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Ett stort antal barn och ungdomar i Sverige har någon form av läs- och skrivsvårigheter. 

Bland dessa är elever med annat modersmål överrepresenterade där lägre resultat på läs- och 

skrivförmåga uppvisas. Denna studies huvudsyfte är att undersöka hur en grupp 

högstadielärare arbetar med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Detta kan bidra till 

att öka förståelsen för elever med annat modersmål och därigenom öka möjligheter för en god 

utveckling av läs- och skrivförmågan.     

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med sex lärare och en speciallärare. 

Studiens resultat visar att lärare finner det svårt att förklara vad tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter beror på. Vidare lyfter lärare upp vikten om helhetsbilden på eleven för att 

förebygga samt underlätta tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar också 

att lärare ser föräldrar som viktiga samarbetspartner för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Modersmålsundervisning ses som den bästa insatsen för att förebygga 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Slutsatsen av studiens resultat är att det är 

viktigt att involvera modersmålsundervisning på skolan under skoltid/undervisningstid för att 

uppnå en mer effektiv undervisning för tvåspråkiga elever.       

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, tvåspråkighet, högstadieelever  



 

 

  



 

 

Förord  

Jag vill tacka alla som har ställt upp som respondenter i min studie. Studien har gett mig en 

inblick i en grupps lärares arbete med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter, vilket har 

varit mycket lärorikt och detta kommer jag att ta med mig in i arbetslivet. 

Ett särskilt tack till min handledare Maria Karlsson, UKK – institutionen vid Mälardalens 

högskola, för all stöd med värdefulla råd och synpunkter. 

Jag vill även tacka min familj som har stått ut med mig när mina tankar var utspridda.  

Senada Karadolami, juni 2011.        
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1. Inledning 
Enligt Samuelsson (2006) har ca 200 000 barn och ungdomar i Sverige någon form av läs- 

och skrivsvårigheter. Den internationella undersökningen PISA (2009) rapporterar lägre 

resultat på läs- och skrivförmåga hos tvåspråkiga elever. PISA tar upp också skillnader i 

resultat mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund. För elever med 

utländskbakgrund födda i Sverige, når 30 % inte upp till en grundläggande läsnivå, och 

motsvarande procent sats för elever med utländsk bakgrund födda utomland är 48 % d v s 

varannan elev. 

Hyltenstam (2007) skriver att det finns ett tydligt samband mellan språkbehärskning, läs och 

skrivförmåga och studieframgång. Han förklarar att sambandet kan till en viss del beskrivas 

att den sämre läs- och skrivförmågan i sig är orsaken till de sämre studieresultaten. En annan 

beskrivning är att sämre behärskning av det språk som skolundervisningen sker på är orsaken 

bakom de sämre studieresultaten och den sämre läs- och skrivförmågan hos tvåspråkiga 

elever. Denna beskrivning ger en bild och förståelse av tvåspråkiga elevers speciella 

skolsituation (Hyltenstam, 2007).   

Hyltenstam (2010) hävdar att det saknas tillförlitliga metoder för att avgöra vad som 

egentligen läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever beror på. Det är svårt att bedöma 

om svårigheterna beror på att eleven inte behärskar det svenska språket, eller om 

svårigheterna handlar specifikt om det skrivna språket och att eleven har dyslexi (Hyltenstam, 

2010). I sin studie skriver Hedman (2009) att för att upptäcka elever som riskerar att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter behöver man undersöka om svårigheterna förekommer på elevens 

alla språk. Hedmans resultat visar att det inte vore rättvist att testa tvåspråkiga elever endast 

på svenska. Detta stämmer överens med Lindéns (2010) studieresultat som visar att elevens 

läsfärdighet borde kartläggas på elevens alla språk. Hon påpekar att det är viktig att se elevens 

hela inlärningssituation. Detta betyder att alla olika yrkeskategorier bör samverka för att 

säkrare upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Hyelststam (2010) skriver att svårigheter med att lära sig läsa och skriva kan bero på olika 

faktorer. Det kan vara individens egna svårigheter, den omgivande miljön och den 

undervisning som ges. Läs- och skrivfärdigheter är en viktig förutsättning för att klara 

skolarbetet. I förhållande till tvåspråkiga elever uppstår därför frågan hur lärare arbetar för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter hos dessa elever. Fokus för denna studie ligger på 

högstadieelever där valet grundar sig till Bråtens (2008) påstående att högstadieelevers 

läsundervisning inte har studerats i lika hög gard som lågstadielevers. 

1.1 Bakgrund och förförståelse  
Dagens moderna samhälle ställer stora krav på läs- och skrivförmåga. I och med att jag är 

inflyttad upplevde jag detta krav på språkbehärskning ganska omgående. För mig är svenska 

inte ett språk utan två språk. Ett talspråk och ett skriftspråk. Att lära in talspråket var inget 

större problem, däremot har jag upplevt svårigheter med det skrivna språket. Därför bygger 

min förförståelse dels på mina erfarenheter, dels på att jag har ett intresse för läs- och 

skrivsvårigheter. Jag ser på läs- och skrivsvårigheter som en funktionsnedsättning. Detta 

innebär att individen har problem med att läsa och/eller att skriva.  
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Intresset för just tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter väcktes när jag lyssnade på en 

föreläsning av docent Margareta Sandström Kjellin. Det handlade om läs och skrivsvårigheter 

på grund av annat modersmål. Eftersom jag själv är tvåspråkig var detta väldigt intressant för 

mig vilket ledde till att jag ville fördjupa mig inom området.  

1.2 Definition av relevanta begrepp   

Tvåspråkiga eller flerspråkiga elever - Med tvåspråkliga elever avses ungdomar som har 

tillägnat sig ett annat eller flera anda språk före svenskan (Hyltenstam, 2010). Jag använder 

mig bara av begreppet tvåspråkig även om elever kan ha flera språk. Utgångspunkten är att 

eleverna har annat modersmål än svenska.  

 

I uppsatsen används begreppen lärare som en beteckning av olika yrkesgrupper som arbetar 

med tvåspråkiga elevers läs- och skrisvårigheter. Det rör sig om SV-svenska, SVA-svenska 

som andra språk och speciallärare. I studien används begreppen barn och elev liktydigt.  

 

De centrala begreppen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kommer att redovisas i samband med 

tidigare forskning och teoretisk referensram. 

1.3 Uppsatsens upplägg och struktur 
Tidigare forskning och de viktiga aspekter kring vad som undersökts tidigare i förhållande till 

denna studies problemområde presenteras först. De relevanta teorier som berör studien 

representeras i samband med tidigare forskning.  I metoddelen beskriver jag metodvalen, 

vilka personer är valda och hur data har samlats in. Etiska aspekter förklaras och 

tillförlitlighet i datainsamlingen redovisas även i denna del.  

Resultatet redovisas omfattande för att ge läsaren möjlighet att ta del av det insamlade 

materialet. I diskussionsdelen diskuteras metodvalet och resultatet. En diskussion av resultatet 

sker med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Förslag på vidare 

forskning presenteras på slutet.     

1.4 Studiens syfte                  

Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp högstadielärare arbetar med 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter.   

1.4.1 Forskningsfrågor                      

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur förklaras tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter av lärare?  

 

 Vilka insatser använder lärare för att förebygga tvåspråkliga elevers läs- och 

skrivsvårigheter?  

 

 Hur underlättar lärare för tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter?  

 

 Vilka samarbetsparter ser lärare som betydelsefulla för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter? 
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2. Tidigare forskning och teoretisk referensram  
Denna del presenterar ett urval av den aktuella forskningen som knyter an till studiens syfte 

och forskningsfrågorna. Den inledande delens tonvikt är att ge en bild om vad läs- och 

skrivsvårigheter är och hur dessa problem kan uppstå. Vidare förklaras tvåspråkiga elevers 

språkutveckling. Den sista delen behandlar skolans och lärares arbete med tvåspråkiga elever 

d v s på vilket sätt stöd ges i skolan. De teoretiska utgångspunkterna tas upp i samband med 

hela texten.  

 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter  
2.1.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

I skolan uppvisar många elever svårigheter med att lära sig läsa och skriva. För att beskriva 

dessa elevers svårigheter används olika begrepp. Dyslexi är ett begrepp som används om 

elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. ”Dyslexi är en centralnervös, CNS, språklig 

funktionsstörning, som kan påverka barnets förmåga dels att lyssna till och dels att uppfatta 

språket rätt.” (Frisk, 2010, s.65). Lundberg (2010) påpekar att både högt begåvade och lågt 

begåvade personer kan ha dyslexi och att det svårt att avgränsa och ge en alldeles entydigt 

definition. Han skriver att Svenska Dyslexistiftelsen definierar dyslexi som en störning i vissa 

språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer för kodning av språket. Störningen är tydligast att känna igen som svårigheter att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning, och också genom dåligt stavning. De 

sekundära konsekvenser av dyslexi är svårigheter i läsförståelse och begränsad läserfarenhet, 

vilket hämmar tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden (Lundberg, 2010).   

 
Ett annat begrepp är läs- och skrivsvårigheter, där eleven inte har uppnått färdigheter i 

skriftspråket som förväntat och kan bero på flera faktorer. Bjar m.fl. (2009) betonar att inga 

tydliga vägar finns till läs- och skrivsvårigheter. Det är ett resultat av en rad ärftliga och 

miljömässiga förhållanden som oftast visar sig när de språkliga kraven ökar. Läraren måste i 

förhållande till utvecklingsnivå och aktuella språkliga krav tolka hur eleven behärskar 

skriftspråket. Bjar m.fl. (2009) tar upp ett antal bakgrundsfaktorer till läs- och 

skrivsvårigheter: en kulturfattig miljö, en mångkulturell bakgrund och en osäker språklig 

kompetens i modersmålet och/eller andraspråket, eller en genetisk betingad språklig svaghet. 

Lundberg (2008) tar upp begränsat arbetsminne som ytterligare en faktor. Detta eftersom 

skrivandet ställer stora krav på arbetsminnet. Ännu ett hinder kan vara bristfällig syntaktisk 

förmåga. Detta innebär att individen klarar av enkla meningar med rak ordföljd och enkel 

struktur men har problem med bisatser, inskjutna bestämningar, prepositioner och böjningar. 

Detta problem får oftast barn som har svenskan som andra språk påpekar Lundberg (2008). 

Kjellin (2004) säger att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå om interaktionen barn-lärare, 

barn-barn eller barn-text inte är god. Dessutom påpekar Kjellin att tvåspråkiga elever 

förväntas i svenska skolor kunna ta till sig undervisning som om svenska var deras modersmål 

och utan extra hjälp. 

 

2.1.2 Skriftspråk 
Begreppet ”skriftspråket” innefattar både läsandet och skrivandet. Svårigheterna visar sig 

antigen när det gäller läsning eller skrivning, eller inom båda dessa områden. Förmågorna att 

kunna läsa och skriva hänger ihop. Sambandet mellan läs- och skrivinlärningen ligger i att å 

ena sidan överföra tecken till språkljud och å andra sidan överföra språkljud till tecken. Både 

vid läsning och skrivning är individen beroende av samma förutsättningar, och båda utgör en 

kommunikation.  
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Skriftspråket betraktas som en form av kulturellt redskap som vi använder för att tolka den 

omgivande världen och resonera om den (Bråten, 2008). Skrivandet är ett hantverk som ställer 

speciella kognitiva och språkliga krav som en del människor har svårt att uppfylla. För elever 

som har läs- och skrivsvårigheter är det en komplicerad process att uttrycka sina tankar och 

funderingar i skrift. Att skriftligen förklara något ställer stora krav på språklig precision och 

en erfarenhet av att uttrycka sig. Fridolfsson (2008) beskriver att skrivutvecklingen genomför 

olika stadier. Första försöket att skriva kallas för pseudoskrivning som sedan återgår till 

logografisk skrivning. Därefter går det till att skriva fonemiskt och sedan det mesta 

avancerade skrivning den ortografiska och morfologiska skrivningen.  

 

Bjar (2006) skriver att tal och skrift är olika kommunikationsformer och utgår från det 

mänskliga språket. Att tala och skriva är att kommunicera. Att lära sig kommunicera i tal och 

skrift är en färdighet som utgör ett viktig redskap för all annan inlärning. Att kunna läsa och 

skriva är ingen medfödd förmåga utan utgör en konst som måste läras in. Det är språkliga 

aktiviteter som bygger på komplexa språkliga och kognitiva processer. Det krävs ett 

långsiktigt arbete för att uppnå funktionell läs- och skrivförmåga. Bråten (2008) påpekar att 

det finns viktiga skillnader mellan talspråket och det skriftliga språket. Dessa skillnader yttrar 

sig bland annat i ordval, meningsbyggnad och övergripande struktur. Skriftspråket är mindre 

orienterat mot här och nu, mindre spontant och mindre personligt (Bråten, 2008). Lundberg 

(2010) å andra sidan skriver att skriften är ofta monologisk där bara orden finns, deras 

böjningar och deras ordningsföljder att utgå ifrån. Skriftliga framställningar har synaktiska 

konstruktioner
1
 som sällan eller aldrig används i vardagligt samtal. Texter inrymmer ett rikare 

ordförråd än vad barn möter i vardagliga samtal eller på TV. Skriften ställer krav på 

synaktiska förmågan som är avgörande för tolkningen av texten. För att förstå skrift krävs 

hantering av en mer krävande syntax påpekar Lundberg (2010).  

 

2.1.3 Läsning 

Läsning är ett möte och samspel mellan läsare och text. Läsaren är medskaparen och 

konstruerar innebörder från texten utifrån sina tidigare erfarenheter. Detta gör att läsare skiljer 

sig åt vad det gäller språkfärdigheter, kognitiva förmågor och förkunskapen när de möter 

texten. Detta innebär att två läsare aldrig förstår en text på exakt samma sätt. En förutsättning 

är att läsaren kan genomföra ordavkodningen utan ansträngning och tillräcklig snabbt och att 

hon/han kan uppfatta och utnyttja meningsbyggnaden i textens språk och vet vad orden 

betyder (Lundberg & Herrlin, 2008). Myrberg (2007) definierar två läsarter: den narrativa 

läsningen som handlar om att tolka och värdera stora mängder text, där rätta och felaktiga 

svar inte existerar. Och instrumentell läsning som inte ställer främst krav på läsflyt och hög 

läshastighet utan precisionskraven är höga. Enligt konsensusprojektet är både avkodning och 

förståelse nödvändiga för att uppnå läsförmågan. Läsförmågan består av samspel mellan 

delprocesser och handlar om att förstå språket i textform genom formeln: Läsning= 

Avkodning x Förståelse (Hoover & Gough 1990. I Bjar & Frylmark, 2009). Bråten (2008) 

definierar läsförståelse som att utvinna och skapa mening när läsaren genomsöker skriven text 

och samspelar med den, och påpekar att det är en komplex process. Lundberg och Herrlin 

(2008) ger en mer inriktad beskrivning av läsutvecklingen. De beskriver läsutvecklingen i fem 

nära relaterade dimensioner: fonologisk medvetenhet, ord identifiering, flyt, förståelse och 

läsintresse. Dessa delar samspelar och skapar en helhet, men samtidigt var för sig uppvisar ett 

typiskt eget förlopp.    

 

 

                                                 
1
 Med syntaktiska konstruktioner menas t ex. inbäddade satser, inskjutna bestämningar, explicit, textbindning, 

litterära former och uttryckssätt som utvecklas i en lång skriftspråklig tradition, som sällan används i talet. 
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2.1.4 Påverkansfaktorer  

Eleven som får svårigheter med själva hantverket i att läsa och skriva kan kämpa med 

meningsbyggnaden och interpunktionen, och gå miste om textens innehåll. Med låg 

läsförmåga tenderar eleven att undvika svårigheterna genom att läsa mindre. När de läser 

tenderar de att välja de lättare texter vilket leder till sämre ordförråd och att inte ha grepp om 

olika uttryck. Detta gör att tvåspråkliga läsare missar ledtrådar i textens innehåll och den 

övergripande förståelsen av texten går förlorad (Lundberg, 2008). Å andra sidan skriver 

Hyltenstam (2007) att tvåspråkliga barn/elever har sämre läsförståelse på grund att de tvingas 

koncentrera sig på att förstå enskilda ord. Att ha brist i förståelsen gör att läsningen blir en 

upplevelse för ständigt misslyckande. Ständiga misslyckanden gör att lusten sjunker, eleven 

lär sig med stor motvilja och brist på koncentration. Bjar m.fl. (2009) påpekar dessutom att en 

negativ självbild kan skapas. Elevens självförtroende kan försämras som i sin tur påverkar den 

fortsatta motivationen att lära sig, det påverkar även deras val av strategier. Dessa svårigheter 

kan även få följder för elevernas sociala och emotionella anpassning (Bjar m.fl. 2009).  

 

Myrberg (2007) skriver att Stanovich (1986) förklarar detta mönster av ömsesidiga 

orsakssamband med ”Matteus-effekten”. Detta betyder att de som har ett dåligt utgångsläge 

får sämre utveckling, medan de som har det bästa utgångsläget utvecklas ytterligare. De svaga 

läsarna går in i en ond cirkel. Detta leder till att elevers självkänsla skänks och de lär sig att 

undvika läsning som i sin tur leder att läsinlärningen misslyckas. Den största skillnaden 

mellan svaga och goda läsare är att goda läsare använder mer effektiva strategier för att förstå 

och minnas större textmängder (Myrberg, 2007). Myrberg (2001) skriver att Matteus-effekten 

är i funktion livet ut. De med god läsförmåga söker sig till fortsatt utbildning och 

arbetsuppgifter som utvecklar deras läsförmåga ytterligare medan de med låg läsförmåga 

undviker läskrävande uppgifter i utbildningen och arbetslivet. Den som inte fortsätter att 

utveckla sin läsförmåga kommer att få läs- och skrivsvårigheter på grund av att kravnivån 

ökar påpekar Myrberg (2001). Lundberg (2010) beskriver att för att komma ut ur denna onda 

cirkel måste det finnas texter inom räckhåll för barnet. Texter ska vara både förenklade och 

nivågraderade. Dessa lättlästa texter ska locka barnet till läsning. Barn måste inspireras till 

läsning eftersom det är det enda sättet att uppnå färdighet påpekar Lundberg (2010).  

    

2.2 Tvåspråklighet 
2.2.1 Tvåspråklig språkutveckling 

I den svenska grundskolan finns betydande andel elever, nästan 15 procent (Hyltenstam, 

2010), med ett annat modersmål än svenska. Dessa elever har tillägnat sig ett annat eller flera 

anda språk före svenskan och kallas för tvåspråkliga eller flerspråkliga elever.   

Barns möte med läsandet och skrivandet kan variera mycket beroende på social och kulturell 

bakgrund. Barns behärskning av sitt förstaspråk varierar på grund av olikheter i 

familjesituation och intensiteten i kontakten med modersmålet. En del barn tillägnar sig tidigt 

två eller flera språk samtidigt, medan andra barn möter ett nytt språk senare under barndomen. 

För att barnet ska lära sig kommunicera i vardagen tar 1-2 år, men att lära sig ett andraspråk 

på den nivå som krävs av enspråkiga barn/elever för att klara av skolans arbete och mål tar 

betydligt längre tid (Hyltenstam, 2007). Bøyesen (2006) skriver att det tar 5- 10 år för 

tvåspråkliga elever att lära sig läsa och skriva och lära sig den grundläggande språkförståelsen 

i det andra språket. En amerikans undersökning av Thomas och Collier (2002) visar att det tar 

mellan 3-8 år att nå en infödd läsnivå i skolan. Dessutom skriver de att ju äldre barnet blir när 

den startar lärandet av ett andraspråk desto lägre tid tar det att tillägna sig det andra språket. 

Detta är en mycket tidsödande och ansträngande process. När språkkraven i skolan ökar 

uppstår vanligtvis problemen vilket leder att elever hamnar efter i sin kunskapsinhämtande. 

Hyltenstam (2007) påstår att det är svårt att diagnostisera en enskild elevs utveckling. Det är 
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en stor variation mellan elever, många kan ha stora svårigheter i sitt lärande medan andra kan 

klara sig utmärkt. Varför är det så är svårt att säga påpekar han, olika faktorer har betydelse 

för tvåspråkiga elevers skolframgång (Hyltenstam, 2007). 

 

2.2.2 Tvåspråklighet, dess för och nackdelar  
Med tvåspråkighet menas att personen i fråga behärskar båda språken lika bra och kan 

identifiera sig med båda språken. Tvåspråkighet är en tillgång för personen i fråga, de kan 

vara mer flexibla i sitt tänkande och kan ofta se flera alternativa lösningar på ett problem. De 

kan lättare överge en antagande till fördel för en annan. Tvåspråkiga elever har en mer 

komplex och varierad situation eftersom deras språkliga erfarenhet är fördelade på flera språk. 

Genom tidig kontakt med flera språk utvecklar tvåspråkiga sitt verbala tänkande och sin 

förmå att utnyttja språket som stöd för sitt tänkande (Bjar, 2006; Kjellin 2004). Kjellin (2004) 

skriver om tröskelhypotesen, att många elever i skolor inte är riktigt tvåspråkiga eftersom de 

inte behärskar något av språken på ett bra sätt. När barnet har låg kompetens i båda språken 

får det negativa kognitiva konsekvenser påpekar hon. Tvåspråkigheten blir bara en belastning 

om barn inte når över den första tröskeln. Kjellin skriver att barnet behöver ta sig över två 

tröskeln om det ska vara till fördel för barnet. Tröskelhypotesen pekar på att när tvåspråkiga 

barn når den andra tröskeln får de kognitiva fördelar och kan kompensera på ett 

tillfredställande sätt (Kjellin, 2004).  

 

Detta visar att tvåspråkighet är en tillgång men endast när personen i fråga verkligen 

bemästrar båda språken. Detta synsätt bortser från att barn kan utveckla två språk samtidigt 

från tidig ålder. Barns kognitiva kapacitet sätter inte några gränser för detta, problemet ligger 

snarare på det sociala planet (Hyltenstam, 2007). Barn har begränsade möjligheter att uppnå 

en normal utveckling av minoritetsspråket d v s hemspråket när det språket konkurrerar med 

ett majoritetsspråk d v s samhällets språk. Bjar (2006) hävdar däremot att tvåspråkiga barn 

använder olika språken i varierande funktion vilket leder till att språken inte utvecklas helt 

parallellt och likartat utan snarare kompletterar varandra.  

 

Bråten (2008) utför en jämförelse mellan enspråkiga och tvåspråkiga läsare. Han skiljer inte åt  

de och påpekar att de snarare har många likheter. Båda använder kunskap om relationer 

mellan ljud och grafisk symbol. Båda gör bruk av muntlig språkkompetens, sin kunskap om 

textbyggnad och sina förkunskaper. Barn som läser med förståelse använder samma kognitiva 

strategier. Den största skillnaden mellan enspråkiga och tvåspråkiga läsare som Bråten tar upp 

är att tvåspråkiga oftare stöter på ord de inte känner till när de läser. Och att texterna oftare 

behandlar teman som de har begränsade förkunskaper om. Tvåspråkiga generellt har ett 

långsammare tempo och en lägre grad av förståelse påpekar Bråten.  

 

2.2.3 Förhållningsätt till tvåspråkiga elever  

Persson (2001) tar upp två synsätt som präglar specialpedagogiken: det kategoriska och 

relationella perspektivet. Båda visar uppfattningen om hur lärare ser på barns svårigheter i 

skolan. Det kategoriska perspektivet lägger barnets svårigheter i fokus, i detta fall läs- och 

skrivsvaga elever ses som bärare av problemet. Eleven betraktas främst som objekt där 

insatser behöver sättas in. Det relationella perspektivet å andra sidan ser skolan och 

undervisningen som objekt och anledning till att eleven är i behov av stöd. Elevens 

svårigheter ses som något som uppstår i elevens möte med omgivningen. Det är pedagogiken 

som behöver anpassas till eleven. Vilket synsätt lärarna betraktar är avgörande för hur arbetet 

med barn som behöver stöd utformas (Persson, 2001). Kjellin (2004) påpekar däremot att 

förklaringar till svårigheterna upphittas oftast hos individen. Det är vanligt att lärare har 

förutfattade meningar om invandrarelever. Ofta tillskriver lärare felaktigt dessa elever till 
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exempel sociala svårigheter, istället för språkliga svårigheter som orsaker till deras 

skolsvårigheter hävdar Kjellin. Lahdenperä (1997) har i sin studie kommit fram till att i 

bristtänkandet används antagna brister hos det berörda barnet som viktigaste förklaringen till 

de svårigheter som barnet har i skolan. 

 

Den internationella undersökningen PISA (2009) visar att uppdelningen i skolan har ökat 

vilket leder till att mer likartade grupper formas. Undersökningen visar att lärare tenderar att 

sänka sina förväntningar på elever med lågpresentation. Detta påverkar dessa elevers 

möjlighet att uppnå goda resultat. Kjellin (2004) skriver också att lärarens låga krav och 

förväntningar på eleven kan inverka negativt på elevernas presentationer. Lärare är ofta nöjda 

med att förhålla sig till elever med invandrarbakgrund på samma sätt som med förhåller sig 

till elever med svensk bakgrund skriver hon. Damber (2010) har i sin avhandling Reading för 

life utfört tre empiriska studier. Syftet var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att vissa 

skolklasser har högre kunskaperna i läsning än vad som kunde förutses av socioekonomiska 

och språkliga bakgrund. I den andra delen av studien belyste lärare sina teorier om egen 

praxis. Det vill säga det som de följde tillsammans med deras uppfattningar, kunskaper, 

värderingar och erfarenheter, som i kombination med deras handlingar formade sin 

undervisning. Resultatet gör det tydligt att lärarens förhållningssätt är den viktigaste faktorn 

för barnets utveckling av språkkunskaper. För att uppnå goda resultat ersätter lärare egna 

tankesystem med framtidsorienterad pedagogik och ställer höga krav och höga förväntningar 

på sina elever. 

 

2.3 Skola och undervisning 
2.3.1 Modersmål och svenska som andra språk  

Det svenska skolsystemet har anpassat särskilda ämnen för språkundervisning av tvåspråkiga 

barn, de två ämnena är modersmål och svenska som andraspråk.  

 

Modersmålundervisningen har stor betydelse för den språkliga utvecklingen och även för 

identitetsutvecklingen (Hyltenstam, 2007). Skolverket (2008) visar att elever som deltar i 

modersmålsundervisning når bättre studiereslutat än genomsnittet, oavsett familje- eller 

migrationsbakgrund. Bjar (2006) påpekar att de effektivaste åtgärderna för tvåspråkiga lever 

är kvalificerad tvåspråkig undervisning, inklusive läs- och skrivinlärning på modersmålet. 

Den amerikanska studien av Thomas och Collier (2002) visar gynnsamma samband mellan 

tvåspråkig utbildning och skolprestationer. Detta överensstämmer även med Hedmans (2009) 

avhandling som uppvisade att de deltagare som hade haft mer undervisning i spanska hade 

bättre individuella resultat både på spanska och på svenska jämfört med de deltagare som 

hade haft begränsad undervisning i spanska.  

 

Både Hyltenstam (2007) och Kjellin (2004) säger att det sociala umgänget med en lärare som 

talar elevens modersmål kan stimulera eleven till att utveckla en positiv självbild. Detta 

hjälper elever att få en stark självkänsla. Lahdenperäs (1997) studie å andra sidan visar att 

ytterst få lärare värderar barnets modersmål eller hemspråk som resurser för skolan. Det 

uppfattas ofta som ett hinder i skolarbetet eller i inlärningen av svenskan. Många av lärarna 

har den uppfattningen att det är skadligt för barnen att lära sig läsa och skriva på två eller flera 

språk samtidigt. 

 

Svenska som andra språk är ett ämne som bygger på helt andra förutsättningar men har 

samma mål på sikt som ämnet svenska. Hyltenstam (2007) påpekar att svenska som andra 

språk absolut inte ställer lägre krav på elever. Ämnet svenska som andra språk har för syfte att 

först stödja inlärningen av språkets bas. Elever undervisas efter sina speciella behov beroende 
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på deras kunskapsnivåer. Detta innebär att läraren måste kunna bedöma varje enskild elevs 

nivå och anpassa sin undervisning efter den (Hyltenstam, 2007). 

2.3.2 Styrdokument  

Enligt styrdokumenten ska skolan erbjuda stödundervisning till elever som riskerar att inte 

uppnå skolans mål. I läroplanen (Lpo 94, s.4) står att skolan ansvarar för att eleverna ska nå 

målen för utbildningen: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen.”. Även den nya läroplanen (Lpo 11, s.8) visar 

att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen”.  

Skolans och lärarens förmåga att hantera läs- och skriv undervisning för alla elever är en 

central fråga för samhället. Läroplanen (Lpo 94, s.10) säger klart och tydligt att ”skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”. Även den nya 

läroplanen (Lpo 11, s.13) säger att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”.  

I (Lpo 94, s.4) står även att undervisningen ska ”anpassas till varje elevers förutsättningar 

och behov”. Detta visar att ett särskilt ansvar ställs på läraren att forma sin undervisning efter 

elevens förutsättningar för att uppnå målen som ställs upp. 

 

Det intressanta är att den nya läroplanen (Lpo 11, s.14) lägger också fokus på samarbetet 

lärare emellan: ”Läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen”. Detta kunde jag inte hitta i läroplanen (Lpo 94). 

 

2.3.3 Tvåspråkiga elevers undervisnings behov 
Skolans tvåspråkiga elever utgör inte en enhetlig grupp med liknande förutsättningar och 

skillnader, snarare fler skillnader än likheter. De har en varierande språklig, kulturell och 

social bakgrund. Det går inte alltid att dra en gräns mellan första och andra språket. 

Tvåspråkiga elever har olika undervisningsbehov vilket betyder att skolan ställs inför större 

utmaning. För att dessa elever inte ska komma hjälplöst efter i sin språk- och 

kunskapsutveckling krävs medvetna, systematiska och långsiktiga satsningar på 

språkutveckling i alla ämnen. Många tvåspråkiga elever behöver språklig vägledning genom 

undervisning (Bjar, 2006). Lundberg (2010, s.127) skriver att ”undervisning i läsförståelse är 

något som bör pågå hela skoltiden.” Lundberg lyfter också upp högläsningens betydelse. 

Högläsning hjälper barnet att utveckla ordförrådet och samtidigt utveckla ett språk som inte är 

detsamma som det talade språket. Det är viktigt att barnet får vara med om många tillfällen till 

högläsning påpekar han.   

 

Fridolfsson (2008) utpekar ordförråden som en kritisk faktor för hur läsaren ska förstå texten 

han/hon läser eller inte. När det gäller tvåspråkliga elevers ordförråd berättar Kjellin (2004) 

att lärare kan ha alltför hög uppfattning om det, när de hör att eleven har ett bra flyt när de 

talar. Läraren kan dra slutsatsen att eleven kan bra svenska och förstår orden och uttrycken. 

Hyltenstam (2007) påpekar att lärare måste ha förståelse att barn med svenska som andra 

språk inte har samma djup i språkförståelse och språkanvändning. Detta är avgörande 

betydelse för lärarens undervisning säger han. Resultaten i Hedmans (2009) avhandling gör 

det tydlig att tvåspråkiga elever behöver särskilt mycket stöd i utvecklingen av både sitt 

första- och andraspråk. Hon betonar att tvåspråkliga elever med dyslexi är i samma behov av 

motsvarande stödresurser som enspråkiga elever med dyslexi får. Detta utesluter dock inte att 

de även behöver modersmåls undervisning eller undervisning i svenska som andraspråk.  
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2.3.4 Undervisningsmetoder 

Skolans satsningar för flerspråkliga elever måste vara långsiktiga och omfatta all 

undervisning. Detta eftersom det tar lång tid att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett 

andra språk (Bjar, 2006). Det är med andra ord viktigt att utgå från olika sammanhang av 

läsande och skrivande. Bland annat diskutera om och reflektera över vilka avkodnings- och 

förståelsestrategier som passar i vilka sammanhang (Granström, 2007). Lundberg (2010)  

finner det väldigt svårt att uttala sig om vilken är den effektivaste metoden. Han framför 

dilemmat om det är avkodnings färdigheter (ljudanalys, sammanljud) man ska lägga 

vikten/fokus på eller förståelsen. Lundberg konstaterar vidare att läsinlärningen är en process 

där både läraren och eleven och metoder är involverade. Och att en övervägande andel elever 

tycks kunna lära sig att läsa oavsett lärarens metodval. Granström (2007) berättar att inom 

forskningen förs idag fram att läsande och lärande utvecklas på ett positivt sätt, om 

färdigheter lärs in i meningsfulla sammanhang där innehållet utgår från och berör eleverna. 

Lundberg (2010) hävdar däremot att som ett alternativ till den traditionella undervisningen 

har många svenska lärare tillämpat en mer meningsbyggnad och förståelseinriktad metodik. 

Där utgångspunkten för läsning är barnets eget samtalsspråk. Läraren fångar upp barnets eget 

naturliga språk i samtalen om upplevelser och erfarenheter till en skrift. Detta blir sedan basen 

för läsinlärningen. Det viktiga är att på bästa sätt överbygga klyftan mellan barnets 

samtalsspråk och skriftspråk. Bjar (2006) anser också att det är ofta lämpligt att utgå från 

elevens intresse och motivation. 

 

Bjar m.fl (2009) påpekar att grunden för all undervisning borde vara att det ska vara tillåtet att 

inte lyckas. Det måste kännas tillåtet att inte kunna för att intresset ska börja växa för det man 

inte kan. Barn ska ges uppgifter som de klarar av på det sättet stärks självkänslan. Grunden till 

självförtroende ligger i tryggheten att vara lika delaktig även när man inte är duktig. Denna 

trygghet skapar lusten att lära sig och att utveckla personliga metoder och strategier. Å andra 

sidan påstår de att ett värderingsmönster kan skapas som går ut på att bli accepterad först när 

man är duktig (Bjar m.fl. 2009). För att tvåspråkiga elever ska kunna ges likvärdiga 

möjligheter i skolan måste alla lärare vara medvetna om och kunna hantera de särskilda 

förhållanden som gäller för dessa elever (Hyltenstam, 2007).   

 

2.3.5 Undervisning med stöd av kompensatoriska hjälpmedel  
Föhrer och Magnusson (2003, s. 54) skriver att ”En kombination av mer traditionell, lärarled 

undervisning och kompenserande hjälpmedel ger elever med läs- och skrivsvårigheter andra 

förutsättningar att klara skolan.” Kompenserande hjälpmedel hjälper individer med läs- och 

skrivsvårigheter att ta sig förbi sina svårigheter. Eleven kan utnyttja hela sin tankeförmåga. 

Med kompenserande hjälpmedel kan eleven få tillgång till innehållet i en text trots att eleven 

har svårt att läsa. Eleven kan redovisa sin kunskap eller uttrycka sig trots att man har svårt att 

skriva. Föhrer och Magnusson (2003, s.25-28) skriver om hjälpmedel som är användbara för 

läs- och skrivundervisning och dessa är: 

 

Skrivhjälpmedel: Ordbehandlare, stavningskontroll, synonymer, autokorrigering, talsyntes 

(konstgjort tal), ordprediktion, taligenkänning, skrivare. 

Läshjälpmedel: Datorn, bandspelare, talboksspelare och hörlurar. På datorn finns installerade 

program. Eleven kan lyssna på cd-rom och DAISY (digitalt audio-baserat 

informationssystem), talsyntes, skanner och OCR (Optical Character Recognition). 

Studiehjälpmedel: Ordböcker, lexikon och uppslagsverk på cd-rom, översättningspenna, 

fickminne. 
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Imsen (2005) påpekar att undervissning med stöd av datorer är ett bra hjälpmedel i 

specialundervisning, speciellt för elever som har skrivsvårigheter. Datorns stora fördel är att 

den kan lagra stora mängder information och att den kan kombinera text och rörliga bilder i 

en ”dialog” som ingen lärobok kan göra (Imsen, 2005).   

2.3.6 Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen  

För att kunna bedöma det enskilda barnets utvecklingsmöjligheter måste det tas hänsyn till 

barnets förutsättningar och förkunskaper, och läraren måste ha kunskap om läroprocessen. Det 

huvudsakliga är att alltid arbeta förebyggande och att alltid försöka ligga steget före 

(Fridolfsson, 2008). Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen betecknas av 

skillnaden mellan vad barnet kan och klarar av på egen hand och vad barnet kan klara med 

hjälp av stöd. Nämligen ska stödjande insatser och undervisningen ligga på något högre nivå 

än vad eleven redan behärskar för att kunna utvecklas. Den pedagogiska utmaningen  

är att hitta rätt nivå, känna till elevens nedre och övre gräns och tänka sig i elevens tankevärld 

och sedan lägga upp undervisningen. Eleven gör uppgiften först med hjälp och stöd för att 

sedan kunna klara av den på egen hand (Imsen, 2005). Bjar m.fl. (2009) berättar att 

omgivningen kan bidra till att goda cirklar uppstår genom att sätta in adekvata åtgärder eller 

bidra till onda cirklar genom att ställa överkrav eller underkrav på barnet. Barns känsla av 

kontroll och förmåga att klara av sina svårigheter hänger samman med lärarens sätt att bedriva 

undervisning (Bjar m.fl., 2009).  

 

2.3.7 Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter  

Imsen (2005) poängterar att en fastställd diagnos inte säger mycket om vilka specifika 

svårigheter eleven har och var problemen ligger. Läraren måste känna till problemen för det 

kan vara avgörande för elevens framtid och att eleven får rätt hjälp och stöd i tid (Imsen, 

2005). För att kunna uttala sig om vad läs- och skrivsvårigheterna beror på är det viktigt att 

kunna kartlägga tvåspråkiga elevers specifika problem och därmed anpassa undervisningen 

(Bjar, 2006). Hyltenstam (2010) skriver att en liten andel av lärarna har studier bakom sig om 

svenska som andraspråk eller tvåspråkighet. Majoriteten av lärarna saknar teoretisk kunskap 

vad som specifikt gäller för tvåspråkiga barns språkutveckling. Detta kan leda till att 

tvåspråkiga elever kan få fel typ av stöd. Bøyesen, (2006) skriver att tvåspråkiga elever kan 

befinna sig i en normal och god läs- och skrivutveckling och ändå komma under den kritiska 

gränsen för de enspråkiga eleverna. Att avgöra om läs- och skrivsvårigheterna hos 

tvåspråkliga elever beror på en begränsad behärskning av svenska språket eller dess 

skriftsystem är ett stort problem för lärare påpekar Ericsson (2010). Detta kan leda att lärare 

inte upptäcker att eleven ligger i riskzonen för att utveckla dyslexi (Ericsson, 2010). En lärare 

som är tränad i att tolka enspråkiga skrivavvikelser i ljuset av språkiga och fonologiska 

svårigheter kan lätt luras att tro att avvikelserna och förväxlingarna är en del av dyslexi. Det 

är viktigt att påpeka att dyslexi förekommer i lika stor utsträckning hos tvåspråkiga som hos 

enspråkiga elever (Bøyesen, 2006).  

 

2.3.8 Helhetsbild på elevens skolsituation 

Utifrån det pedagogiska perspektivet är test ett redskap för att få grepp och tolka elevens 

svårigheter samt för anpassade åtgärder. Lärarens val av kartläggningsmetoder måste vara 

medvetna. För att få en helhetsbild bör läraren använda sig av en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa kartläggningsmetoder. Det positiva med kvantitativa bedömningen är att den 

är objektiv där standardiserade och normerade tester används. Tester fokuserar att hitta hinder 

på vad eleven inte kan. Utmärkande är att den genomförs i efterhand där barn testas i grupper, 

sedan rätt svar summeras och elever jämförs med varandra. Den kvalitativa bedömningen å 

andra sidan är subjektiv och analyserar helheter. Fokus ligger på både hinder och möjligheter. 



11 

 

Varje elevs framgång bedöms oberoende av andra (personlig kommunikation, Olsson, 2010) 

kolla upp, föreläsning,). Bjar m.fl. (2009) skriver att båda metoder har sina för och nackdelar. 

Lärare borde använda sig av båda metoder för att fånga helheten. De kan ses som komplement 

till varandra.  

 

Alla skolor ska upprätta individuella utvecklingsplaner som ska utgå från en helhetsbild av 

elevens skolsituation och speciella behov. En utredning ska resultera i ett åtgärdsprogram där 

alla inblandade, elev, föräldrar, rektor och lärare är överens. Det viktigaste är att alla lärare 

som undervisar eleven är insatta i elevens behov. Arbetet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter kräver god planering, tid och ansvar. Eleven skall veta vad han kan och vad 

han ännu inte lärt sig och varför. Eleven, läraren och föräldrarna skall utifrån en gemensam 

förståelse sträva mot de mål och åtgärder som fastälts i åtgärdsprogrammet (Ericson, 2010). 

 

2.3.9 Viktiga faktorer för elevens läs- och skriv utveckling 
Tvåspråkiga elever lyckas betydligt sämre som grupp i skolan (PISA, 2009), och det finns 

flera skäl till det. En av orsakerna är att mera homogena grupper har skapats och 

individualisering i form av eget arbete har formats. Bjar m.fl. (2009) skriver att uppväxtmiljö 

har en stor betydelse när det gäller barns ordförråd och skriftspråkliga kompetens. Fallet kan 

också vara att dessa elever saknar stöd i sin läsutveckling i familjen därmed hänger deras 

utveckling på lärarens stöd i skolan. Både Fridolfsson (2008) och Myrberg (2001) tar upp 

lärarens kompetens/skicklighet som den viktigaste faktorn för barnets vidare läs- och 

skrivutveckling. Detta har stor betydelse för hur tvåspråkiga elevers läs- och skrivförmåga och 

hur vidare kunskapsinhämtning kommer att utvecklas. Bråten (2008) å andra sidan påpekar att 

det finns flera olika faktorer som påverkar barns läskompetens, till ex. elevers stora variation i 

ordförråd, elevens förkunskaper och/eller tillgång till litteratur i hemmet. Dessa förhållanden 

påverkar elevers läsförståelse men läraren har inte kontroll över dem påpekar Bråten. Myrberg 

(2001) säger dessutom att arbetsmiljö i klassen, klasstorlek, kravnivån, val av metoder har 

också inverkan på läs- och skrivproblem. Damber (2010) har i sin första studie kommit fram 

till att socioekonomiska och språkliga bakgrund har betydelse för elevens läsfärdighet. De 

skolklasser som hade högre kunskaperna i läsutveckling visade att ett mer positivt 

klassrumsklimat, användning av autentisk litteratur i undervisningen och höga förekomster av 

frivilig läsning är viktiga faktorer för framgång. Erfarna lärare med positiv attityd till sina 

klasser framkom också som viktiga för elevers språk och läsutveckling. Dessutom påpekar 

Damber att förståelsen är betydande för framgång. 

 

2.3.10 Stödåtgärder   
I skolan har det blivit vanligare med friare arbetssätt vilket kan missgynna barn som har 

svårigheter att läsa och skriva (PISA, 2009). Enligt Bjar (2006) placeras tvåspråkiga elever 

som har svårigheter med att läsa och skriva i likartade grupper eftersom det är svårt att 

bedöma vad problemet beror på.  Bjar m.fl. (2009) skriver att den specialpedagogiska 

verksamheten har ökat men inte gett de avsedda resultaten. Stödåtgärder som inte upplevs ha 

någon effekt är ett svek mot eleverna och deras föräldrar. Författarna påpekar att effekterna av 

de stödåtgärder som eleverna erbjuds i skolan långt ifrån alltid är positiva. Bjar (2006) å andra 

sidan skriver att skolsvårigheter och stödåtgärder handlar i allt högre omfattning om annat än 

direkta inlärningsproblem, framförallt i de senare skolåren. Trots att undersökningar visar att 

mer träning i de ämnen eller kunskapsområden har svårigheter i, är en tveksam metod, 

används denna metod frekvent i traditionell specialundervisning (Bjar, 2006). Den 

traditionella undervisningen ger tveksamma effekter. Bristande resultat och effekter leder för 

eleverna till minskad motivation och självkänsla, speciellt om stödundervisningen upplevs 

som enformig och tråkig. Det är jätte viktig att lärare tillsammans med elever, kontinuerligt 
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utvärderar särskilda åtgärder (Bjar m.fl. 2009). Den tredje studien av Dember (2010) betonar 

värdet av att få lyckas, och att bli sedd och uppskattad för den man är. De fem månkulturella 

elever i studien betonade att relationen till lärare är mycket viktiga. De ses både som 

handledare och förebild. Detta stämmer överens med Bråtens (2008) tankar om att läraren kan 

bli en förebild eftersom tvåspråkiga elever vänder sig till läraren när de söker kunskap om 

samhället. Myrberg (2001) har funnit att individuell stödundervisning ger bäst resultat. Det 

viktiga är att denna individuella undervisning anpassas med den reguljära 

klassrumsundersvisningen. Vilket säger att ett samarbete mellan lärarna bör finnas (Myrberg, 

2001). Dember (2010) ansåg också att stöd från familjen och en positiv syn på framtiden är 

avgörande förhållanden för elevens läs- och språkutveckling. Fridolfsson (2008) skriver att 

föräldrarnas och lärarens attityder är avgörande faktor om huruvida eleven kommer att ta 

emot hjälp. Det är viktigt att förmedla positivt attityd påpekar Fridolfsson. Bjar (2006) 

påpekar att föräldrasamarbete är viktigt. Samarbetet med föräldrarna kan bidra till en större 

helhet i åtgärderna. Eftersom det är ofta lämpligt att utgå från elevens intresse och motivation, 

kan föräldrarna vara de som motiverar mest (Bjar, 2006).  
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
I min studie har jag använt mig av kvalitativ ansats. Kvalitativa undersökningar karaktäriseras 

av strävan efter att nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer 

(Denscombe, 2009).”Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera.” (Repstad, 2007, 

s.13). Valet av metod för datainsamlingen är en fråga om ”rätt sak på rätt plats”, skriver 

Denscombe (2009, s.184). Kvalitativa studier ger forskaren en god grund att förstå konkreta 

lokala skeenden där texten är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet (Denscombe, 2009). 

Repstad (2007) påpekar att kvalitativa metoder kännetecknas att den går på djupet och 

studerar en eller några få miljöer som en helhet med alla sina konkreta nyanser. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer har jag undersökt hur en grupp lärare arbetar med tvåspråkiga 

högstadieelevers läs- och skrivsvårigheter. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ intervju 

används för att utforska mer komplexa och subtila fenomen där hög svarsfrekvens erhållas 

garanterat och människor finner nöje i den möjligheten att kunna prata utförligt om sina idéer 

med en person vars syfte är att lyssna och notera utan att vara kritisk. Mina kvalitativa 

intervjuer har varit helhetsorienterade men samtidigt målinriktade. Detta betyder att jag har 

grundligt planerat vilka ämnen som ska beröras men samtidigt strävat efter att vara flexibel i 

intervjusituationerna. Jag har haft möjligheten att möta sju lärare vilka genom intervjuer gavs 

möjlighet att ge undersökningen ”privilegierad information” (Denscombe, 2009, s. 233), 

alltså information som grundar sig på att de är människor i en speciell position. Deras 

öppenhet och generositet har lett till intressanta möten som gav mig värdefulla insikter.  

 

3.2 Urval  
För att kunna undersöka hur en grupp lärare arbetar med högstadieelevers läs- och 

skrivsvårigheter har jag sökt lärare som har erfarenheter inom området. Först kontaktade jag 

flera skolors rektorer. De hänvisade mig vidare till personer som kunde vara intressanta för 

min studie. Sammanlagt skickade jag e-post till 49 lärare på olika skolor vilket var 

tidskrävande. Det tog mig två och en halv månad att få ihop sju respondenter.  

 

Urvalet grundar sig på icke sannolikhetsurval. Denscombe (2009) skriver att icke sannolikhets 

urval grundar sig på personer som har något speciellt att bidra med eller har en särskild 

position. Jag grundade mitt val av respondenterna på vissa kriterier som är relevanta för 

forskningssyftet: erfarenhet av att arbeta med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter, 

lång arbetserfarenhet från skolan (medverkande lärare i studien har en medelerfarenhet av 15 

år). Medverkande lärare har olika tjänster på skolor; fyra av dem är SVA-svenska som andra 

språk lärare, två SV-svenska lärare och en speciallärare. En av respondenterna är tvåspråkig. 

 

3.3 Datainsamling  
Denscombe (2009) skriver att intervjuer är särskilt lämpade för att producera djupgående data. 

Eftersom jag behövde få insikt i lärarnas kunskap, åsikter och erfarenheter ansåg jag att 

intervju var en lämplig insamlingsmetod. I studien har jag med hjälp av kvalitativa semi 

strukturerade, det vill säga personliga intervjuer undersökt hur en grupp lärare arbetar med 

tvåspråkiga högstadieelevers läs- och skrivsvårigheter. Enligt Denscombe (2009) har 

personliga intervjuer som innebär möte mellan en forskare och en informant många fördelar. 

För det första är det lätt att arrangera och det är enkelt att veta att de synpunkter och 

uppfattningar som tilldelas kommer från en källa. Dessutom är de relativt lätta att hålla 

kontrollen och det är enklare att skriva ut inspelningarna eftersom det bara är en person 

involverad.  
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Intervjuernas längd ligger från 30 minuter till 48 minuter. Vid intervjuerna hade jag en 

intervjuguide (se Bilaga 1) med frågor som skulle besvaras. Syftet var att få lärarna att prata 

om saker som de tycker är viktiga i förhållande till tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Denscombe (2009) säger att det är viktigt att påbörja en intervju med en ”lätt 

fråga”. Första frågor under intervjun gav respondenterna möjligheten att berätta om saker som 

de är bekanta med,  d v s deras bakgrund. Under intervjun försökte jag vara flexibel, lyhörd 

och visa förståelse genom att till ex. ställa följdfrågor och ändra ordningen på frågorna. Detta 

gjorde att jag med lätthet kunde förstå vad den intervjuade menade.  

 

Jag har använt mig av mobiltelefon för att spela in intervjuerna, vilket var en stor fördel vid 

analys. Denscombe (2009) skriver att bandspelaren kan vara skrämmande för vissa människor 

eftersom de talar för protokollet. Jag upplevde att mina respondenter inte har hämmats av 

mobiltelefonen i stor utsträckning . Detta kan bero på att de ofta träffar högskolans studenter 

vilket gör att de har blivit vana med att bli intervjuade på det sättet. Repstad (2007) 

rekommenderar att man direkt efter intervjun skriver ner reaktioner och idéer eller sådant som 

banspelaren inte får med, därför har jag efter varje intervju skrivit ner mina reflektioner. Detta 

har inte analyserats, utan är mer som ett stöd för mig vid analysen för att komma ihåg de olika 

intervjusituationerna. Intervjuarna ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats, både 

av bekvämlighet och av respekt för deras arbetstider.  

 

3.4 Dataanalys  
Intervjufrågorna utarbetades efter studiens syfte och forskningsfrågor. Utskriften och 

kodningen av intervjudata är en stor arbetsuppgift för forskaren – en arbetsuppgift som måste 

göras när data väl har samlats in. Detta kan vara besvärligt, tidskrävande och dyrt 

(Denscombe, 2009). Alla intervjuer spelades in på mobiltelefonen som efteråt skrevs ut  

ordagrant. Kvale och Brikman (2009) betonar att det inte finns ingen sann, objektiv 

omvandling från muntligt till skriftligt form. Denscombe (2009) säger att de talade orden 

behöver omskapas så att det blir begripligt i skriftlig form. Därför har jag efter 

transkriberingen snyggat till rådata, jag har valt att inte inkludera pauser, hummande och 

upprepningar. Jag gav samtalet en litterär stil för att göra det lättare att förmedla meningen i 

intervjupersonens berättelse till läsaren som inte var närvarande vid inspelningen.  

Denscombe (2009, s.367) säger att data ska ”tala för sig själva”. Kvalitativ data innefattar en 

tolkningsprocess där forskaren producerar mening ur det insamlade datamaterialet 

(Denscombe, 2009). Jag har noga granskat det insamlade materialet genom att lyssna och läsa 

flera gånger och mycket noggrant. Intervjusvaren sorterades efter innehållet. I nästa steg av 

analysarbetet relaterades de olika aspekterna i svaren till studiens olika frågeställningar.  

 

3.5 Etiska aspekter 
Grundregeln för etik är att forskaren måste erkänna deltagarnas rättigheter och intressen.  

Denscombe (2009) påpekar att det är viktigt att respondenterna ska kunna känna sig säkra på 

att informationen som de tilldelar hanteras på ett konfidentiellt sätt. Jag har följt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) för att formulera missivbrevet (Bilaga 2). 

Detta skickades sedan till respektive deltagare i god förväg.   

 1. Informationskravet: Deltagarna informerades om studien och dess syfte via e-post i god 

förväg innan intervjuträffen. När jag träffade deltagarna upplystes de om studiens syfte igen. 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna upplystes om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst via e-post och vid träffen. 

3. Konfidentialitetskravet: Deltagarna upplysts via e-post och vid träffen om att deras identitet 

inte skulle avslöjas. För att garantera de intervjuades anonymitet valde jag att inte uppge 



15 

 

deltagarnas namn för att det inte skulle gå att identifiera deltagarna. Jag använder mig av 

påhittade namn för att belysa de olika deltagarnas uttalanden. Dessa är: Nina, Eva, Helene, 

Jan, Anna, Martin och Sara. Lärarens arbetstitel är angett. Jag fick samtycke under 

intervjutillfället för detta. 

4. Nyttjandekravet: Deltagarna informerades om att materialet bara användes av mig för 

undersökningens syfte och förstördes efter studiens slut. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens tillförlitlighet. Frågan är om resultat kan 

reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale m.fl. 2009). Det är viktigt att 

påpeka det är sju intervjuade i studien och därmed går det inte att dra några generella 

slutsatser ur resultatet. Det skulle vara intressant om någon annan utförde samma studie med 

samma metod. Reliabiliteten skulle sägas vara hög om resultaten stämde överens. Denscombe 

(2009) påpekar dock att det är alltid svårt att avgöra reliabiliteten eller trovärdigheten i en 

forskning.  

 

Samhällsforskning inriktar sig på ett begränsat antal fall och undersöker en bit av hela kakan 

(Repstad, 2007). Enligt Fejes och Thornberg (2009) behöver all forskning ge uttryck för god 

kompetens och hög kvalitet. För att beskriva kvalitet i forskning används begreppet validitet 

som hänvisar till noggrannhet och precision i data som samlas in och den analys som används. 

Det handlar om ifall data reflekterar sanningen, styrkan och verkligheten, och om den täcker 

de avgörande frågorna i undersökningen. Validitet är inbyggt i hela forskningsprocessen men 

ständigt kontroll av forskningens resultatens trovärdighet (Denscombe, 2009). För att ge hög 

validitet till min studie har jag tänkt noga igenom olika datainsamlingsmetoder innan jag 

bestämde mig för personliga intervjuer. Jag utformade intervjufrågorna med syfte att det 

skulle ge svar på mina forskningsfrågor. Under intervjun ställde jag dessutom följdfrågor. 

Min handledare granskade och godkände frågorna innan jag gick ut på fältet. 

Intervjuskriftens validitet är komplicerat att försäkra sig eftersom den innefattar den stora 

frågan om vad som är sanning. Presentationen blir då avgörande för studiens trovärdighet 

eftersom forskaren skall föra ett resonemang för att övertyga läsaren om att tolkningar är 

välgjorda och rimliga (Kvale & Brikman, 2009). För att öka validiteten i min studie har jag 

använt mig av samma intervjuguide (Bilaga 1) vid samtliga intervjuer.  

4. Resultat och analys 
Under denna del representerar jag resultatet som utgår ifrån de svar som samlats in vid 

intervjuträffar. Jag intervjuade sju lärare som tilldelade mig sina kunskaper utifrån 

intervjufrågor som ställdes. Resultatet försöker visas som en sammanhängande berättelse där 

data presenteras i form av texturval och citat från intervjuerna. Jag vill påpeka att texturval 

återges ur lärarnas berättelser ordagrant, förutom att hummande, pauser och upprepningar har 

tagits bort. Jag tycker att det är viktigt att redogöra på ett bra sätt eftersom det ger god grund 

för studiens trovärdighet. Mina rubriker är mina frågeställningar. Efter varje rubrik 

sammanfattar jag mina tolkningar. 

 Jag använder mig av begreppet lärare som en beteckning av olika yrkesgrupper. För att 

belysa olika lärarens uttalanden används påhittade namn och dessa är: Nina, Eva, Helene, Jan, 

Anna, Martin och Sara. Dessutom valde jag att inte specificera vems svar det är, till ex. om 

det är SVA lärare eller SV lärares. Detta mest för att mitt syfte inte är att jämföra hur olika 

yrkesgrupper arbetar utan jag vill se helheten i hur lärare arbetar med tvåspråkiga 

högstadieelevers läs- och skriv svårigheter.     
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4.1 Förklarningar till tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  
Det visar sig att det är en stor utmaning för lärare att ta reda på vad tvåspråkiga elevers 

svårigheter egentligen beror på. De har svårt att avgöra om det är läs- och skrivsvårigheter 

eller språkförståelsen som ställer till problem.   
 

”Det är svårt att veta om det är läs- och skrivsvårigheter eller språkförståelsen i svanskan som är ett 

problem.” (Eva)  

”Det är jätte svårt att veta om det är att de inte kan, eller om det är någon form av dyslexi eller något 

annat, det är jätte svårt.”(Nina) 

Alltså jag vet ju egentligen inte, vissa saker är svåra att se. Till exempel skrivsvårigheter, när man ser 

språket i skrift, det eleven har skrivit och det är fel. Tänker man på svenska elever helt så kan jag känna 

igen vissa drag. Men ibland vissa av de här dragen det kan vara led i utvecklingen av det svenska språket. 

Att svenska språket inte har kommit förbi den nivån helt enkelt. (Lisa) 

Lärare uttrycker att det inte finns något tillgängligt instrument på skolor för att upptäcka 

tvåspråkiga elevers läs- och skriv svårigheter.    

Alltså vi har ju, läsförståelse träning här på skolan, och även test på det. Varje termin så testar vi 

läsförståelsen, 6,7,8, och 9, varje termin så har vi tester, texter och svara på frågor. De här eleverna får 

låga poäng där, om de har antigen läs- och skrivsvårigheter, eller svårt med språket. Men de visar ju inte 

vad det beror på, om det är läs- och skriv eller att de inte berövat språket.  Så fint instrument är det inte 

alltså, en test som avslöjar alltså att just invandrare eleverna eller tvåspråkiga har läs- och 

skrivsvårigheter. Sådana har inte jag, tyvärr. Jag vet inte om det finns men jag har det inte. (Helene) 

Jag känner att jag inte har haft verktygen för att veta hur jag ska göra. Jag vet inte om det ska skilja sig 

heller [Skilja på insatserna mellan tvåspråkiga och enspråkiga elever]. (Nina)   

Lärare framhäver att utredningar görs väldigt sällan på tvåspråkiga elever. Det upplevs att 

tvåspråkig elev sällan får en tillskriven diagnos dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.   

”…det många svenska elever som kollas upp och utreds, men dem tvåspråkiga eleverna det blir ju mycket 

så här: ja men den har inte varit i landet så länge eller det är språket så. Så känns det lite att det är ganska 

sällan som en tvåspråkig elev har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Jag vet inte om det görs 

utredningar på sådana elever.” (Nina) 

”Jag vet inte jag försöker tänka på om jag någonsin en elev som är tvåspråkig har haft dyslexi, det tror jag 

inte. Och så kan det ju inte vara, antar jag. Så att, och det tror jag beror på att man inte utreder.” (Helene)  

För att ta reda på vilka svårigheter tvåspråkiga elever egentligen har eller inte har använder 

sig lärare av performans analys. Det är ett redskap som lärare använder för att bedöma hur 

långt en elev har kommit i sin andraspråkutveckling. Med hjälp av dessa tester kan lärare hitta 

elevers språkliga nivå och planera materialet för kommande undervisning.     

”…och jag har med en väldigt snabb performans analys kollat upp.”(Jan) 

”Jag gör performans analyser.  Och sådana performans analyser gör jag ju kontinuerligt med eleverna.” 

(Anna)   

Lärare uttrycker att det inte är alltid lätt att hitta elevers rätta nivå även vid användandet av 

performans analyser.  
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Det är jätte svårt, det är jätte svårt! [att hitta den rätta nivån]. Det blir väldigt individuellt. Det gäller 

liksom att anpassa nivån hela tiden efter vad man tror är rätt. Men det är inte alltid man hittar rätt. Jag kan 

inte säga att jag vid varje tillfälle vid varje lektion träffar eleverna hitta rätt nivå för var och en. (Anna)  

”… det tar ett tag innan man kommer underfund med vad de egentligen, vilken nivå de är på.” (Jan)  

En lärare tyckte däremot att det blir lättare ju mer erfarenhet man har arbetat som lärare.  

Nej, det är det inte, det är det inte [att hitta den rätta nivån]. Jag tycker att på sätt och viss så blir det 

lättare ju länge jag har jobbat som lärare, det blir det ju. (Martin) 

Jag har också intervjuat lärare om vilka är de vanligaste svårigheter som tvåspråkiga elever 

uppvisar. Lärare påpekar att det är väldigt individuellt, det är väldigt olika från individ till 

individ. I det stora sammanhanget framkom läsförståelse som det vanligaste problemet.    

Det är helt beroende från individ till individ. Men om man tittar på det stora hela så är det ju, det många 

har svårt med det är våra böjningar, substativens böjningar till ex. en stol, den stolen. Och de kan ju de 

mest vanliga orden oftast. De har svårt att stava, svårt med dubbeltecknat, svårt med vokalerna kan det 

vara också. Det är olika för olika språk, beroende var de kommer ifrån också. Och läsförståelsen kan 

också vara svår. (Anna) 

Jag har ju elever som inte kan få ner kunskaperna på papper till ex. kan inte formulera sig i skrift. Eller 

det blir svårt att läsa och de fastnar på strukturen i språket när de ska skriva. (Martin) 

Det är ju läsförståelse, man kan säga. Att förstå bakom orden och förstå andemeningen. Då blir det 

abstrakt. (Helene)   

”De här eleverna som har, jag kan inte säga att de har läs- och skrivsvårigheter men de har svårigheter i 

svenska språket, förståelsen, läsförståelse.” (Nina) 

Lärare finner det väldigt svårt att förklara tvåspråkiga elevers läs- och skrivproblem. 

Problematiken ligger i utmaningen att säkert veta om tvåspråkiga elever verkligen har läs- och 

skrivsvårigheter eller om det beror på begränsad behärskning av det svenska språket. Det 

finns även en risk att tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter inte riktigt 

uppmärksammas/utreds eller att problemen inte upptäcks i tid. En lärare funderar till och med 

om det finns någon effektiv metod för att avgöra var tvåspråkiga elevers svårighet har sin 

bakgrund i. Lärare beskriver att de använder sig av performans analys för att ta reda på vilken 

nivå tvåspråkiga elevers språknivå ligger. Det visar sig dock att det inte är alltid lätt att hitta 

den rätta nivån hos eleven. En lärare uttrycker däremot att ju länge man arbetar desto lättare 

blir det att hitta rätt nivå. Den vanligaste svårigheten som tvåspråkiga elever uppvisar är enligt 

de intervjuade lärarna läsförståelsen. Tvåspråkiga elevers svårighet i att formulera sig i skrift, 

svårt med substativens böjningar, svårt att stava, svårt med dubbeltecknat, svårt med 

vokalerna, fattig ordförråd är också svårigheter som uppvisas. Det påpekas att dessa 

svårigheter är mycket individuella därför kan de inte generaliseras till alla tvåspråkiga elever.  

 

4.2 Förebyggande insatser för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter 

Lärare uttrycker att studiehandledare är till stor hjälp för tvåspråkiga elever.     

”Jag har en elev nu som har läs- och skriv svårigheter verkligen och han får egen tid med en 

studiehandledare, på sitt eget språk alltså, att de förklarar ord och begrep.” (Sara)  

”Han får egen tid med en studiehandledare, och kanske lite extra tid, på sitt eget språk.” (Eva) 
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Alla elever har rätt till studiehandledning. Det är jätte bra för de här barnen! (Jan) 

Förutom detta framkom modersmålundervisning som en av de viktigaste insatserna. Lärare 

lyfter upp vikten med modersmålundervisning. 

De har ju modersmålsundervisning här på skolan. Många är ju jätte duktiga på sitt modersmål, det är jätte 

viktigt att de fortsätter att läsa och utvecklas på sitt modersmål också. Man har basen. Jag tycker att det är 

jätte bra! Verkligen. (Anna)  

Modersmålundervisning erbjuds. Man måste ju liksom ha ett första språk. Jag tror att ett språk måste vara 

basspråket. Det är jätte viktigt för elever som har läs- och skrivsvårigheter att ha ett språk ordentligt. 

(Martin) 

”Vi har modersmålundervisningen här. Vi försöker poängtera att modersmål är också viktigt att de kan.” 

(Jan) 

Jag tror att det måste finnas ett bas språk. För elever som har läs- och skrivsvårigheter från sitt hemland, 

då är det jätte viktig att de har ett språk. (Eva)  

Skolan erbjuder också svenska som andra språk.  

”Men i första hand är det skolan som åtgärder, svenska 2 till exempel. Det är bättre att ha svenska som 

andra språk, det blir mera grundläggande.” (Helene) 

Lärare berättar också att ”att göra mindre grupper” är mycket positivt eftersom lärare hinner 

hjälpa tvåspråkiga elever individuellt.              

”Så att det är storleken för att öka hjälp. Färre elever för att elever med läs- och skrivsvårigheter hänger 

med bättre. Jag kan ägna mer tid åt dem på 60 minuter. Så man har mycket mer tid att hjälpa eleven när 

gruppen är mindre.” (Helene)  

”Vi har små grupper på skolan i överlag, det är 18-20 elever i varje grupp. Och då har vi möjlighet att 

hjälpa till på ett annat sätt, än om dem hade varit 30.” (Anna)  

”I och med att jag inte har grupper som är så himla stora så hinner jag ju hjälpa de individuellt så att 

säga.” (Jan)  

Lärare påpekar hur viktigt det är med läs- och skrivträning. 

”Jag vill ju alltid att mina elever ska läsa mycket” (Sara) 

Vi jobbar med skriftprocessen, att lära sig skriva bra texter. Och man kan bygga att försöka läsa själva 

vad de har skrivit för att upptäcka felen. Läsa mycket! (Jan)  

”Träningen med läsprocessen är viktigt. Att man får in det först så att det blir lättare att göra det andra 

sen” (Martin)   

”Och att man använder språket och pratar mycket själv. Läser för dem. Jag har läst jätte mycket för dem. 

Och helst att de följer med själv också så att de samtidigt tränar.” (Eva) 

”Jag brukar prata med dem om hur viktigt det är att man läser, både på modersmålet och på svenska.” 

(Anna)   

Lärare säger att det är också viktigt att själv ha en god kunskap om barn och 

ungdomslitteratur.  
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”Att dels läsa mycket barn och ungdomslitteratur själv, läsa in så man vet vad man pratar om så att man 

kan inspirera elever. Jag måste kunna prata om böckerna och berätta om dem och inspirera utifrån det” 

(Jan) 

För att nå ut till alla elever genomför lärare varierad undervisning. 

”Jag brukar variera undervisningen…” (Martin)  

Jag försöker blanda undervisningen. Det är upp till oss lärare att vi planerar undervisningen och hur vi 

genomför den. Att vi tänker på alla elever så att vi använder oss utav olika metoder. (Nina)  

”… men att man ser till att man inte bara har ett sätt så att alla har försttåt.” (Eva)  

Att stärka självförtroendet är något som lärare tycker är mycket viktigt. Lärare lyfter upp 

vikten/fördelarna med att vara tvåspråkig. 

”… bygga självförtroende är ju jätte viktigt, och vet en elev att de har svårigheter med någonting, 

självförtroendet är ännu viktigare” (Martin) 

”…jag försöker visa att så här mycket kan du nu, så här långt har du kommit, och nästa steg är att. Att 

försöka utgå från det som är styrkorna i en text som de har skrivit, och visa på liksom: titta vad du redan 

kan.” (Jan)  

”Att låta eleverna lyckas, att låta eleverna känna att det de gör är betydelsefullt för de själva och lyfta, 

lyfta när de gör någonting bra, våga liksom berätta, våga tala om att det här gjorde du jätte bra och de får 

känna sig duktiga, det är jätte viktigt. Och just det här att det är en tillgång att vara tvåspråkig, det är 

någonting positivt.” (Anna) 

De förebyggande insatser som erbjuds på skolorna är svenska som andra språk, 

studiehandledning på elevens första språk/modersmål, och modersmålundervisning. Av dessa 

insatser får elever stor hjälp. Dessutom lyfter lärare upp modersmålsundervisningen som den 

viktigaste insatsen. Lärare anser att denna undervisning gör det första språket starkare. Detta 

utgör basen för inlärningen av andraspråket och språken förstärker varandra.  

Att göra mindre grupper framkom i högsta grad positivt. Det visar sig att lärare har mera tid 

med elever och kan däremot erbjuda mera inriktad/individuellt hjälp.  

Läsning, både enskild läsning och att lärare läser högt för dem, är väldigt viktigt för 

utvecklingen av skriftspråket påpekar lärare. Lärare framför att elevens självförtroende är 

något som är mycket viktigt att jobba med. För att stärka den lyfter lärare upp elevens starka 

sidor för att sedan förebygga de mindre bra sidor. Lärare påpekar dessutom för elever att 

tvåspråkighet är något positivt. För att kunna nå ut till alla elever använder sig lärare av 

varierad undervisning.     

 

4.3 Hur underlätta för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter 
Lärare lyfter upp vikten av att ha en helhetssyn på eleven för att kunna förstå elevens 

förutsättningar och behov: 

 
Och se barnet. Alltså hela människan i barnet./…./ Genom att jag försöker se hela människan då förstår 

jag hur de lär sig bäst och de blir trygga. (Eva) 

”Det är ju att lära känna de här eleverna. Sätta sig och prata med dem. Att vara medveten. Försöka skapa 

sig en bild av honom. Ta och skriva lite gran så man ser om de kan, för att överhuvudtaget bättre kunna 
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bemöta de. Gärna träffa deras föräldrar, vad de har för fritidsintresse. De får man en helhetsbild av eleven 

och hur stor del av svenskan är i deras liv” (Helene) 

”Försöka hitta och lära känna den eleven. Det tycker jag är viktigt!” (Jan) 

Motivationen ökar också, tycker jag om man lär känna de ordentligt. Det är jätte viktig att lära känna sina 

elever, inte bara att jag är lärare utan jag vet också vilka de är, jag kan namnen, jag vet vad de tycker om 

att göra på fritiden och så. Att skapa en relation med sina elever. (Anna) 

Vidare påpekar lärare att de försöker hjälpa tvåspråkiga elever utifrån deras befintliga nivå.  

”Så man måste alltid bygga på det barnet kan, för att våga gå vidare till det den inte kan” (Eva) 

”Det gäller att ta reda på vad som är svårigheterna, vilka svårigheter eleverna har och jobba utifrån de, 

tycker jag” (Nina) 

”Försöka utgå från där de är, så att säga” (Anna)  

”Titta vilken nivå eleven befinner sig på och hjälpa därifrån.” (Jan)   

Lärare säger också att elever ska utmanas med lite högre nivå för att utvecklas.    

”Man måste alltid försöka kolla eleven där hon eller han är. Och hjälpa dem vidare därifrån. Eleven måste 

hela tiden nå en nivå som är nästan lite högre än vad den kan” (Eva)   

”De ska ju alltid få den utmaningen att ligga över sig själva, för att utvecklas. Det känns jätte viktigt, och 

det måste man tänka på” (Martin) 

”Jag tror att en del skulle må riktig bra av att ha större krav. Om man bott i ett land i 10 år så bör man 

hänga med i undervisningen. Visst måste man ställa lite krav.” (Helene)         

Ett problem som lärare lyfter upp är att elever inte ”fångas upp tidigt”, d v s att tvåspråkiga 

elever inte upptäcks i tid vilket leder till att de hinner skapa sig dåliga vanor/strategier.  

Förstår du vad jag menar, det är i lågstadiet som det är oerhört viktigt att lärarna läger den /…/. För jag 

tänker mig så här, jag har aldrig jobbat på lågstadiet, när man ska börja läsa och skriva och alla andra 

klarar det och någon inte gör det. Där gäller det att vara förstående och fånga upp de. (Eva)  

”När de börjar vara 12 år, och börjar så här med nytt stadium då är det mycket svårare att fånga upp dem. 

För då har de redan fastnat i att: jag är en som inte kan, eller jag är en sådan som låtsas att jag kan 

liksom.” (Jan) 

”Det här tycker jag egentligen, det är någonting som man ska fokusera på redan på förskolan och 

lågstadiet, att man verkligen ser till att alla har fått den träningen man behöver.” (Nina) 

I mina intervjuer med lärarna framkom det viktiga faktorer när det gäller att underlätta för 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. 

”Skönlitteraturen är det som jag utgår från och då handlar det väldigt mycket om deras [elevers] 

förkunskaper och förförståelse.” (Jan) 

Det gäller att jag som lärare hittar en teknik för den eleven, och ett sätt för den eleven. Hela tiden vara 

medveten om deras förkunskaper och försöka kula med de eleverna och uppmuntra. (Martin)  

”Egentligen det bygger väldigt mycket på förhållningssätt . Det handlar ju jätte mycket om min egen 

öppenhet att faktiskt se barnets svårigheter, och orka ta in den svårigheten från olika barna och hela tiden 
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vara positiv tills det ska bli bättre och det blir det. /…/ Det viktigaste är väl att läraren är medveten om att 

barn har dem här problemen” (Eva) 

Elever med läs- och skriv svårigheter har rätt att få den hjälp som de behöver: med att slipa anteckna 

själv. /…/ en del kanske vill ha anteckningar i förväg och inte behöva skriva av tavlan om läraren skriver 

på tavlan. De får material inläst, de kan lyssna på det de andra ska läsa, till ex, de kan få extra böcker med 

sig hem. /…/ Att de får också ett varierat språkintag, inte bara att man pratar, att man har läst en bok, utan 

att man kanske tittar i dagstidningar, att man lyssnar på nyheter, att man hela tiden utsätter sig själv för 

situationer där man inte kan orden, förstår du. (Anna) 

”Ge eleverna chansen att visa sina kunskaper på olika sätt. Någon tycker att det är väldigt lätt att 

formulera sig i skrift som annan inte kan göra det men har kunskaperna och kan presentera de muntligt.” 

(Martin) 

Det som jag gör annorlunda är kanske att jag ger de mera tid. De behöver mera tid! (Nina)  

”Man plockar ju uppgifter och försöker anpassa till den eleven. Någon kanske kan göra muntligt och 

någon annan kanske får skriva mer. De orkar inte jobba själva med de här problemen, så de måste för 

stöttning hela tiden”.  (Sara) 

”… jobba med utifrån det de själva producerar. Och i min grupp som jag har här, när vi läser 

gemensamma texter så läser jag ofta högt för dem.” (Jan) 

”… ibland har jag de för sig själv och jag förklarar lite extra,” (Helene)  

Lärare lyfter upp vikten att samtala med sina elever. 

”… jag har samtalat med eleverna.” (Jan) 

”Jag tycker att vi har blivit mycket bättre på senare år att just när det kommer till åtgärdsprogrammen, att 

vi gör det i dialog tillsammans med eleverna.” (Martin) 

Lärare använder sig även av olika kompensatoriska hjälpmedel.   

Datorer är ett mycket bra hjälpmedel för våra tvåspråkiga elever /…/ Så har vi ju talsyntes på datorerna. 

Vi har Daisy spelare. (Jan)  

”Använda bilder, film. Vi har ju på våra datorer, vi har möjlighet att klicka in på film på youtube om det 

vi jobbar med då.” (Eva) 

”… till ex, de kan få extra böcker med sig hem som de kan lyssna och läsa hemma, läslinjaler. De har 

datorer med stavnings program. Vi har något som heter ”stava rex”. (Anna)  

”Vi brukar ju gå och låna böcker på biblioteket, ge den här eleven en ljudbok istället då, så att han kan 

lyssna på en ljudbok och kanske följa med i texten.” (Sara)  

Man kan använda sig av någonting som heter talsyntes som läser upp texten. Man kan förstora texten.  

Vi har ju datorer här, och det är, det är ett hjälpmedel faktiskt för många. Det är stavningsprogram och de 

kan få böcker inlästa på skivor och muntliga prov och allt så där. /…/ så har vi väldigt mycket böcker på 

cd skivor (Martin) 

Lärare tycker att det är viktigt att elever accepterar att de har läs- och skrivsvårigheter och att 

det är ok att få hjälp.  
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”Och sen att inte kanske traumatisera det här med los svårigheter, utan att de kan dels få eleverna att 

acceptera att jag kanske behöver lite stöttning genom å lyssna ibland, eller jag kan behöva hjälp att någon 

läser för mig, men jag är lika mycket värd ändå.” (Eva)  

”Men däremot vad man kan göra är att eleven accepterar, annars försöker de dölja. När man väl 

accepterat det så är det mycket lättare att jobba med det.” (Jan)  

”Men de måste ju också själva förstå att det här är ett problem.” (Sara) 

Lärare påpekar att det är viktigt att lära känna sina elever för att få helhetsbilden. För att 

underlätta de äldre tvåspråkiga eleverna utgår lärare ifrån den kännedomen de har om eleven. 

Lärare beskriver att de försöker anpassa insatserna efter elevens befintliga nivå. Elever 

utmanas också med en aning högre nivå. Elevens basfärdighet/förkunskaper framkom som 

något man måste vara medveten om. Lärare lyfter upp vikten att dessa elever måste upptäcks 

tidigt på lågstadiet. Det framkom flera viktiga faktorer när det gäller att underlätta för 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter: lärares förhållningssätt, lärarens medvetenhet 

om elevers svårigheter, att ge elever mera tid, att ge eleverna chansen att visa sina kunskaper 

på olika sätt, antigen muntligt eller skriftligt, att få mycket bakgrundsinformation innan 

lektionen, att jobba utifrån det de själva producerar, att läsa högt för dem, att ordna situationer 

som ger nya erfarenheter. Flera lärare beskriver att de brukar kombinera och komplettera sin 

undervisning med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel. Datorn framkom som det viktigaste 

hjälpmedlen. Olika program på datorn används till ex. stavningsprogrammet stava rex, 

talsyntes, daisy spelare. Lärare använder sig även av ljudböcker. För att eleven ska ta emot 

hjälpen jobbar lärare med att få eleven att förstå och acceptera att det ok att få stöd.  

 

4.4 Betydelsefulla samarbetsparter för tvåspråkiga elevers läs- 

och skrivsvårigheter  
Lärare framförde flera samarbetsparter som betydelsefulla. De beskrev att det är viktigt med 

föräldersamarbete: 

 
”Gärna träffa deras föräldrar.” (Helene)  

Att ha samarbete med /…/ föräldrarna självklart. Det är jätte viktigt. (Nina) 

”Det är väldigt viktigt att ha kontakten med förälder. Så kan man kanske få in dem att de också ska träna 

hemma då.” (Jan) 

”Det är jätte viktigt att ha föräldrarna med /…/ att man som förälder försöka hjälpa till att barnen 

utvecklas. (Anna) 

Specialpedagog nämns också av lärare som ett samarbetspartner: 

… vår specialpedagog, hon gör utredningar och tester /…/ när hon är färdigt med sin utredning, hon 

informerar oss lärare och föräldrar och elev om resultaten. (Martin) 

”Vi har fått en ny specialpedagog på skolan och där kan vi samarbeta kring, ja till ex. skriva 

åtgärdsprogram eller vad vi har för hjälpmedel till ex.” (Jan) 

”vi har specialpedagoger här så att de har ju lästräningsmodellen, så att de kan utreda och kolla elever.” 

(Nina) 

Tidigare och/eller övriga lärare nämndes av ett fåtal lärare: 



23 

 

”Dels pratar jag med deras tidigare lärare och sen specialpedagogen också.” (Sara)  

”När det gäller övriga lärare i alla ämnen så diskuterar vi en hel del kring vilka ord behövs för att klara 

No till ex, vilka ord behövs för att klara So. Så att jag kan jobba med de här, typiska No ord, typiska So 

ord.” (Anna)  

Lärarna säger att de inte har någon kontakt alls eftersom modersmålsundervisningen ligger 

efter skoltid. Men de uttrycker en stark önskan om att detta borde förändras.  

Tyvärr så är det ju som på många andra ställen att det ligger [modersmålundervisning] efter skoltid. Det 

ultimata, det bäste vore ju att vi kunde få in det under skoltid. Eller att vi hade modersmållärarna här 

under dagen. Att de kunde finnas med på till ex. So lektionen, eller No lektionen och diskutera på 

modersmålet och på svenskan. Och tyvärr, jag har ingen samarbete alls. Det hade varit mycket bättre om 

det hade funnits ett samarbete. (Anna) 

…och har modersmål undervisningen där /…/ vi hoppas att vi ska få den här istället, för då kan vi 

samarbeta mera. Nu jag har inte ens träffat modersmålsläraren, och vi har inget samarbete. (Martin) 

”Nej, det är det man ska göra, det känns som att: Hur ska man gå tillväga? Ju, då måste man ju ta kontakt 

med modersmålläraren, på något sätt försöka att hemtesta eller någonting sådant. Men det känns som att, 

vi har ingen rutin på det, det saknas rutiner.” (Nina) 

Två lärare säger däremot att de har kontakt med modersmålslärare.  

”Man tar ju kontakt med, nu har vi tagit kontakt med den här pojkens modersmålslärare, att fråga hur den 

[eleven] uppfattar att klara somaliska.” (Eva)  

”Vi har modersmålslärarna i vårt team här, så att vi har ett nära samarbete, till ex. om vi ska gå igenom en 

viss sak på svenska, då kanske de tar det på modersmålet också. På det viset får de förkunskaper på det 

jag ska berätta.” (Sara) 

Sammanfattningsviss kan sägas att lärare samarbetar med övriga parter på olika sätt. Föräldrar 

ses som betydelsefulla samarbetsparter. De anses kunna hjälpa barnen på hemmaplan. 

Specialpedagoger står ut för utredningar, de är tillgängliga på skolan och kan kontaktas vid 

behov. När det gäller modersmålslärare visar flera lärare problematiken med att inte ha 

möjligheten att samarbeta med dem. Problemet ligger i att modersmålundervisningen ligger 

efter skoltid. En lärare däremot tog självmant kontakt, för hon ansåg att det behövdes. Det är 

bara en lärare som uttryckte att kontakt med modersmålsläraren är aktuell. Detta var lätt att 

göra eftersom modersmålsläraren jobbar under skoltiden och tillhör arbetsteamet.   

  



24 

 

5. Sammanfattning av resultatet 

5.1 Förklaringar till tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  
Resultatet visar att lärare finner det svårt att förklara vad tvåspråkiga elever läs- och 

skrivsvårigheter beror på. Problemet är att lärare inte säkert kan veta om det rör sig om läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi eller om eleven inte behärskar det svenska språket. I denna 

väntan på att tvåspråkiga elever ska utveckla det svenska språket uppstår risken att dessa 

elever inte utreds i tid.  

För att veta vilka specifika svårigheter eleven har, och på vilken nivå eleven är använder sig 

lärare av performans analyser. Dessa tester ger lärarna bra bild om vilka förutsättningar och 

behov eleven har. Lärare framställer flera svårigheter som tvåspråkiga elever uppvisar och 

den mest förekommande svårigheten är läsförståelsen. Dessa svårigheter är mycket 

individuella och kan inte tillskrivas alla tvåspråkiga elever.  

 

5.2 Förebyggande insatser för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter  
Lärare berättar att skolan idag erbjuder flera olika insatser för att förebygga tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter. Dessa är studiehandledning, svenska som andra språk och 

modersmålundervisning. Lärare berättar vikten av att elever får modersmålsundervisning för 

att förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter. För att nå ut till alla elever och hjälpa de på 

ett individuellt sätt/plan använder lärare varierad undervisning och gör mindre grupper. Läs- 

och skrivträning är något som framfördes som viktigt för den skriftspråkliga utvecklingen. Att 

förstärka elevens självkänsla och att eleven ska få en känsla att det är en resurs att vara 

tvåspråkig var ytterligare förebyggande ansatser som lärarna angav.     

 

5.3 Hur underlättar lärare för tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter? 

Lärare anser att det är viktigt att ha en helhetsbild av eleverna. Denna kännedom om eleven 

utgör ett viktigt grund för att kunna bemöta varje elev med väl anpassade insatser. Lärare 

anser att elevens förkunskaper utgör grunden för planering av insatserna. Insatser försöker 

anpassas på elevens nivå. De viktiga faktorer när det gäller att underlätta tvåspråkiga elever 

har fokus på eleven, d v s att eleven får hjälpinsatser för att underlätta för sina svårigheter. 

Lärare försöker underlätta för elever efter deras individuella behov. En lärare tar upp sin egen 

förhållningsätt som betydelsefull faktor.  

Lärare kombinerar sin undervisning med kompensatoriska hjälpmedel. Datorn framkom som 

det viktigaste hjälpmedlen. Lärare arbetar också med att eleven accepterar sin egen situation 

för att kunna ta emot hjälpen som erbjuds.  

 

5.4 Betydelsefulla samarbetsparter för tvåspråkiga elevers läs- 

och skrivsvårigheter 

Samarbetet med föräldrar lyftes som en viktig faktor av flera lärare. Föräldrar ansågs kunna 

stödja barnen på hemmaplan. För att kunna upptäcka elever med läs- och skriv svårigheter 

utgör specialpedagogen utredningar och tester. Sedan meddelas alla lärare om elevens 

förutsättningar och behov. Denna kontakt/samarbete med specialpedagogen ses som viktigt. 

Lärare kan därigenom hjälpa eleven på att adekvat sätt. Ett fåtal lärare nämnde att samarbetet 

med övriga ämneslärare sker. Flera lärare uttrycker önskan om att vilja samarbeta med 

modersmålslärare. I dagens läge hindras samarbetet av organisatoriska omständigheter, detta 

på grund av att modersmålundervisningen äger rum efter skoltid. Detta gör att lärare inte har 
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någon gemensam tid att träffas. Det är upp till varje enskilt lärare om samarbetet ska finnas 

eller inte. På den skolan där modersmålslärare ingår i arbetsteamet finns det större möjligheter 

till samarbete.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
Denna studie baseras endast på intervjuer. Detta kan vara svaghet eftersom det inte har 

kontrollerats om intervjuarnas svar stämmer överens med hur de gör i praktiken. Denscombe 

(2009) skriver att intervjuer är särskilt lämpade för att producera djupgående data. Eftersom 

studien hade en kvalitativansats ansåg jag att intervjuer var bästa sätt att få svar för att besvara 

syftet. Deltagarna är valda genom icke sannolikhetsurval. Som det beskrivs i metoddelen tog 

det lång att finna respondenter till min studie. En anledning kan vara att lärare har många 

obligatoriska arbetsuppgifter och inte hade tid eller också att de har en mindre positiv attityd 

till mindre studier. Ytterligare en anledning grundar sig på de angivna svar jag fick till varför 

de inte kunde ställa upp i studien. Utav de angivna anledningarna förstår jag att en tydligare 

formulering av min egen definition av läs- och skrivsvårigheter borde ha funnits i 

missivbrevet. Å andra sidan har kanske lärare inte resonerat kring läs- och skrivsvårigheter 

hos tvåspråkiga elever. De respondenter som deltog i studien var väldigt positiva till studien 

och ansåg att denna slags forskning behövs för att öka kunskaper om tvåspråkiga elevers 

problematik.  

Respondenter som deltog i studien arbetar på högstadienivån, och har olika bakgrund och 

tjänster. Det positiva är att lärare har lång erfarenhet och har arbetat eller arbetar med 

tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla lärare bidrar till studien viktiga 

aspekter: Svenska som andra språklärare har större förståelse och kunskap om tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter. Svenska lärare har dessutom erfarenhet av att arbeta 

förebyggande med elevers läs- och skrivsvårigheter allmänt. Dessutom har de tvåspråkiga 

elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen. Specialläraren är speciallärare i läs- och 

skrivsvårigheter. Eftersom syftet inte är att jämföra dessa olika yrkeskategoriers arbete med 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter finner jag inte något problem i att de har olika 

tjänster på skolan. Valet av just lärare på högstadiet grundar sig till Bråtens (2008) påstående 

att högstadieelevers läsundervisning inte har studerats i lika hög gard som lågstadielevers.  

       

Det som kan ha påverkat studien är det som Denscombe (2009) kallar intervjuareffekten 

vilket betyder att respondenternas svar kan ha blivit påverkade av mig som intervjuare. Min 

identitet och bakgrund, mina åsikter, sättet jag ställde frågorna på, och den responsen som jag 

gav kan ha på påverkat respondenternas sätt att svara. Jag upplevde också att respondenterna i 

en del av fall och i delar av intervjun var lite försiktiga med sina svar för att inte såra mig.   

 

Intervjufrågor formulerades efter att en del kunskaper om läs- och skrivsvårigheter 

inhämtades. Trots det upplevde jag att intervjufrågor kunde ha varit bättre formulerade. Flera 

respondenter under intervjun uppvisade att frågorna var svåra att skilja åt. Detta betyder inte 

att respondenterna inte delade med sig av sina erfarenheter och övertygelser. Materialet som 

samlades in var rikligt och väldigt detaljerad. Analysen av den insamlade materialet bygger på 

min egen tolkning. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning utsätter större risk för 

’jagets’ inbladning i resultatet. Objektivitet till materialet är svår att uppnå vilket kan ha 

ogynnsam påverkan på tillförlitligheten. Jag har på ett försiktigt sätt hanterat det insamlade 

materialet genom att uppmärksamma detaljer i data och ifrågasätta de kategorier som 
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framkom. Detta betyder dock inte att viktiga och kreativa kopplingar som bidrar till en helhet 

har skapats.    

 

6.2 Analys och resultatdiskussion  
I följande del av studien diskuteras resultaten. Jag diskuterar resultaten utifrån tidigare 

forskning och de valda teoriutgångspunkterna. De valda teorier är Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen som säger att stödjande insatser och undervisningen bör ligga på 

något högre nivå än vad eleven redan behärskar för att kunna utvecklas. Och det kategoriska 

och relationella perspektivet som visar uppfattningen om hur lärare ser på barns svårigheter i 

skolan.     

6.2.1 Förklaringar till tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  

Ericsson (2010) skriver att det är ett stort problem för lärare att avgöra om läs- och 

skrivsvårigheterna hos tvåspråkliga elever beror på en begränsad behärskning av svenska 

språket eller dess skriftsystem. Resultatet i min studie visar att lärare finner det väldigt svårt 

att förklara tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Svårigheten ligger i att säkert veta 

om eleven har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller om eleven inte har hunnit utveckla det 

svenska språket. Varför är det så? Problemet kanske ligger i att lärare inte har tillräckligt med 

kunskaper när det gäller tvåspråkiga elever. Hyltenstam (2010) skriver att majoriteten av 

lärarna saknar teoretisk kunskap vad som specifikt gäller för tvåspråkiga barns 

språkutveckling. En annan tolkning är att det inte finns tillförlitliga tester eller instrument som 

upptäcker att tvåspråkiga elever ligger i riskzon för att utveckla dyslexi. Ett sådant instrument 

borde utvecklas. Det bör vara till stor hjälp om man kartlägger tvåspråkiga elever på båda 

deras språk. Det ligger i allas intresse, både samhällets och individens.   

 

För att bedöma hur långt en elev har kommit i sin andraspråkutveckling använder sig lärare av 

olika skrivtester, d v s performans analyser. Bjar m.fl. (2009) skriver att för att fånga helheten 

om tvåspråkiga elevers svårigheter bör både kvalitativa och kvantitativa kartläggningsmetoder 

användas. Lärare berättar att genom performans analyser får de grepp om elevens svårigheter 

och kan tolka dessa för att få en bra bild om vilka förutsättningar och behov eleven har. Tester 

visar även vilka specifika svårigheter eleven har. Tester utförs endast på svenska enligt 

lärarna vilket kan missgynna tvåspråkiga elever. Hedman (2009) har i sin studie 

uppmärksammat att tvåspråkiga elever bör testas på elevens båda språk för att upptäcka elever 

som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Hedmans säger att det inte vore rättvist att 

testa tvåspråkiga elever endast på svenska. Lärarna i min studie varken problematiserar eller 

ifrågasätter att tester endast genomförs på svenska för tvåspråkiga elever. Var hittar man 

förklaringar till tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter?     

 

Bjar m.fl. (2009) säger att läraren måste i förhållande till utvecklingsnivå och aktuella 

språkliga krav tolka hur eleven behärskar skriftspråket. Lärare i studien berättar att de tolkar 

performans analyser och de samtal som de har med sina elever för att hitta elevens 

förutsättningar och behov. Eftersom hela bedömningen ligger i lärarens tolkning kan vissa 

problem uppstå. Problemet kan uppstå om lärare tolkar dessa tester som hos enspråkiga elever 

vilket kan leda till en felaktig bedömning. Bøyesen (2006) säger att en lärare som är tränad i 

att tolka enspråkiga skrivavvikelser i ljuset av språkiga och fonologiska svårigheter kan lätt 

luras att tro att avvikelserna och förväxlingarna är en del av dyslexi. Detta betyder att 

tvåspråkiga elever kan ha en god läs- och skrivutveckling och ändå befinna sig under den 

kritiska gränsen för dyslexi.   
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Resultatet visar att utredningar görs väldigt sällan på tvåspråkiga elever. Det upplevs att en 

tvåspråkig elev sällan får en tillskriven diagnos dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. 

Återigen uppkommer lärares osäkerhet om vad orsaken bakom svårigheterna ligger. I väntan 

på att tvåspråkiga elevers språk ska utvecklas görs inte utredningar på ett adekvat sätt. Detta 

kan vara en stor risk och kan leda till att tvåspråkiga elever som kan ha läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi inte upptäcks i tid eller inte upptäcks alls. Även Ericsson (2010) 

beskriver denna problematik. Forskning visar att eleven som har läs- och skrivsvårigheter och 

inte upptäcks i tid kan få stora konsekvenser. Konsekvenser kan till och med fortgå hela livet 

(Myrberg, 2001). Detta betyder att eleven kan hamna i en ond cirkel och betrakta sig själv 

som en dålig läsare. Läsningen blir en upplevelse av ständigt misslyckande. Stanovic 

definierar detta med matteuseffekten och menar att de som läser bra får ännu mer eftersom de 

fortsätter att läsa och utvecklas, och de som inte läser bra hamnar i en känsla av oduglighet 

och undviker läsning som leder till minskat läs- och skrivutveckling.  

 

De specifika svårigheter som tvåspråkiga elever uppvisar är mycket individuella förklarar 

lärare. Svårigheterna kan dock inte generaliseras till alla tvåspråkiga elever. Den mest 

förekommande svårigheten som lärarna framför är bristande läsförståelse hos tvåspråkiga 

elever. Hyltenstam (2007) skriver att tvåspråkliga elever har sämre läsförståelse på grund att 

de tvingas koncentrera sig på att förstå enskilda ord.  

Flera andra svårigheter som lärarna nämner är: att formulera sig i skrift, att böja substantiv, att 

stava, att skriva dubbeltecknat, att uttala och skriva vokaler och bristande ordförråd. Lundberg 

(2008) förklarar att bristfällig syntaktisk förmåga hos eleven är en av orsakerna till 

svårigheterna. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriver lärarna elevernas svårigheter ur 

ett kategoriskt perspektiv eftersom bristande färdigheter och kunskaper hos eleven fokuseras.   

Ingen av lärarna utpekade sin egen undervisning som en del av problemen. Lahdenperä 

(1997) har i sin studie kommit fram till att det används antagna brister hos det berörda barnet 

som viktigaste förklaringen till de svårigheter som barnet har i skolan. Denna bristtänkande 

verkar inte har förändrats under åren.  

 

6.2.2 Förebyggande insatser för tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  

Lärare beskriver att det finns flera insatser som skolan erbjuder för att förebygga tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter. Dessa är studiehandledning, svenska som andra språk och 

modersmålundervisning. Lärare framför modersmålsundervisningen som en mycket viktigt 

insats för tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Som vi vet visar Lahdenperäs 

(1997) studie visar att ytterst få lärare värderar barnets modersmål som resurser för skolan. 

Det intressanta är att detta synsätt har förändrats bland lärarna i min studie. Det visar sig att de 

deltagande lärarna har ökad medvetenhet om modersmålsundervisningens roll. Även 

forskningen av Hedman (2009) gör det tydlig att tvåspråkiga elever behöver särskilt mycket 

stöd i utvecklingen av både sitt första- och andraspråk. Lärare i min studie framför fördelarna 

med att tvåspråkiga elever ska lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Det är bra för de 

tvåspråkiga eleverna att lärarna är medvetna om modersmålsundervisningens roll. Även 

Hyllenstam (2007) säger att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål utgör basen för all 

annan inlärning och att språken stödjer varandra.   

 

Bjar (2006) skriver att elever har olika undervisningsbehov. För att nå ut till alla elever och 

hjälpa de på ett individuellt sätt/plan använder lärarna i min studie varierad läs- och 

skrivundervisning. Som vi vet är variationen bland tvåspråkiga elever stor vilket ger 

upplysning om att varierad undervisning behövs. Detta är en bra metod för att nå ut till alla 

elever. Bjar (2006) skriver att tvåspråkiga elever som har svårigheter med att läsa och skriva 

placeras i likartade grupper eftersom det är svårt att bedöma vad svårigheter beror på. I min 
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studie framkom det ”att göra mindre grupper” som väldigt positivt för tvåspråkiga elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Detta visar att mer homogena grupper skapas. PISA (2009) 

undersökningen visar att svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse har försämrats 

och en av orsakerna är att mera homogena grupper har skapats. Å ena sidan är att skapa 

mindre grupper positivt eftersom lärarna hinner hjälpa sina elever på ett mer adekvat sätt. 

Elever får en grundligt och individuellt anpassat hjälp. Även forskning har visat att individuell 

stödundervisning ger bäst resultat (Myrberg, 2001). Å andra sidan kan det ha en negativ 

påverkan eftersom dessa elever placeras utanför klassrummet och är inte inkluderade med 

sina klasskamrater. 

 

Dessutom framförde lärare att läsning, både frivillig läsning och att de läser högt för sina 

elever, är en mycket viktigt aspekt för den skriftspråkliga utvecklingen. Lundberg (2010) 

skriver att det är viktigt att barnet får vara med om många tillfällen till högläsning eftersom 

det hjälper eleven att utveckla ordförrådet och samtidigt utveckla ett språk som inte är 

detsamma som det talade språket.  

 

6.2.3 Hur underlätta för tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  
Ericson (2010) skriver att individuella utvecklingsplaner ska utgå från en helhetsbild av 

elevens skolsituation och speciella behov. Det viktigaste är att alla lärare som undervisar 

eleven är insatta i elevens behov. Lärare i min studie ansåg att det är viktigt att ha en 

helhetsbild på eleverna. Speciellt att skaffa sig bakgrundskunskaper om eleven, som vilka 

förhållanden i hemmet eleven har, vad eleven har för fritidsintresse, vilka kompisar den 

umgås med för att få helhetsbilden i vilken utsträckning det svenska språket används. Denna 

kännedom om eleven utgör ett viktigt grund för att bättre förstå elevens behov och 

förutsättningar. Samt att kunna bemöta varje elev med väl anpassade insatser. Detta är väldigt 

positivt eftersom dessa elever har olika undervisningsbehov. Samtidigt om lärarna inte 

använder kunskaper om eleven i sin undervisning har det ingen större betydelse. Dember 

(2010) lyfter upp ett mer positivt klassrumsklimat, användning av autentisk litteratur i 

undervisningen och höga förekomster av frivilig läsning som viktiga faktorer för att underlätta 

för tvåspråkiga elever och uppnå framgång.    

 

Utifrån styrdokumenten ska undervisningen anpassas till varje elevers förutsättningar och 

behov (Lpo 94). Detta ställer ansvar på lärare att forma sin undervisning efter elevens 

förutsättningar för att uppnå målen i skolan. Fridolfsson (2008) skriver att det borde tas 

hänsyn till elevens förkunskaper för att kunna bedöma dennes utvecklingsmöjligheter. Lärare 

i min studie använder sig av elevens förkunskaper som basen/grunden för planering av 

insatserna. Med utgångspunkt i kunskap om elevernas läs- och skrivfärdighet anpassas texter 

vilket visar att man befinner sig långt ifrån entydigt undervisning.  

Dessa förkunskaper visar också på vilken nivå eleven befinner sig på. Enligt Vygotskijs teori 

om proximala utvecklingszonen ska stödjande insatser och undervisningen ligga på något 

högre nivå än vad eleven redan behärskar för att kunna utvecklas. Lärare försöker anpassa 

insatserna så att barnen uppmuntras att lära sig saker och hela tiden gå vidare. Allt detta 

utifrån den kännedom de har om eleven. Men det visar sig att det är en pedagogisk utmaning 

att hitta rätt nivå.      

 

För att kunna underlätta för tvåspråkiga elever är det viktigt att elevernas svårigheter upptäcks 

tidigt. Lärare i min studie beskriver problematiken att elever inte upptäcks tidigt, och hur detta 

kan leda till omfattande konsekvenser för eleven. Varför upptäcks inte tvåspråkiga elever 

tidigt? Detta är en fråga som väcker många tankar. Om eleven har läs- och skrivsvårigheter 

och inte får den hjälp som de behöver kan ledda till att de fastnar i en känsla att han/hon inte 
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duger. De kan gå runt och tro att det är något fel på dem. Detta kan även skapa en dålig 

självförtroende. Bjar m.fl. (2009) skriver att ständiga misslyckanden gör att en negativ 

självbild kan skapas. Elevens självförtroende kan försämras som i sin tur påverkar den 

fortsatta motivationen att lära sig. En annan tanke är att lärare väntar på att eleven ska 

utveckla sitt andraspråk och detta kan ta tid, 3-8 år enligt Thomas och Collier (2002). Detta 

kan missgynna tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. De behöver och måste få 

hjälp/stöd för att kunna bemästra de krav som ställs i skolan.           

 

De viktiga faktorer när det gäller att underlätta tvåspråkiga elever hade fokus på eleven. Detta 

betyder att lärare har en mera kategorisk syn på barns svårigheter. Det intressanta är endast ett 

fåtal av lärarna har en relationell synsätt och tar upp sin egen förhållningsätt som betydelsefull 

faktor för elevens läs- och skrivutveckling. Det viktiga här är lärarens sätt att bemöta eleven 

och sedan anpassa undervisningen till eleven. Dambers (2010) resultat gör det tydligt att 

lärarens förhållningssätt är den viktigaste faktorn för barnets utveckling av språkkunskaper. 

Varför har inte flera lärare utpekat det egna förhållningssättet som en viktig faktor för 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter är svårt att säga. Forskningen av Lahdenperä 

(1997) visar att det används antagna brister hos det berörda barnet som viktigaste förklaringen 

till de svårigheter som barnet har i skolan. Enligt Kjellin (2004) kan detta inverka negativt på 

elevernas presentationer. 

 

Föhrer och Magnusson (2003) skriver att eleven får andra förutsättningar att klara skolan om 

en traditionell undervisning kombineras med kompenserade hjälpmedel. I min studie 

kombinerar lärare sin undervisning med kompensatoriska hjälpmedel. Datorn framkom som 

det viktigaste hjälpmedlen. Lärare ansåg att datorn är ett betydelsefullt hjälpmedel som 

underlättar undervisningen samt skapar gynnsammare förutsättningar för tvåspråkiga elever 

med läs- och skrivsvårigheter att erhålla kunskaper. Imsen (2005) lägger upp stora fördelar 

med datorn. Datorn kan lagra stora mängder information och den kan kombinera text och 

rörliga bilder i en ”dialog” som ingen lärobok kan göra. Å andra sidan skriver Bråten (2008) 

att allt mer och mer högstadieelever lämnas att klara sig själva. Forskningen visar dessutom 

att relationen till lärare är mycket viktiga (Dember, 2010). Detta väcker frågan om lärare kan 

hitta balansen och inte låta datorn ta över hela undervisningen. I hur stor utsträckning kan 

datorn användas i undervisningen? 

 

Eleven med läs- och skrivsvårigheter kan befinna sig i en ond cirkel. Därför är det viktigt att 

erbjuda rätt stöd för att elevens ska komma ur denna. Studiens resultat visar att lärarna är 

medvetna om sina val av stödåtgärder. Det viktiga som framkommer ur studien är att utveckla 

aktiva läsare, d v s att elever ska vara aktiva med sin läsning. Dessutom lyfter de upp vikten 

av att eleven ska acceptera sin situation, d v s att eleven ska förstå att läs- och skrivsvårigheter 

förekommer omfattande. Elever får hjälp med att inse att jag är en som har dessa svårigheter 

och behöver få lite stöttning för att klara av kraven i skolan. Detta är viktigt eftersom det gör 

att eleven inte stöter bort hjälpen som erbjuds av lärarna. Eleven förstår dessutom sig själva 

vilket kan förstärka självförtroendet. Å andra sidan är eleven den som måste ta eget initiativ 

för att skapa goda förutsättningar för fortsatt läs- och skrivutveckling.       

  

6.2.4 Betydelsefulla samarbetsparter för tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter 

Samarbetet med föräldrar lyftes som en viktig faktor av flera lärare. Föräldrar ansågs kunna 

stödja barnen på hemmaplan. Forskningen visar också att stöd från familjen är ett av de 

avgörande förhållandena för elevens läs- och språkutveckling (Dember, 2010).  
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Samarbetet med specialpedagogen ses också som viktigt. Det är specialpedagogen som utgör 

utredningar för att upptäcka elever med läs- och skriv svårigheter. Sedan meddelas alla lärare 

om respektive elevens förutsättningar och behov. Specialpedagogen kontaktas vid behov 

vilket visar att det är upp till lärarna att söka sig till dem. Samarbetet med specialpedagogen är 

mera vanligt om eleven har en tillskriven diagnos dyslexi.   

Samarbete med övriga ämneslärare sker inte i lika stor utsträckning enligt lärarna i min studie. 

Forskning däremot visar att ett samarbete mellan lärarna bör finnas (Myrberg, 2001). Även 

Hyltenstam (2010) påpekar att samarbete mellan yrkeskategorier är en viktig faktor för 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Resultatet i min studie visar att det är upp till 

varje lärare om de vill anstränga sig till att utveckla ett samarbete. Bjar (2006) påpekar att 

skolans satsningar för tvåspråkliga elever måste vara långsiktiga och omfatta all undervisning. 

Detta eftersom det tar lång tid att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett andra språk. 

Detta visar att det är viktigt att involvera varje yrkeskategori på skolan för att uppnå en mer 

effektiv organisation och undervisning för tvåspråkiga elever.  

 

Modersmålsundervisningen framkom i högsta grad positivt. Även forskarna Thomas och 

Collier (2002) och Hedman (2009) visar att de som deltar i tvåspråkig utbildning når bättre 

skolprestationer. När det gäller samarbetet med modersmålslärare är det igen upp till den 

enskilde läraren att utveckla kontakten. Det visar sig att på den skolan där modersmålsläraren 

var platsanställd sker samarbetet ganska omfattande. Däremot uttrycker flera lärare önskan 

om att vilja samarbeta med modersmålslärarna. I dagens läge hindras samarbetet av 

organisatoriska omständigheter. Detta på grund av att modersmålundervisningen äger rum 

efter skoltid vilket gör att lärare inte har någon gemensam tid att träffas. Det nya läroplanen 

(Lpo 11, s.14) lägger fokus på samarbetet lärare emellan: ”Läraren ska samverka med andra 

lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”. Eftersom min studie visar att samarbetet med 

modersmålslärare saknas uppstår frågan om hur denna regel kommer att uppfyllas om inga 

skolorganisationer förändras.  

6.3 Slutsatser  
Lärare arbetar med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter utifrån helhetsbilden d v s 

den kännedom de skapar sig om eleven genom tester och samtal. Denna kännedom om eleven 

ger goda förutsättningar att hjälpa eleven på ett adekvat sätt. Däremot visar det sig att det ändå 

saknas en bit för att på ett säkert sätt veta vad tvåspråkiga elevers svårigheter har för 

bakgrund. Det är svårt att avgöra om eleven kanske har dyslexi eller om det beror på 

otillräckligt utveckling av det svenska språket. Enligt Hedman (2009) bör tvåspråkiga elever 

testas med samma test på båda språken för att få en grundläggande utredning och avgöra om 

eleven har dyslexi. Lärarna i min studie utför tester endast på svenska vilket kan ge en felaktig 

helhetsbild av eleven. Lärarna har en avvaktande mentalitet kring utredningar. De väntar att 

på att tvåspråkiga elever utvecklar det svenska språket. Enligt Bøyesen (2006) tar det 5-10 år 

för tvåspråkiga elever att lära sig läsa och skriva och tillägna sig den grundläggande 

språkförståelsen i det andra språket. Om en tvåspråkig elev har dyslexi och inte utreds för det 

kan en felaktig bedömning förekomma. Utan fastställd diagnos dyslexi har eleven inte rätt till 

de extra resurser som skolan egentligen kan erbjuda. Detta kan ledda till stora konsekvenser. 

Myrberg (2001) visar att dessa konsekvenser kan yttra sig under hela livet. 
 

Resultatet i studien visar att skolan erbjuder flera förebyggande insatser för tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter: svenska som andra språk, modersmålsundervisning och 
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studiehandledning. Modersmålsundervisningen ses som en av de viktigaste insatserna. Detta 

visar att lärare är medvetna om vikten att lära sig läsa och skriva på båda språken. Lärarna 

säger även ”att göra mindre grupper” som en positiv insats där lärarna har möjlighet att hjälpa 

eleven individuellt. Forskning har visat att individuell stödundervisning ger bäst resultat 

(Myrberg, 2001). Detta visar att forskningen har nått ut till lärarna. Å andra sidan visar PISA 

undersökningen att svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse har försämrats. En av 

orsakerna till detta är att mera homogena grupper har skapats och individualisering i form av 

eget arbete har formats. Detta får en att undra om lärarna verkligen tycker att ”mindre 

grupper” är positiva för tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Eller är det kanske ett 

lättare sätt för lärarna att arbeta. 

Resultaten i studien visar att för att underlätta tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter tar 

lärarna hänsyn till elevers förkunskaper. Undervisningen planeras utifrån elevens befintliga 

nivå. Men problemet ligger i att lärarna har svårt med att avgöra var elevens befintliga nivå är. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen går förlorad eftersom lärarna har svårt 

att hitta elevens befintliga nivå.  

Det framkommer att det används flera insatser för att underlätta för tvåspråkiga elevers läs- 

och skrivsvårigheter används flera insatser. Det är flera olika faktorer som framkommer som 

viktiga. Alla dessa faktorer underlättar elever på ett bra sätt men har fokus på eleven. Detta 

visar att tvåspråkiga elever kategoriseras eftersom de anses avvika något från det ”normala 

eleven” och anses vara i behov av extra resurser för sin skolgång. Forskningen (Damber, 

2010) visar att lärarens förhållningssätt är en viktig faktor för elevens utveckling av 

språkkunskaper. Resultatet i denna studie visar att endast ett fåtal av lärarna utpekar sin egen 

förhållningsätt som viktig faktor för att underlätta tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter.  

Denna studies resultat visar att skolorganisationen borde möjliggöra ett samarbete med 

modersmållärare. Även den nya läroplanen (Lpo 11) förstärker vikten av samarbetet lärare 

emellan. Detta skulle vara i allas intresse både samhällets och elevens. Dessutom skulle det 

skapa gynnsammare förutsättningar för lärare att tidigt upptäcka elever som ligger i riskzonen 

till att utveckla dyslexi. Eftersom skolan redan erbjuder modersmålsundervisning borde det 

inte vara svårt att inkludera den under skoltid. Det känns som att en redan tillgänglig potential 

ligger outnyttjad. Detta är ett första steg där flera olika aspekter kan samarbeta och diskutera 

tvåspråkiga elevers skolsituation.  

 

6.3.1 Förslag för vidare forskning 
För vidare forskning skulle dat vara intressant utgå från ett elevperspektiv och undersöka hur 

tvåspråkiga högstadieelever upplever det stöd de får från lärare för att bemästra sina läs- och 

skrivsvårigheter. 

Jag anser även att det skulle vara till nytta att utföra en fallstudie om hur olika yrkesgrupper 

på en skola samarbetar för att hjälpa/upptäcka tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. 

Och hur de arbetar för att finna elevers kunskapsnivåer inom läs- och skrivområdet?     
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur många tvåspråkiga elever har du i klassen? 

Är du själv tvåspråklig? 

 

Förklaringar till tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter 

Vad är läs- och skrivsvårigheter för dig? 

Vilka är de vanligaste läs- och skrivsvårigheter som tvåspråkiga elever uppvisar? Och hur ser 

du på dessa svårigheter?  

Hur vet/analyserar du/ni tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter?  

Hur dokumenteras tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter? 

Åtgärdsprogram/Kartläggning/IUP? 

 

Vilka förebyggande insatser används 

På vilket sätt jobbar du för att åtgärda tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter?     

Hur stödjer du tvåspråkiga elever för att de ska bemästra läs- och skrivsvårigheter? 

Hur gör du för att öka motivationen hos tvåspråkiga elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

På vilket sätt stärker du tvåspråkiga, läs- och skrivsvaga elevers självkänsla?  

 

Hur underlätta tvåspråkliga elevers läs- och skrivsvårigheter 

Brukar du anpassa undervisningsmaterialet efter tvåspråkiga elevers behov? På vilket sätt? 

Vilka är mest lämpliga metoder för tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning? 

Skiljer sig metoden för de tvåspråkiga läs- och skrivsvaga eleverna jämfört med den/de 

metoder som används generellt? På vilket sätt? 
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Betydelsefulla parter för tvåspråkliga elevers läs- och skrivsvårigheter 

Vilka parter stödjer dig i ditt arbete med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter? Hur 

stödjer de dig? 

Brukar du samarbeta med övriga lärare, modersmålslärare, specialpedagog, speciallärare 

och/eller föräldrarna? På vilket sätt? 

Har modersmålslärare betydelse för arbetet med tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter? 

 

Avslutning 

Vilka råd skulle du ge till en lärare som skulle arbeta med tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter? 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Missivbrevet 
 

Hej!  
Mitt namn är Senada Karadolami och jag läser till beteendevetare vid Mälardalens högskola, 

akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Jag arbetar nu med mitt examensarbete 

som har fokus på läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkliga högstadieelever.   

Syftet med min studie är att undersöka hur en grupp lärare arbetar med tvåspråkliga elevers 

läs- och skrivsvårigheter. Jag anser att detta är viktigt med tanke på att kraven på läs- och 

skrivfärdighet ökar i dagens moderna samhälle. 

Insamligsmetoden som jag använder mig av är intervjuer. Jag kommer att ställa ett antal 

frågor som du som respondent kommer att ha möjlighet att ta del av innan intervjutillfället. 

Jag kommer att intervjua dig enskilt och det beräknas ta ca 1 timme. Under intervjun kommer 

jag att använda mig av bandspelare och svaren kommer enbart att användas till denna studie. 

Informationen som du som respondent delger mig kommer att behandlas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta garanterar dig konfidentialitet, vilket 

innebär att dina svar inte kommer att kunna härledas till dig som person. Som respondent har 

du möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Du får tillgång till det färdiga resultatet av 

studien när den är klar.  

 Jag hoppas att du har möjlighet att delta i min studie. 

Hör gärna av dig om du har några frågor.  

Senada Karadolami, tel.021-33 36 93; mobil 0707 185 085 

 

Mail: ski08001@student.mdh.se 

Handledare: Maria Karlsson, tel.021-10 70 43 

Mail: maria.karlsson@mdh.se  
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