmåga att ta till sig 
kunskap. De betonar vikten av att eleverna får diskutera och resonera för att kunna utveckla 
sitt språk och bygga kunskap. 

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
Det kompensatoriska perspektivet framträder i uttalanden om att elevernas svårigheter beror 
på deras bristande ordförråd, vilket skolan behöver kompensera för i form av extra 
undervisning (Nilholm, 2007). 
    Under intervjuerna framkommer det att skolorna bortser helt från hur kulturen påverkar 
vad man ser som viktig kunskap och att hela skolan har i uppdrag att arbeta på ett sådant sätt 
att alla elever, oavsett bakgrund, kan lyckas. Det framhålls av Banks (2013) som viktigt ur 
ett multikulturellt perspektiv.  

5.3.3 Brister hos eleverna 
Flera av specialpedagogerna uttrycker att många andraspråkselever har bristande 
språkkunskaper i såväl modersmål som svenska. De påpekar att detta innebär att många 
elever inte har något helt språk, utan att de är halvspråkiga på både sitt modersmål och i 
svenska. De ser också en tydlig koppling mellan brister i svenskan och svårigheter i andra 
skolämnen. Dock påpekar flera av specialpedagogerna att matematiken ofta fungerar bra för 
andraspråkseleverna, när det handlar om rena beräkningar. Däremot ser de att 
andraspråkseleverna får stora svårigheter med benämnda tal inom matematiken. 
Specialpedagogerna menar att det blir tydligt att det är språket som vållar problem, och inte 
matematiken i sig. Behovet av riktat stöd till andraspråkseleverna betonas: ”Alltså 
studiehandledning och modersmålslärare är ju a och o för dom här barnen”. Om det tar 
väldigt lång tid för en andraspråkselev att lära sig det svenska språket menar några av 
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specialpedagogerna att det ger dem en tydlig indikation på att eleven har svårigheter utöver 
bristande svenskkunskaper.  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
Under intervjuerna uttrycker flera specialpedagoger att de önskar att skolan ska arbeta 
utifrån ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik. De påtalar brister på skolnivå snarare än 
på individnivå (Nilholm, 2007). När det gäller de brister som man ser hos eleverna reflekterar 
inte specialpedagogerna utifrån Banks (2013) multikulturella perspektiv, där fokus bör ligga 
på hur undervisningen ska anpassas efter de olika kulturella bakgrunder eleverna har.  

5.3.4 Bristande kompetens  
Några av specialpedagogerna menar att det är svårt att arbeta med andraspråkselevernas 
språk inom ramen för klassrumsundervisningen, med utgångspunkt i att detta kräver specifik 
kompetens. Detta upplevs som särskilt tydligt om en elev kommer till skolan efter att 
ordinarie läs- och skrivundervisning är avslutad för klassen som helhet. De elever som då 
behöver stöd blir en uppgift för specialpedagogerna. Några av specialpedagogerna ser detta 
som någonting helt naturligt, eftersom de i normala fall arbetar med fokus på just de elever 
som inte lärt sig läsa och skriva. De flesta av specialpedagogerna känner dock inte att dessa 
elever behöver ha stöd från en specialpedagog utan att det faller inom ramen för ordinarie 
undervisning. Många av specialpedagogerna betonar vikten av att eleverna snabbt får en 
möjlighet att lära sig läsa och skriva så att de kan följa med i den ordinarie undervisningen. 
En synpunkt är att SVA-undervisningen bör erbjudas i lägre åldrar: ” Vi brukar ha SVA-
undervisning från årskurs 2, men jag tror att dom skulle behöva ha det från början för att 
bygga grunden.”  

Analys ur specialpedagogiska perspektiv och ur ett multikulturellt perspektiv  
Specialpedagogerna diskuterar flera gånger olika former av språkutvecklande undervisning, 
och vad eleverna behöver för att de ska klara målen. Detta tyder på ett kritiskt perspektiv på 
specialpedagogik (Nilholm, 2007). Några av specialpedagogerna diskuterar utifrån Banks 
(2013) teorier kring multikulturell undervisning med fokus på att det är hela skolan som ska 
arbeta med att stärka andraspråkseleverna, inte enbart en lärare.  

6. DISKUSSION  
Vårt arbete utgår från kapitel 3 i Skollagen (SFS 2010:800) där skrivningen innebär att varje 
elev som trots extra anpassningar inte uppnår kunskapskraven, ska utredas för att behovet 
av särskilt stöd om svårigheter i skolsituationen är synliga. Tidigare forskning inom området 
andraspråkselever visar att det skiljer sig åt mellan dem och gruppen elever med svenska 
som förstaspråk. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur några specialpedagoger 
beskriver problematik, bemötande och språkliga svårigheter hos andraspråkselever, och hur 
deras svar kan ses ur Banks (2013) multikulturella perspektiv samt ur Nilholms (2007) 
specialpedagogiska perspektiv.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en småskalig kvalitativ studie. Vi utgick från fenomenografin med syfte att 
se hur specialpedagogerna resonerar och tänker kring andraspråkselever. Datainsamling 
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gjordes genom fyra fokusgruppsintervjuer. Vi valde denna metod eftersom vi ville ge 
informanterna möjlighet att framföra sina personliga åsikter, och ge sin syn på arbetet med 
andraspråkselever i skolan. Fokusgruppsintervjun är en metod som kan underlätta 
diskussionen av svåra eller komplicerade ämnen, vilket gjorde att vår roll som 
trygghetsskapande blev avgörande för resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014).     
    Innan intervjuerna hade vi tänkt på placeringen av informanter och oss själva under 
intervjusituationen, dock upplevde vi att det inte alltid blev naturligt att sitta bakom 
informanterna, vilket hade varit att föredra. Informanterna vände sig gärna mot oss under 
samtalen vid de intervjuer som vi placerade oss nära dem. Vi upplevde att det var svårt att 
inte nicka eller på annat sätt bekräfta det informanterna sa, vilket kan ha påverkat deras 
uttalanden. Dock kunde vi konstatera att samtliga informanter diskuterade på liknande sätt, 
vilket gör att vi känner att vi inte har haft någon signifikant påverkan på resultaten. 
Fokusgrupperna har varit heterogena, med informanter med olika bakgrund och erfarenhet.  

6.2 Resultatdiskussion 
Under fokusgruppsintervjuerna framkommer det tydligt att specialpedagogerna i sin 
diskussion ser gruppen andraspråkselever som elever som nyligen har kommit till Sverige 
från andra länder med andra kulturer, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på den höga 
graden av invandring som skett till Sverige under de senaste åren. Flera av 
specialpedagogerna använder begreppet nyanlända. Begreppet nyanlända syftar till 
individer som kommit till Sverige de senaste fyra åren (Skolverket, 2018c). Under 
intervjuerna används begreppet på ett sådant sätt att alla förväntas förstå vad som menas. 
Detta innebär att alla informanter kanske inte har en gemensam definition av nyanlända.  

Specialpedagogernas diskussioner kring problematik 
Specialpedagogernas beskrivningar av problematik kring andraspråkselever kännetecknas i 
hög grad av ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik (Nilholm, 2007). I deras 
beskrivningar kan vi dock se en skillnad mellan hur de tycker att det borde vara och hur det 
faktiskt ser ut på skolorna. Vi kan se att specialpedagogerna önskar att de arbetade utifrån 
det kritiska perspektivet. De menar att andraspråkseleverna inte får tillräckligt med stöd och 
uttrycker därmed att de i sitt dagliga arbete utgår ifrån det kompensatoriska perspektivet. 
Flera av specialpedagogerna lyfter att det är lärarnas uppgift att anpassa undervisningen efter 
eleverna, och att specialpedagogernas uppgift är att stötta och handleda lärarna. 
Specialpedagogerna menar att verkligheten ser annorlunda ut, mycket på grund av lärarnas 
bristande kompetens gällande språkutvecklande och ämnesutvecklande arbetssätt med 
andraspråkselever.  

Specialpedagogernas diskussioner kring bemötande 
En synpunkt som framkommer under två av fokusgruppsamtalen var önskan att mottagandet 
av nyanlända elever skulle organiseras annorlunda än det gör i dag och man menade att detta 
borde ske centralt i kommunen. Skolorna har, enligt specialpedagogerna, inte anpassats för 
att kunna ta emot de senaste årens ökande andel elever med annat modersmål än svenska, 
och man ser detta som en strukturbrist. Detta ses som en stor orsak till den rådande 
skolsegregationen och som organisatoriska problem. Specialpedagogerna visar här ingen 
kunskap om Banks´ (2013) multikulturella perspektiv. Om specialpedagogerna istället hade 
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haft Banks multikulturella perspektiv med sig när de diskuterat problemet skulle de kanske 
ha sett att segregationen i sig inte är ett problem, eftersom inkludering inte handlar om fysisk 
placering, utan om hur man inkluderar och lyfter kulturella skillnader på ett positivt sätt som 
berikar alla elever. Under samtliga fokusgruppsintervjuer diskuterar specialpedagogerna 
bristen på direktiv och organisation kring andraspråkselever, och att dessa elever inte löd 
tydligt under någons ansvar. Skollagen (SFS 2010:800) fastställer att ansvaret är rektors. Vi 
ställer oss därför frågan hur rektorerna kommunicerar kring mottagandet av 
andraspråkseleverna med sin personal. 
    I diskussionen framkommer i flera fall en negativ inställning till andraspråkselevernas 
föräldrars kunskaper i olika ämnen och deras möjligheter att stödja sina barn. Dueck (2017) 
fann liknande åsikter hos intervjuade lärare. Man utgår, felaktigt, från att 
andraspråkselevernas föräldrar inte kan ge det stöd med skolarbetet som man anser att 
eleverna behöver. Utifrån specialpedagogernas svar kan man inte se något av Banks´ (2013) 
multikulturella perspektiv, eftersom skillnader i kulturer inte alls ses som en tillgång när det 
kommer till andraspråkselevernas vårdnadshavare. Flera av specialpedagogerna uttrycker att 
de snarare såg de kulturella skillnaderna som ett problem i skolan. Andraspråkselevernas 
kulturer ses som orsak till många svårigheter med relationer mellan elever, och också som 
en orsak till att eleverna hade svårt att ta till sig undervisningen. Detta visar att flera av 
specialpedagogerna inte har insikt i hur kulturella skillnader kan berika och lyfta alla elever 
i skolan, om man skulle arbeta utifrån det som Banks benämner som multikulturella 
perspektiv. Man anpassar dock inte undervisningen efter elevernas olika kulturella 
bakgrund, något som Banks menar är viktigt för att man ska kunna arbeta utifrån ett 
multikulturellt perspektiv. Några av specialpedagogerna menade att denna inställning 
behöver förändras, vilket Runfors (2007) påtalar. Hon menar att uppdelningen av elever i 
kategorier efter bakgrund och kultur får till följd att fokus läggs på elevernas brister snarare 
än deras styrkor och bidrar till ett bristperspektiv. Banks menar dock att det inte är fokus på 
elevernas kulturella skillnader som skapar ett bristperspektiv, utan att orsaken till detta är att 
lärarna inte vet hur de ska lyfta elevernas kulturella kapital.  
    Under flera intervjuer kan man ana att den rådande synen på skolorna är att 
andraspråkselevernas bakgrund ses som ett problem, och att detta är av större betydelse för 
skolsituationen än skolans bristande förmåga att inkludera dessa elever. Här ger 
specialpedagogerna uttryck för ett kompensatoriskt perspektiv då orsakerna till 
svårigheterna ses hos individen (Nilholm, 2007). Detta går helt emot vad Banks menar är 
multikulturell undervisning, som innebär att skolan ska ta in olika existerande kulturer. 
Specialpedagogerna uttrycker att elevernas kulturella bakgrund sällan får plats i 
undervisningen, och då enbart i form av Banks första dimension, det vill säga man kan ta in 
inslag eller exempel från andra kulturer, men att undervisningen inte anpassas efter elevernas 
kulturella bakgrunder.  
    Kulturella skillnader och synen på skolsvårigheter lyfts också av specialpedagogerna, som 
upplever att många av andraspråkselevernas föräldrar har svårt att acceptera språkliga 
svårigheter och intellektuella funktionsnedsättningar. I utredningssammanhang ses sällan 
föräldrarna som en tillgång eftersom man inte upplever att föräldrarna hade förmågan att 
bidra med relevant information. Detta lyfts av Ljungberg (2005) som menar att föräldrarnas 
möjligheter att påverka sina barns skolgång påverkas av lärarnas syn på deras sociala kapital. 
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Enligt Banks (2013) är det skolans uppgift att förklara sin syn på svårigheter. Utifrån 
specialpedagogernas olika beskrivningar av problematik kan vi se både det kritiska och det 
kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik, då man beskriver att 
andraspråkselevernas kulturella bakgrund blir ett problem i den svenska skolan samtidigt 
som eleverna inte ges rätt förutsättningar att förstå den svenska skolkulturen, som inte 
anpassas efter elevernas behov. Även Wedin (2011) betonar att andraspråkselever måste ges 
anpassningar i skolmiljön för att de ska kunna övervinna de särskilda utmaningarna som den 
svenska skolan innebär.  
     Flera av specialpedagogerna verkar ha ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik, men 
arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv i rollen som specialpedagog. De uttrycker att 
de vill underlätta för lärarna som inte alltid har kompetensen att arbeta språkutvecklande. 
Några av specialpedagogerna uttrycker även en osäkerhet kring hur stödet till 
andraspråkselever ska utformas. Med anledning av det specialpedagogerna ger uttryck för 
verkar det finnas en skillnad mellan vilka perspektiv specialpedagoger och lärare har. I 
specialpedagogernas beskrivningar kan vi se att de ofta har ett kritiskt perspektiv på 
specialpedagogik, medan de ger uttryck för att lärarna på skolorna istället har ett 
kompensatoriskt perspektiv. Banks (2013) talar om en stärkande skolkultur som innebär att 
all personal i skolan aktivt arbetar för att undervisningen anpassas efter alla individer. Ett 
sådant arbetssätt verkade saknas på skolorna där de intervjuade specialpedagogerna 
arbetade.    
     I flera av fokusgruppsintervjuerna berörs multikulturell undervisning kort, och 
specialpedagogerna konstaterar mest att man inte arbetar multikulturellt på skolorna. I några 
fall arbetade man dock utifrån ett visst mått av multikulturellt perspektiv, även om det inte 
var rådande på skolorna. Flera av specialpedagogerna menar att skolan i undervisningen 
många gånger helt bortser från elevernas egna kulturella kapital, vilket annars kan vara en 
stor tillgång och resurs. Denna företeelse påtalas av Dueck (2017), som ser hur icke svenska 
kulturer, erfarenheter och språk inte värdesätts i skolan. Några av specialpedagogerna 
uttrycker tvärtom att det är andraspråkseleverna som behöver anpassa sig efter den svenska 
kulturen. Banks (2013) menar att många lärare varken ser mening eller nytta med 
multikulturell undervisning, en syn som även våra informanter ger uttryck för. 

Specialpedagogernas diskussioner kring språkliga svårigheter 
Det råder en samstämmighet bland våra informanter gällande behovet av utbildade SVA-
lärare, vilket man menar skulle gynna andraspråkseleverna. Specialpedagogerna lyfter 
dilemmat att samtliga elever i den svenska skolan ska nå samma kunskapskrav, trots deras 
olika förutsättningar och bakgrund. De menar att andraspråkseleverna inte alltid erbjuds 
anpassningar i form av stöd och mer tid. Här visar man återigen en önskan att man på 
skolorna ska arbeta utifrån det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007). Specialpedagogerna 
anser också att andraspråkseleverna inte erbjuds det språkliga stöd de har rätt till eftersom 
det saknas lärare i SVA, studiestödslärare eller modersmålslärare på skolorna. Skolverket 
(2017b) menar att studiehandledning på modersmålet många gånger är en förutsättning för 
att andraspråkselever ska kunna tillägna sig undervisningen. Gibbons (2016) påpekar att det 
tar uppemot sju år innan andraspråkselever har ett fungerande skolspråk. 
Specialpedagogerna uttrycker att de tydligt ser att många andraspråkselever saknar det 
ämnesspecifika ordförråd som behövs, vilket påverkar deras möjligheter att erhålla 
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tillräckliga kunskaper inom de olika ämnena. Vi ser återigen en önskan om att man i skolan 
ska arbeta utifrån det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007).  
    I samtliga fokusgruppsintervjuer uttryckte specialpedagogerna att det var svårt att 
upptäcka och utreda språksvårigheter hos elever med annat modersmål än svenska. Man 
kunde se att andraspråkselever ofta fick vänta längre på fördjupade utredningar än elever 
med svenska som modersmål. Ingen av specialpedagogerna nämnde att man undersökte hur 
lärarna arbetade språkutvecklande, för att se om det var miljön som var en bidragande orsak 
till svårigheterna. Istället låg fokus på elevernas förutsättningar. Detta tolkar vi som att fokus 
ligger på individen snarare än undervisningen vid utredningar kring andraspråkselever som 
inte klarar målen. I samtalen tog specialpedagogerna också upp hur viktigt det är för 
andraspråkselevernas språkutveckling att de får resonera både på sitt modersmål och på 
svenska, men de ansåg också att skolbakgrunden har betydelse för hur snabbt 
andraspråkseleverna lär sig nya språk. Detta stämmer väl överens med forskning som har 
visat att det är av stor vikt att andraspråkselever får utveckla sin läsförmåga på förstaspråket 
eftersom det ökar deras förståelse i andraspråket (Nguyen, 2012). Flera studier har visat att 
elever som använde båda sina språk fick såväl ökad språkutveckling som mer kunskap 
(Skolverket 2018b; Svensson 2018). De flesta av specialpedagogerna menade att läs- och 
skrivundervisningen sker i de tidiga skolåren, och att elever som kommer senare därför inte 
får läs- och skrivinlärning inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Flera av 
specialpedagogerna uttryckte att andraspråkseleverna är i behov av individuellt stöd för att 
deras språk ska utvecklas, och att detta kräver speciell kompetens. Detta ger tydligt utryck 
för det kompensatoriska perspektivet, där stödet ges individuellt av någon med 
specialkompetens inom området. Stuart (1999) betonar vikten av att andraspråkselever tidigt 
ges strukturerat stöd i form av träning av fonem-grafemkoppling, men det behöver inte ske 
enskilt eller utanför klassrumsundervisningen. Under fokusgruppsintervjuerna framkommer 
det att ett utökat språkligt stöd ofta innebär att andraspråkseleverna får en anpassad 
studiegång där eleverna ges mer undervisning i svenska. I specialpedagogernas diskussioner 
kring andraspråkselevernas språkliga svårigheter visar specialpedagogerna återigen ingen 
kunskap kring Banks (2013) multikulturella dimensioner och hur de kan användas för att 
utveckla elevernas språkliga och kunskapsmässiga förmågor. 

6.3 Avslutande reflektioner 
Att identifiera, diagnostisera eller utreda språkliga svårigheter hos andraspråkselever är inte 
oproblematiskt, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Vi har valt att genomföra en 
småskalig studie, och våra resultat ska inte på något sett användas för att dra några 
generaliserande slutsatser gällande alla elever med annat modersmål, eller alla speciallärare 
och specialpedagoger. Däremot bör resultaten kunna användas som en utgångspunkt för att 
diskutera hur skolsituationen ser ut för vissa elever med annat modersmål, i den svenska 
skolan.    
    Det faktum att informanterna i våra fokusgrupper har olika bakgrund och även olika 
arbetsuppgifter inom sina tjänster, som speciallärare eller specialpedagoger, har varit mycket 
intressant, och har troligen bidragit till att vi har fått en bredare bild än om grupperna hade 
varit mer homogena. Vi upplever också att det var intressant att se hur samtliga informanter, 
oavsett erfarenhet av andraspråkselever, talade om den gruppen elever i positiva ordalag. 
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Samtliga informanter såg också brister i organisation och undervisning av 
andraspråkseleverna som en stor bidragande orsak till andraspråkselevernas skolsvårigheter. 
Dock upplevde vi att det var relativt stor skillnad hur informanterna talade om vilka 
möjligheter andraspråkselevernas vårdnadshavare har att hjälpa sina barn, och kulturens 
inverkan på skolframgångar. 
    De två perspektiv på specialpedagogik som vi tydligt kunde se under intervjuerna var vad 
Nilholm (2007) kallar det kritiska perspektivet och det kompensatoriska perspektivet. Vi 
kunde också se att det perspektiv som informanterna gav uttryck för tycktes vara det rådande 
på respektive skola, vilket inte alltid var det perspektiv som informanterna själva ansåg vara 
det rätta. En tolkning menar vi kan vara att informanterna har fått ge avkall på det perspektiv 
man ser som det rätta, eftersom skolans verklighet skiljer sig från den personliga 
uppfattningen om vad som vore det bästa för eleverna. Vi kan också skönja en frustration 
hos informanterna kring brister i anpassningar av undervisningen, vilket 
andraspråkseleverna behöver för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential. 
Informanterna uttryckte att de såg språket och språkutvecklande arbetsmetoder som en 
nyckel till kunskapsutvecklingen hos andraspråkseleverna, vilket även forskning inom 
området betonar.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi insett att det förekommer begränsat med forskning inom området 
andraspråkselever, framför allt i Sverige. En förklaring kan vara att antalet nyanlända i 
svenska skolor har relativt lågt tills för några år sedan. Vi ser att det finns behov av ökad 
kunskap och förståelse för hur skolan kan arbeta utifrån ett multikulturellt perspektiv, för att 
mottagandet ska fungera tillfredsställande i skolan och för att eleverna ska få de rätta 
förutsättningarna för att lyckas. Ska vi vända trenden med antalet behöriga 
andraspråkselever till gymnasiet krävs mer kunskap i skolorna i hur man kan stödja dessa 
elever.   
    Vi menar att det vore spännande att se hur lärare skulle ställa sig till våra frågeställningar, 
och hur deras svar skulle skilja sig i jämförelse med våra resultat. Det skulle även vara 
intressant att studera vilka specialpedagogiska perspektiv som kan anas i de beslut som tas 
kring mottagande och placering av andraspråkselever i svenska skolor.  Dessutom är vi 
nyfikna på om synen på andraspråkselever och deras språkliga utveckling skulle vara 
annorlunda om lärarna gavs instrument och förutsättningar att arbeta språkutvecklande inom 
ramen för klassrumsundervisningen. Våra informanter gav uttryck för att det saknades rätt 
förutsättningar på skolorna, vilket ledde till att andraspråkseleverna blev föremål för 
specialpedagogiskt stöd, oavsett svårigheter.  
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Bilaga 1:  
Missivbrev 
 
Studien ingår i ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
speciallärare vid Mälardalens Högskola. Syftet med studien är att undersöka 
speciallärares/pedagogers erfarenheter av andraspråkselever i grundskolan.  
  
Studien genomförs i två olika kommuner, med totalt fyra fokusgruppsintervjuer där fyra till 
fem speciallärare/pedagoger deltar vid varje intervju. Intervjuerna kommer att beröra 
erfarenheter av, och tankar kring andraspråkselever, och beräknas ta 60 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in och sedan transkriberas för analys. 
  
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den information som 
du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att 
få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 
studerande samt till lärare vid Mälardalens högskola samt i form av ett examensarbete. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas (DiVA portal). 
Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av det 
färdiga arbetet. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering. 
 
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Deltagandet och studiens resultat kan vara 
till nytta för dig i din yrkesroll, då det handlar om att samtala och diskutera kring 
andraspråkselevers språkliga utveckling. 
 
Ansvariga för studien är Cecilia Hedstad och Ylva Sundström. Handledare för studien är 
Margareta Sandström (seniorprofessor, Mälardalens högskola, Västerås).  
 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Hedstad (chd16007@student.mdh.se) 
Ylva Sundström (ysm16002@student.mdh.se) 
 
Margareta Sandström (margareta.sandstrom@mdh.se)  
 
Bilaga 2: Intervjuguide 
Bilaga 3: Öppna frågor att ställa vid fokusgruppsintervjuerna 
Bilaga 4: Enkät till informanterna 
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Bilaga 2 
 
Manual för fokusgruppssamtalen 

• Kom i god tid, arrangera stolar och bord, helst ett runt bord. Placera inte dig själv i 
ena änden. Kolla utrustningen (bandspelare, batterier, mikrofoner, band: använd för 
säkerhets skull mer än en bandspelare). 

• Börja med att säga något personligt på en nivå som är lämpligt för den kommande 
diskussionen 

• Säg därefter: ”ni kommer att få tala väldigt fritt och jag/vi kommer att säga så lite 
som möjligt; ni kommer att tala med varandra och inte med mig/oss i första hand. 
Om det blir tyst eller om det dyker upp något som är speciellt intressant kommer 
jag/vi att föra in det i diskussionen så småningom – men det är vad ni har att säga 
som är viktigt.” 

Guide till intervjun: 
1. Öppningsfrågor: faktafrågor som får alla att känna att de hör ihop: hur länge har ni 

arbetat i skolan? Vad arbetar ni specifikt med, och vilka åldersgrupper? 
2. Introduktionsfrågor: introducera ämnet  
3. Hur upplever ni att andraspråkselevers språkliga förmågor påverkar deras 

skolresultat?  

Följdfrågor att ställa vid behov: 
1. Hur uppmärksammas dessa problem? 
2. Gäller det både nyanlända och elever som varit längre i 

Sverige? 
Vilken typ av språkliga svårigheter ser ni? 

Följdfrågor vid behov; 
3. Hur gör ni när ni bemöter dessa elever? Hur arbetar ni? Vem 

uppmärksammar?  
Vilka möjligheter ser ni? 
 

4. Avslutande: summera svaren på nyckelfrågorna och de synpunkter/idéer som dök 
upp i diskussionen. Alla ges möjlighet att säga något om summeringen (gav den en 
trovärdig bild av diskussionen eller ska något tilläggas, betonas eller tonas ned)? 
Det förväntas att tillägg görs här! 

5. Slutfråga: har vi missat något? Vill någon tillägga något? I detta skede kommer 
folk att le och skratta! 

6. Utvärdering: individuell skriftlig utvärdering enligt nedan  

Moderatorns roll: förhåll dig passiv, men lyssna aktivt! Visa värme, medkänsla, förståelse, 
engagemang, opartiskhet. Betona att du inte är någon expert, ta inte en ståndpunkt (risken om 
du ler uppmuntrande är att andra får intrycket att det finns en ”korrekt” åsikt), håll huvudet 
kallt om det uppstår tystnad - vänta på svar; någon kommer att säga något så småningom. 
Viktigt: när intervjun genomförs är det bra att skriva ner de första orden på varje replik samt 
namnet på den som talar; det underlättar utskrift av intervjun.   
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Bilaga 3 
 
Utvärdering av fokusgruppssamtal  datum: 
 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 
a. Nej, inte alls 
b. Nej, bara delvis 
c. Ja, i viss mån 
d. Ja, absolut 

 
2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 
b. Rädsla att såra/genera någon 
c. Mina synpunkter kom fram ändå 
d. Annan orsak 

 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 


