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SAMMANDRAG 

Emelie Andersson 

Läs- och skrivsvårigheter eller språksvårigheter? 

Hur kan man identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever i gymnasiet? 

2015    Antal sidor: 25 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i gymnasieskolan kan indentifiera 

läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Med en kvalitativ metod intervjuades 

tre specialpedagoger, en speciallärare och två modersmålslärare där samtliga gav sin 

syn på hur arbetet och samarbetet fungerade. Resultatet visar att det är svårt att avgöra 

vad svårigheter hos en tvåspråkig elev beror på eftersom man inte alltid vet hur det ser 

ut på modersmålet. Därför har modersmålsläraren en viktig roll. Det råder delade 

meningar om hur samarbetet fungerar men samtliga var eniga om att en förändring 

måste ske. 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, andraspråk, 

specialpedagogik, kartläggning. 
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1 Inledning 

En skola för alla. Så beskrivs den svenska skolan. Det är i alla fall det som eftersträvas 
i Sverige. Likväl vet alla verksamma inom skolan att det finns en stor problematik i 
den eftersträvan. Det är väldigt många olika människor som skolan ska fungera för. I 
vårt mångkulturella samhälle får vi dessutom privilegiet att lära känna människor 
från andra kulturer. Jag kallar det för privilegium eftersom det är en fantastisk 
möjlighet att lära sig något nytt om världen. Alla människor har olika perspektiv och 
varje möte resulterar i ny kunskap, medveten eller ej. Men vad händer när 
kulturkrocken blir för stor? Vilka svårigheter kan en elev med annan bakgrund än 
svensk möta i den svenska skolan? I Sverige har vi en stark skriftkultur, något som 
inte är fallet i alla länder. Många länder har en muntlig tradition och det är talandet 
som står i fokus. Vad händer med dessa elever när de av olika anledningar kommer 
till Sverige och helt plötsligt måste lära sig läsa och skriva på ett helt nytt språk? Det 
säger sig själv att det kan bli svårt för många. 

I en kultur med muntlig tradition blir dyslexi aldrig ett problem. Det blir ett problem 
först när det sätts i ett skrivsammanhang. Detta är vad som kan hända vid krocken 
med den svenska skolan. Som verksam lärare har jag sett många exempel på detta. 
Elever som är duktiga på svenska rent muntlig men kan inte läsa eller skriva. De är 
inte vana vid det. Det handlar självfallet inte om intelligens, det handlar om ovana 
och ibland oupptäckta svårigheter som aldrig upptäckts eftersom läsande och 
skrivande aldrig har varit aktuellt för dem. 

Problemet med att upptäcka dyslexi och andra läs- och skivsvårigheter hos 
tvåspråkiga elever är att testerna är utformade efter svenska enspråkiga elever. Det 
blir helt fel att testas på ett språk som inte behärskas ordentligt. Det vore som om en 
svensktalande person skulle testas på engelska för att komma fram till om 
svårigheterna beror på dyslexi. Det går inte! Detta är något som Christina Hedman 
(2009) också har kommit fram till i sin avhandling Dyslexi på två språk. Hon kom 
fram till att man inte kan göra en kartläggning på endast ett språk eftersom det kan 
ge ett felaktigt resultat. Därför vill jag undersöka hur man gör i den svenska skolan 
för att utreda tvåspråkiga elever. Använder de kartläggningsmaterial som är 
normaliserat efter svenska enspråkiga elever? Får eleverna det stöd som de behöver? 
Hur tänker man kring det här i skolan? Det finns många frågor kring det här och 
genom denna undersökning vill jag försöka svara på några av dem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur lärare på tre gymnasieskolor kan 
avgöra om elever med annat modersmål än svenska har dyslexi eller andra 
bakomliggande orsaker till svårigheterna att tillägna sig det svenska språket. Utifrån 
syftet fokuseras tre frågeställningar: 
 

1) Hur går lärare tillväga för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter på tre 
gymnasieskolor? 

2) Hur ser processen ut när det gäller en elev med annat modersmål än svenska? 
3) Vilka resurser finns på dessa tre skolor för att ge stöd åt en tvåspråkig elev 

med läs- och skrivsvårigheter? 



 3 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Den inleds med mina egna tankar kring ämnet 
samt en motivering till val av ämne som efterföljs av syftet och frågeställningar. I 
kapitel två presenteras utvald litteratur och forskning som jag ansett vara av relevans 
för denna undersökning. Tillvägagångssättet presenteras i kapitel tre som efterföljs av 
kapitel fyra där en sammanfattning sker av resultatet. I kapitel fem sker en analys av 
resultaten. Vidare i kapitel sex diskuteras resultatet och återkopplas till forskningen 
och uppsatsen avslutas med en sammanfattning, slutssatser och förslag på vidare 
forskning. 
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild av aktuell forskning utan 
ett urval presenteras. Urvalet motiveras med att den utvalda forskningen anknyter till 
undersökningens syfte och frågeställningar. 

2.1 Flerspråkighet 

Detta kapitel inleds med en genomgång av olika termer som används i 
undersökningen. Vidare beskrivs kortfattat hur flerspråkig utveckling kan se ut i 
skolan och jag belyser även skolans ämnen för språkundervisning av flerspråkiga 
elever. Avslutningsvis beskriver jag vilka svårigheter som kan uppkomma med läs- 
och skrivinlärning hos flerspråkiga elever och vilket stöd man kan finna i 
specialpedagogiken. 

2.1.1 Termer 

Inom flerspråkighetsforskningen finns en mängd olika termer. Därför är det viktigt 
att vara medveten om att många av dessa termer inte har en distinkt definition och i 
vissa fall kan överlappa varandras definitioner. Jag kommer här ta upp de termer 
som används i undersökningen och deras definitioner. 
 
Modersmål och förstaspråk brukar likställas med varandra och är det språk som 
barnet lär sig först (Norrby och Håkansson 2007). 
 
Tvåspråkighet innebär behärskning/användning av två språk och betraktas oftast om 
en underavdelning till flerspråkighet (Norrby och Håkansson 2007). 
 
Flerspråkighet innebär behärskning/användning av två språk eller flera. Det finns 
både flerspråkiga samhällen och flerspråkiga personer. Det kan även definieras 
utifrån bruket/funktionen, vilket kan innebära att en person som behärskar fler språk 
betraktas som flerspråkig oavsett behärskning på språken. En annan definition av 
flerspråkighet utgår från formell kompetens där en person som har jämförbar 
kompetens i mer än ett språk räknas som flerspråkig (Norrby och Håkansson 2007). I 
denna undersökning syftas flerspråkighet till en elev som talar två språk eller fler. 
 
Andraspråk syftar på det andra språket man tillägnar sig i kronologisk ordning. 
Andraspråket lärs in i den miljö där språket talas och separeras från främmande 
språk som lärs in i till exempel skolmiljö (Håkansson 2003). 
 
Majoritetsspråk är det dominerade språket i ett flerspråkigt samhälle (Norrby och 
Håkansson 2007). 
 
Minoritetsspråk är ett mindre språk i ett flerspråkigt samhälle. Till exempel det språk 
som talas i hemmet (Norrby och Håkansson 2007). 
 
Interimspråk är ett så kallat ”mellanspråk” och betyder att man är i en lärprocess i 
det nya språket. Det innehåller drag från modersmålet och utvecklingsdrag. Det är 
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från interimspråkshypotesen som performansanalys härstammar, det vill säga att 
man analyserar allt som inläraren gör, inte bara felen (Håkansson 2003). 
 
En specialpedagog har framförallt en handledande roll och syftet är att de ska arbeta 
tillsammans med personal och ledning samt bidra till skolans pedagogiska 
utveckling. En speciallärare tas in när en elev har särskilda svårigheter gällande 
inlärning i framförallt språk-, läs-, skriv- samt matematikutveckling. Skillnaden 
mellan specialpedagog och speciallärare är att specialläraren riktar in sig på det 
direkta arbetet med eleven medan specialpedagogen arbetar mer organisatoriskt. 
 

2.1.2 Flerspråkig utveckling 

Majoriteten av världens barn är flerspråkiga och man brukar säga att det finns mellan 
6000 och 7000 olika språk fördelade på cirka 150 länder. Idag talas det cirka 150 
olika språk i Sverige (Norrby och Håkansson 2007). Diskussioner om flerspråkighet 
förekommer framförallt i enspråkiga samhällen eftersom det i flerspråkiga samhällen 
upplevs som naturligt att man talar flera språk. I flerspråkiga länder måste invånarna 
behärska minst två språk för att kunna kommunicera med sina landsmän vilket 
betyder att en del barn tillägnar sig tidigt två eller flera språk samtidigt. Andra barn 
möter ett nytt språk senare i barndomen (Håkansson 2003). 
 
Flerspråkiga personer använder sig i varierande grad av kodväxling. Detta innefattar 
både barn och vuxna. Kodväxling innebär växelvis användning av flera språk i samma 
yttrande eller samtal (Jonsson 2009). Kodväxling används framförallt i 
kommunikation mellan flerspråkiga personer och är inte ett tecken på bristande 
språkbehärskning. Det anses snarare tvärtom att kodväxling visar en stark språklig 
förmåga eftersom det krävs hög språkbehärskning i de olika språken för att kunna 
använda dessa korrekt (Håkansson 2003). 
 
Synen på hur barn utvecklar sitt språk och socialiseras in språket skiljer sig i olika 
kulturer. De olika varianterna av språklig socialisation betyder att barn presenteras 
för skriftspråket på olika sätt vilket i sin tur påverkar läsinlärningen (Salameh 2008). 

2.1.3 Andraspråkstillägnande i skolan 

Tiden det tar för ett barn att tillägna sig ett andraspråk brukar oftast underskattas. 
Det brukar ta cirka 1-2 år för ett barn att nå en språklig nivå som gör att barnet kan 
kommunicera i vardagen. Men för att klara skolarbetet krävs en nivå som enspråkiga 
barn ligger på och det tar betydligt längre tid. En amerikans undersökning visar att 
det tar 3-8 år att nå en infödd språknivå i skolans läsämnen. Ju äldre barnet är när 
andraspråkstillägnandet börjar desto längre tid tar det att nå en infödd nivå, eftersom 
skolans krav ökar (Thomas & Collier 2002). 
 

Ankomstålder Tidsåtgång – skolans läsämnen 

5 – 7 år 3 – 8 år 

8 – 11 år 2 – 5 år, kan oftast läsa och skriva på modersmålet 

12 – 15 år 6 – 8 år, höga krav i skolan 

Figur 1. Fritt efter Thomas & Collier, 2002. 
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Barn i 8-11 årsåldern har bättre förutsättningar för att snabbt hinna ikapp sina 
infödda jämnåriga. Barn i den åldern har kommit längre i sin kognitiva utveckling än 
de yngre och skolans språkliga krav har ännu inte blivit alltför höga (Hyltenstam 
2010). Äldre elever möter högre språkliga krav och den kognitiva mognaden räcker 
inte till. De yngsta skolbarnen klarar sig med sitt vardagliga basspråk till en början 
men när skolans språkkrav ökar räcker inte språket till och de riskerar att hamna 
efter i läs- och skrivutvecklingen (Ibid.). 
 
Svenska elever har i genomsnitt högre medelbetyg än elever med svenska som 
andraspråk. Detta framkommer i Skolverkets forskningsöversikt Vad påverkar 
resultaten i svensk grundskola (2009). Det finns flera olika faktorer som påverkar 
elevernas resultat såsom samhällsfaktorer, reformer, resurser och skolans inre 
arbete. Hyltenstam (2010) menar att det inte är lätt att fastställa olika faktorers 
betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Det finns en stor individuell variation 
mellan eleverna, en del klarar sig bra medan andra har svårigheter i sitt lärande. 
 
 

2.1.4 Ämnet svenska som andraspråk 

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för elever som 
har annat modersmål än svenska, elever med svenska som modersmål som har gått i 
skolan i utlandet samt invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 
umgängesspråk med en vårdnadshavare (Skolförordning 2011:185). Det är rektorn på 
skolan som beslutar om det ska bedrivas undervisning i svenska som andraspråk. 
 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter 
i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin 
egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt 
andraspråk i det svenska samhället (SKOLFS: 2010:261). 

 

Svenska som andraspråk betraktas och organiseras inte som ett likvärdigt alternativ 
till ämnet svenska enligt rapporten Med annat modersmål – elever i grundskolan 
och skolans verksamhet (Skolverket 2008 a). Undervisningen riktas mest till 
svagpresterande elever och det är framförallt svenskfödda elever med annat 
modersmål från lågutbildade familjer som deltar.  Generellt har ämnet låg status och 
både elever och föräldrar är ofta tveksamma till om eleven ska delta i undervisningen. 
I rapporten ställs frågan hur man ska göra svenska som andraspråk till ett 
självständigt ämne. 

2.1.5 Ämnet modersmål 

Elever som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska har rätt till 
modersmålsundervisning om språket används som umgängesspråk i hemmet och om 
eleven har goda kunskaper i språket (SFS: 2010:800, 15 kap § 19). Om en elev 
behöver det har denne rätt till studiehandledning på modersmålet (SFS: 2011:185, 5 
kap § 4). Adoptivbarn med annat modersmål än svenska har också rätt till 
modersmålsundervisning även om det inte används som umgängesspråk i hemmet 
(SFS 2011:185, 5 kap § 7). 
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Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och 
utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, 
värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång 
vid internationella kontakter (SKOLFS: 2010:97). 

 

Synen och kvalitén på modersmålsundervisningen varierar mellan skolorna. Ofta 
ligger huvudansvaret på kommunen vilket kan leda till en bristande insyn i 
verksamheten. Om modersmålsundervisning inte kan erbjudas beror det ofta på för 
få elever eller brist på lärare. En stor anledning till att elever inte deltar i 
undervisningen beror på att den ofta är förlagd efter skoltid (Skolverket 2008 a). 
Samtidigt visar Skolverkets rapport att elever som deltar i modersmålsundervisning 
når bättre genomsnittsresultat i skolan än sina jämnåriga som väljer bort 
undervisningen. Detta motiverar att modersmålsundervisningen ska stärkas 
(Skolverket 2008). 
 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Sedan 1970-talet har fonologisk medvetenhet varit ett centralt begrepp inom 
läsforskningen. ”Med fonologisk medvetenhet menas förmågan att på ett avsiktligt 
sätt uppmärksamma eller hantera språk med avseende på dess ljudmässiga sida” 
(Olofsson 2009:17). Begreppet delas in i fonologisk och medvetenhet vilka hör 
hemma inom språkvetenskap och psykologi. Det finns ingen enkel definition för 
någon av delarna. Forskningsresultat har varit entydiga och nästan oavsett hur man 
mäter det, kan de användas för att förutsäga framgång i läsinlärning. Det går att 
träna fonologisk medvetenhet på flera sätt, till och med före skolstarten. Även barn 
med särskilda svårigheter med språk och läsning får positiva resultat (Lundberg 
2010). Svårigheter med fonologisk medvetenhet är typiskt för både barn och vuxna 
med dyslexi (Snowling & Stackhouse 2006). 
 
Läs- och skrivsvårigheter som ämnesområde är enormt och det finns olika teorier och 
perspektiv på området. Idag finns ett mycket starkt stöd och enighet om att dyslexi 
orsakas av fonologiska problem (Høien & Lundberg 2001; Snowling & Stackhouse 
2006; Sternberg & Grigorenko 2000 m.fl.). Den fonologiska teorin bygger på att 
dyslexi orsakas av en medfödd störning i det fonologiska systemet. Det betyder att det 
brister i strategier att hantera den alfabetiska principen och att koda av skriften. 
Många definitioner av dyslexi bygga på sådana empiriska fynd. ”The International 
Dyslexia Association” formulerade en definition 2002 där manifestationerna av 
dyslexi och orsakerna (fonologiska brister) tydligt finns med. Definitionen lyder i 
översättning (http://www.dyslexiforeningen.se): 
 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor oh trots möjligheter 
till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.   
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En annan hypotes bygger på att dyslexi bottnar i svårigheter med automatiska 
processer, medan ytterligare en handlar om att dyslexi har med hur hjärnan 
bearbetar synintryck att göra (Høien & Lundberg 2001). 
 
När dyslexi upptäcks och utreds hos en elev utgår man ifrån problem med läsning och 
skrivning i förhållande till så kallade normala elever. Elever med dyslexi har fler läsfel 
i inlärningsfasen och utvecklingen går långsamt (Samuelsson 2006). 
 

2.3 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 

Det finns mycket dokumenterat om inlärning av främmande språk, andraspråk och 
om flerspråkighet. Börjar man däremot prata om dyslexi i kombination med 
flerspråkighet är forskningen inte lika omfattande. En grundläggande utgångspunkt 
är att observera avkodningen på båda språket. Dock är en förutsättning för detta att 
personen ifråga kan läsa och skriva på båda språken. Trots insikten om detta har 
forskningen fram till idag endast konstaterat dyslexi baserat på den flerspråkiges ena 
språk, oftast majoritetsspråket (Hedman 2009). 
 
I sin avhandling Dyslexi på två språk undersökte Hedman (2009) hur olika läs- och 
skrivsvårigheter hos tvåspråkiga ungdomar kan yttra sig, karaktäriseras och 
avgränsas. Det framkom att ungdomarna hade blivit både över- och 
underidentifierade av dyslexi. Det fanns fall där ungdomar hade gått större delen av 
sin skolgång utan att deras dyslektiska svårigheter hade uppmärksammats men även 
ungdomar vars lärare uppfattat att de hade dyslexi trots att analysen inte visat detta. 
Hedman (2009) gjorde en kartläggning där hon hade utgångspunkt i båda språken 
för en mer rättvis bedömning och hon kom fram till att resultaten hade sett 
annorlunda ut om hon endast hade baserat bedömningen på ett språk. Detta betyder 
att bedömning på endast ett språk kan ge en felaktig bild av elevens språkliga 
problem eftersom det då kan bero på progressionen i interimspråket (def.) se avsnitt 
2.1.1) (Ibid.). 
 
Det är allmänt känt att flerspråkiga elever löper större risk att inte klara av skolan än 
de elever som har majoritetsspråket som modersmål. Detta säger sig självt när 
kunskapen förmedlas på ett språk som man inte behärskar fullt ut. Har man då även 
någon form av läs- och skrivsvårigheter ökar risken att misslyckas i skolan. Om elever 
då dessutom endast läser på andraspråket blir det svårt att identifiera läs- och 
skrivsvårigheter. Om elever läser långsamt och har många läsfel från början är det 
enkelt att skylla på att eleven inte kan orden. Om eleven dessutom inte förstår orden 
blir det ännu svårare att förstå texten. Elevens skrivsätt på modersmålet kan även 
påverka sättet som andraspråket skrivs på (Bøyesen 2006). 
 
Flerspråkiga elever startar med helt andra förutsättningar i förhållande till infödda 
elevers språkfärdigheter och erfarenheter. De behöver en högre progressionsnivå för 
att ta igen försprånget som infödda elever har. Det är därför viktigt att kunna 
upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever för att kunna 
sätta in rätt åtgärder. Man måste därför undersöka om svårigheterna förekommer på 
elevens alla språk (Salameh 2003; Hedman 2009). 
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2.4 Den specialpedagogiska rollen 

I Utbildningsdepartementet 1999:63 § 9:2 kan man läsa att en specialpedagog ska 
arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.  
 

Specialpedagogen förväntas – förutom att vara en kompetent pedagog – även ha beredskap för 
arbete inom en specialpedagogisk funktion med övergripande ansvar för rådgivning, stöd och 
utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor och med tydlig knytning till skolans 
ledning (Utbildningsdepartementet 1999:63 1 9:2, s. 193). 

En specialpedagog ska stötta den enskilde läraren eller arbetslag men också verka för 
utveckling inom den egna organisationen och mellan skolan och hemmet. Det ingår 
också att göra kartläggningar, utredningar, observationer och upprätthålla 
åtgärdsprogram utifrån ”elevens kunskaper, färdigheter och behov” (Ibid. s. 193). 
Tillsammans med rektorn ska specialpedagogen se till att elever i behov av särskilt 
stöd får ett adekvat stöd genom såväl förskola som grundskola och gymnasieskola 
(Ibid.). 
 
Tideman m.fl. (2004) presenterar olika lösningar på hur specialpedagogisk 
verksamhet organiseras på olika skolor. Detta har ett samband med vilket 
perspektivval man har på skolpedagogiken. I det kategoriska perspektivet betraktas 
eleven som en individ med svårigheter och specialpedagogiska åtgärder sätts in där 
speciallärare, specialpedagoger samt elevvårdspersonal är ansvariga. I det 
relationella perspektivet är elevens svårigheter inte individbundna utan svårigheterna 
uppstår ofta i mötet mellan olika faktorer i uppväxt- och utbildningsmiljön (Persson, 
2001). I arbetet med specialpedagogiska insatser ansvarar arbetslag och alla lärare 
gemensamt. Åtgärderna omfattar eleven, lärare och hela lärandemiljön. Tideman 
m.fl. (2004) visar i sin studie att det är det kategoriska perspektivet som dominerar 
idag men att flera skolor övergår till ett mer relationellt perspektiv. 
 
Nilholm (2007) definierar specialpedagogik enligt följande: 
 

Om vi talar om pedagogik så kanske vi syftar på ett undervisningssätt eller en verksamhetsform, 
och då kommer specialpedagogik att betyda speciella undervisningssätt och speciella 
undervisningsformer. Kanske är detta en kärna i specialpedagogiken, dvs. att det man gör är 
speciellt i förhållande till den "normala” pedagogiken (Nilholm, 2007, s. 13). 

Nilholm (2007) skriver att specialpedagogik tillämpas när den vanliga pedagogiken 
inte räcker till. Genom att olika grupper, som till exempel elever med ADHD, 
identifieras kan resurser och speciella arrangemang erbjudas. 
 
Nilholm (2007) ger tre perspektiv på forskning inom specialpedagogik som 
verksamhet. Det första perspektivet är ett kompensatoriskt perspektiv där 
specialpedagogens uppgift är att kompensera eleven utifrån dennes brister. Här söker 
man förklaringar till elevens problem och svårigheter inom psykologi och neurologi. 
Normalitet är ett centralt begrepp och man skiljer det normala och det onormala. Ett 
annat viktigt begrepp är diagnosticering eftersom man skapar metoder utifrån 
diagnoser för att kompensera för problemet. Det kompensatoriska perspektivet har 
varit och är fortfarande dominerande inom specialpedagogik, men det har skett ett 
ökat inflytande av det kritiska perspektivet som har sina utgångspunkter i en kritik av 
det kompensatoriska perspektivet (Ibid.). 
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Framväxten av det andra, så kallade kritiska perspektivet grundas på identitetspolitik 
skriver Nilholm (2007). Detta innebär att alla har rätt att bli erkända i sin olikhet och 
man pratar om en skola för alla. I det kritiska perspektivet är det inte hos eleven som 
problemet ligger utan problemet ligger i miljön (skolan) som ska anpassas efter 
eleven. Elevers olikheter ska ses som resurser för skolans arbete. Här finns också en 
kritik mot diagnosticering eftersom det är oklart hur detta ska underlätta för den 
verksamme pedagogen. 
 
Det tredje perspektivet kallar Nilholm (2007) för dilemmaperspektivet och där 
fokuserar man på utbildningssystemets grundläggande komplexitet och 
motsägelsefullhet. Skolans uppgift är motsägelsefull eftersom den går ut på att fostra 
eleverna till blivande medborgare samtidigt som eleverna ska förberedas för olika 
krav på arbetsmarknaden. Ett annat dilemma är att eleverna ska få liknande 
kunskaper och erfarenheter samtidigt som utbildningen ska anpassas till elevernas 
individuella förutsättningar, intressen och erfarenheter. Varje lärare möter dagligen 
den här typen av utmaningar i sitt arbete (Nilholm, 2007). 
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3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskrivs val av metod, urvalet, materialet, val av analysmetod samt 
redogörs för de forskningsetiska principerna och hur dessa har beaktats.  

3.1 Metodval 

I denna undersökning valde jag en kvalitativ metod bestående av intervjuer. Enligt 
Denscombe (2009) lämpar sig intervjuer för datainsamling baserad på ”åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter” (Denscombe, 2009:233). I detta fall ville jag 
intervjua specialpedagoger och modersmålslärare på gymnasiet för att få svar på hur 
man tänker kring elever som har läs- och skrivsvårigheter och annan bakgrund än 
svensk. Denscombe (2009) skriver att om man vill producera generaliserbara resultat 
är frågeformulärbaserade surveyundersökningar bäst lämpade men eftersom jag ville 
få en djupare inblick i hur arbetet kan se ut och vilka uppfattningar det finns kring 
ämnet fann jag en intervjubaserad metod som bäst lämpad för min undersökning.  
 
Jag utgick från vad Denscombe (2009) benämner som semistrukturerade intervjuer. 
Efter önskemål från informanterna mejlade jag frågorna i förväg som jag förväntade 
mig få svar på (se bilaga 1 och bilaga 2). Jag utgick ifrån semistrukturerade intervjuer 
eftersom jag ville ha en möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad 
informanterna svarade. Denscombe (2009) skriver att i denna typ av intervju blir 
svaren öppna och ”betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 
synpunkter” (Denscombe, 2009:235). När intervjuerna sedan genomfördes på den 
platsen som informanterna valt hade de redan en uppfattning om vilken information 
jag eftersökte. 

3.2 Urval 

Människor som ingår i urvalet i intervjubaserade undersökningar brukar medvetet 
väljas ut för att de har en särskild position (Denscombe, 2009). Jag valde 
specialpedagoger och speciallärare eftersom de arbetar med kartläggningar kring 
elevers svårigheter och modersmålslärarna ville jag ha med eftersom de sällan får 
sina röster hörda och blir uppmärksammade. Skolorna som valdes ut för 
undersökningen baserades på det geografiska läget. Det finns tre kommunala skolor i 
staden, en storstad, där undersökningen genomförs och samtliga kontaktades. Jag 
kontaktade även tre friskolor men fick inget gensvar från dessa och därför finns inte 
friskolor representerade i undersökningen. Jag kontaktade även personalansvarige 
på den externa kommunala enheten där modersmålslärarna är anställda. 
Personalansvarige vidarebefordrade min förfrågan och jag blev kontaktad av två 
modersmålslärare som ville delta i undersökningen. 

3.3 Genomförande 

Efter tidigare erfarenheter där mejlförfrågan inte gav något gensvar beslöt jag mig för 
att ta kontakt med pedagogerna ifråga personligen. Efter en hel dag hade jag träffat 
tre specialpedagoger, en speciallärare och personalansvarige på den externa 
kommunala enheten. Dessa besök ledde till att samtliga som blev tillfrågade tackade 
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ja. Eftersom det är ett svårt ämne kom vi överens om att jag skulle mejla 
intervjufrågorna i förväg så att informanterna fick en möjlighet att förbereda sig (se 
bilaga 1 och bilaga 2). Jag hade några fler frågor till specialpedagogerna eftersom de 
arbetar med alla elever medan modersmålslärarna endast arbetar med elever som 
läser modersmål. Eftersom informanterna redan hade frågorna framför sig under 
intervjun berättade de mycket utifrån frågorna medan jag lyssnade och ställde 
följdfrågor och ibland förtydligade någon fråga. 
 
Intervjuerna genomfördes under samma vecka. Jag besökte informanterna på deras 
respektive arbetsplats. Vi kan kallas dessa för Röda skolan, Blåa skolan och Gula 
skolan. På Röda skolan intervjuades två specialpedagoger tillsammans. De kände att 
eftersom de ansvarar för olika program och har arbetat olika lång tid skulle de 
komplettera varandra i svaren. På Blåa skolan intervjuades en specialpedagog och på 
Gula skolan intervjuades en speciallärare, eftersom de inte har någon specialpedagog 
anställd. De två modersmålslärarna arbetar mer eller mindre på samtliga skolorna 
eftersom de är anställda på en extern kommunal enhet. Jag har valt att benämna 
skolorna med färger för att de inte ska kunna identifieras. 

3.4 Material 

Materialet består av inspelade och transkriberade intervjuer med tre 
specialpedagoger, en speciallärare och två modersmålslärare. Modersmålslärarnas 
intervjuer varade ca 20 minuter och specialpedagogernas/speciallärarens ca 30 
minuter. Detta eftersom jag ställde fler frågor till specialpedagogerna och 
specialläraren. Intervjuerna transkriberades efter skriftspråkets normer eftersom 
pauseringar och betoningar inte har relevans för undersökningen. 

3.5 Val av analysmetod 

Det inspelade materialet transkriberades efter skrivspråkets regler och 
kategoriserades med hjälp av frågorna som användes under intervjuerna. Eftersom 
informanterna berättade fritt med frågorna som stöd blev många frågor besvarade 
samtidigt under ett uttalande och det var inte möjligt att kategorisera all text under 
frågorna. Nästa steg var att färgmarkera nyckelord och nyckelbegrepp.  På det viset 
kunde jag urskilja det som var centralt samt urskilja likheter och skillnader. Därefter 
urskilde jag teman som jag skrev ner i ett block. Dessa teman blev sedan 
resultatrubriker. Samtliga steg som efterföljts återfinns i Denscombe (2009) där han 
presenterar en tabell med fem steg i att analysera data.  

3.6 Forskningsetiska principer 

En forskare bör utgå ifrån de forskningsetiska principerna som presenteras av 
Vetenskapsrådet (2002). I enlighet med informationskravet informerade jag samtliga 
informanter om undersökningens bakgrund, syfte och genomförande. Detta skedde 
på plats när jag sökte upp samtliga för tillfrågan om deltagande. De blev också 
informerade om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
konsekvenser i enlighet med samtyckeskravet. Informanterna blev upplysta om att 
samtliga deltagare förblir anonyma (konfidentialitetskravet) och allt inspelat material 
förstörs när undersökningen är färdigställt (nyttjandekravet). 
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4 Resultat 

I detta kapitel sammanfattas resultaten. Jag har valt att utgå från mina 
forskningsfrågor och använda dessa som rubriker. Informanterna har fått fingerade 
namn: specialpedagogerna Carina och Lisa från röda skolan, specialpedagogen Sara 
från blåa skolan, specialläraren Lina från gula skolan samt modersmålslärarna 
Mariam och Alina. 

4.1 Hur går lärare tillväga för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter på tre gymnasieskolor? 

Alla tre skolorna låter alla nya elever göra så kallade screeningtest där eleverna blir 
testade på bland annat ordförståelse, avkodningsförmåga, fonologisk medvetenhet, 
stavning, läsförståelse och läshastighet. Dessa tester är till för att den undervisande 
läraren ska få en uppfattning om vilken typ av elever som kommer och detta gäller för 
alla ämnen. Sara uppfattade det som att det endast är svensklärarna som faktiskt 
tittar på dessa resultat och gör något av dem. Lina berättade att ofta är det en 
handfull elever som hon brukar få kontakt med en tid efter screeningtesterna. Sara 
tycker att dessa tester är lite orättvisa mot andraspråkselever eftersom testerna är 
normerade för svenska elever vilket leder till att andraspråkselever generellt har lägre 
resultat än svenska elever. 
 
Carina och Lisa säger att det är mycket lättare att identifiera vilka problem det rör sig 
om när det gäller en svensk elev. Det är lättare att avgöra om det rör sig om 
fonologiska svårigheter, dyslexi eller en språkstörning. De berättade att 
andraspråkselever ofta har svårigheter genom att de inte alltid har samma språkljud 
som svenskan. Vissa språk ligger nära svenska och de eleverna har ofta lättare att lära 
sig svenska medan de som har språk som ligger längre ifrån tar längre tid på sig. En 
del elever har inte ens samma alfabet som det svenska och en del har tecken som 
betyder något. Lisa sa att om till exempel en vietnamesisk elev som är van vid ett helt 
annat sätt att skriva blir det svårt när eleven ska lära sig det svenska alfabetet som är 
uppbyggt på språkljud. Detta är tillräckligt för att ställa till det utan att eleven för den 
sakens skull har dyslexi. 
 
Just tvåspråkiga elever kan ha många bakomliggande orsaker som ligger till grund för 
svårigheterna. Det kan vara att eleven ifråga inte har bott i Sverige särskilt länge men 
detta argument tyckte samtliga informanter inte höll. Samtliga framhöll att om en 
elev inte vistas i svensktalande miljöer spelar det ingen roll hur länge denne har bott i 
Sverige, ordförrådet kommer att vara svagt. Lina berättade om en svenskfödd elev 
med australienska föräldrar. Han hade problem med svenskan och när Lina frågade 
honom om vilket språk han använde mest var svaret engelska. Lina sa att då är det 
inte så konstigt att svenskan släpar efter om han nästan aldrig talar svenska. Hon 
tillade att han även studerade på ett engelskspråkigt gymnasieprogram. 
 
En annan svårighet som kan dyka upp är den kulturella bakgrunden. Mariam 
berättade om en elev hon hade haft som hon hade gjort en kartläggning på som 
visade att han hade läs- och skrivsvårigheter. Det kom efter en tid fram att även 
elevens pappa hade läs- och skrivsvårigheter men han hade inte vågat berätta det 
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eftersom detta begrepp inte finns i hans hemland. Där anses man vara dum i huvudet 
om man inte kan läsa och skriva. 
 
Carina och Lisa hade inte många elever med annan språklig bakgrund än svenska 
som kommer till dem. Deras åsikt är att SVA-lärarna sitter på en god kompetens 
själva och är duktiga på att möta eleven. De flesta utredningarna kring dessa elever 
har handlat om neuropsykiatri och inte så mycket läs- och skrivsvårigheter. Det har 
ofta handlat om komplexa saker som har krävt större utredningar. Lisa trodde att 
SVA-lärarna hade hittat strategier för att möta eleverna eftersom de måste det. De 
har elever på olika nivåer med olika språk och kulturer vilket innebär att man måste 
anpassa för olika nivåer. Sara hade liknande erfarenheter av att elever med annan 
språkbakgrund inte så ofta kommer till henne eftersom SVA-lärarna ofta lyckas 
anpassa sin undervisning själva. 
 
Alina och Mariam arbetar på likande sätt. När eleverna börjar läsa modersmål brukar 
de få skriva en uppsats om sig själva. Det är en början och redan där brukar Alina och 
Mariam vara uppmärksamma på avvikelser i elevens språk. De kontrollerar att 
ordförrådet, stavning och meningsuppbyggnad fungerar. Alina berättade att 
uppsatsen bara är början eftersom hon gärna vill se eleven i olika situationer. Hon sa 
att en elev kan vara duktig på att skriva men ha svårigheter med läsningen, 
argumentation eller analysförmåga. 

4.2 Hur ser processen ut när det gäller en elev med annat 
modersmål än svenska? 

När en elev inte följer den förväntade läs- och skrivutvecklingen påbörjas en 
kartläggning. Det finns olika typer av kartläggningar, pedagogisk kartläggning och 
läs- och skrivkartläggningar. När en pedagogisk kartläggning genomförs är det hela 
elevens situation som ses över. Det kan vara hur det ser ut hemma, skolsituationen, 
psykiska besvär och så vidare. Dessa omständigheter kan ibland ha en inverkan på 
elevens skolframgång och därför ser man över hela situationen. Det är 
specialpedagogerna som genomför en kartläggning och Lina påpekade att där 
fungerar hon mer som en specialpedagog eftersom även hon gör kartläggningar. 
 
Läs- och skrivkartläggningen är olika tester som behandlar läsförmåga, stavning, 
avkodning och kontrollerar förmågan att skilja tecken från varandra bland annat. 
Man gör även ett dyslexikänsligt test som klargör om det finns fonologiska 
svårigheter som inte syns på de andra testerna. 
 
En tvåspråkig elev behöver en kartläggning på både svenska och modersmålet för att 
klargöra vilka svårigheter som kan förekomma. Här upplever informanterna att det 
blir problem eftersom det egentligen ännu inte finns något bra kartläggningsmaterial 
som är anpassat för tvåspråkiga elever. Sara berättade att norska forskare har börjat 
arbeta på ett kartläggningsmaterial men det finns inte översatt till så många språk 
ännu. Det enda som hon känner till hittills är arabiska men hon påpekade att det inte 
är alla elever som har arabiska som modersmål. På blåa skolan finns det väldigt 
många somalier också poängterade Sara. 
 
Alina och Mariam kontaktar elevens mentor när de upptäcker att en elev har 
svårigheter. Ibland leder det till att de får göra en kartläggning på elevens 
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modersmål. Mariam har gått en utbildning i att kartlägga på flera språk tillsammans 
med en speciallärare och hon har därför det norska kartläggningsmaterialet. 
 
Alina berättade om en elev som hon misstänkte hade läs- och skrivsvårigheter. Han 
läste bra, läsförståelsen var bra, hans muntliga framförande var bra och hans 
ordförråd var ganska bra. Men när han började skriva upptäckte Alina att det fanns 
mycket fel och han tog lång tid på sig att skriva. Hon kontaktade därför elevens 
mentor som berättade att SVA-läraren och engelskläraren har uppmärksammat 
samma sak. Efter en pedagogisk kartläggning visade det sig att eleven hade både 
dyslexi och ADHD. Efter det var Alina med och gjorde ett 
kartläggningsåtgärdsprogram tillsammans med speciallärare, mentor och rektor där 
allt dokumenterades. 
 
Mariam berättade också om en elev som visade sig ha läs- och skrivsvårigheter. 
Eleven läste fort och hade svårt att höra vilka ljud som lästes upp. Mariam gjorde en 
kartläggning på elevens modersmål medan specialläraren i svenska gjorde samma 
kartläggning på svenska och allt dokumenterades. Genom detta kom de fram till att 
eleven hade läs- och skrivsvårigheter. Kartläggningsmaterialet som används på 
modersmålet finns än så länge tillgängligt endast för årskurs tre och fyra men 
Mariam anser att det går att använda på äldre elever också eftersom det ändå visar 
eventuella svårigheter trots låg nivå på testerna. Eleven gick på 
Språkintroduktionsprogrammet och Mariam berättade att han hade fått gå kvar ett år 
till om kartläggningen hade visat att det handlade om svårigheter att lära sig svenska. 
Nu visade kartläggningen att det var läs- och skrivsvårigheter och därför kunde han 
få stöd. Han går på ett vanligt gymnasieprogram nu. 
 
Sara berättade att eleven som Mariam hade gjort en kartläggning på hade hamnat hos 
Sara där hon är tvungen att genomföra en större pedagogisk kartläggning. Sara hade 
därför kontaktat Mariam för att få anteckningar kring kartläggningen men hon hade 
inte återkommit. Saras uppfattning är att det har funnits en vilja och en plan men att 
det inte fungerar. 
 

4.2.1 Samarbete 

Personerna som ingår i kartläggningsprocessen är ungefär desamma på samtliga 
skolor. Enligt Carina och Lisa är det framförallt personer som finns i elevens vardag 
som är delaktiga. Det är undervisande lärare och elevhälsoteamet som består av 
specialpedagog, skolsköterska, kurator, studieyrkesvägledare och rektor. Därutöver 
kan ibland skolläkare och skolpsykolog tillfrågas om det behovet finns. De arbetar 
tvärprofessionellt. Carina och Lisa kan kontrollera hur läsning och skrivning 
fungerar. Kuratorn kan ibland se över hemsituationen, om det är ett 
ensamkommande barn, boende med föräldrar, kontakt med socialtjänsten och så 
vidare. Skolsköterskan kan göra hörsel- och syntest eftersom det kan påverka. Lisa sa 
att det inte alltid är så att de tar in alla professioner utan det beror på karaktären av 
elevens svårigheter.  
 
Modersmålsläraren har en viktig roll när det är en andraspråkselev men det är inte 
alltid de finns att tillgå. Carina och Lisa önskar att det fanns ett samarbete med 
modersmålslärarna men det är svårt eftersom de inte är anställda på skolan. Carina 
poängterade svårigheten att kartlägga en elev när det inte finns en modersmålslärare 
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i språket som eleven talar. Carina och Lisa har lagt märke till att det finns ett glapp 
mellan mentor och modersmålslärare vid överlämningar till exempel. Det finns 
många brister. 
 
Sara har också åsikten att det brister i samarbetet. Sara menar att det måste till ett 
samarbete och det borde ligga i skolledningens intresse, eftersom grupperna i 
svenska som andraspråk bara blir större. Hon hänvisar också till att forskning visar 
att när samarbetet fungerar mellan modersmålsläraren och svenskläraren, eller vem 
som är ansvarig, fungerar det också för eleven. 
 
Lina hävdar också att det är en stor vikt på modersmålslärarens roll och hon anser att 
det finns stora brister i samarbetet. Hon berättade om en elev vars språklärare hade 
kontaktat Lina. Språkläraren hade en dotter som är dyslektiker och hon hade känt 
igen signaler hos eleven och hade därför initierat kontakt. Lina sa att eleven själv inte 
hade vågat be om hjälp och ingen av de undervisande lärarna hade reagerat på att det 
fanns svårigheter. 
 
Mariam hävdar att hon samarbetar med mentor och specialpedagog, men hon önskar 
att det fanns ett tätare samarbete med SVA-läraren eftersom denna arbetar tätare 
med eleven än Mariam. Alina samarbetar med alla lärare som finns runt eleven. Hon 
berättade att de har kontakt via mejl men att de försöker träffas åtminstone en gång 
för att prata om eleven. 

4.2.2 Åtgärder 

Efter kartläggningen kommer specialpedagogen med åtgärdsförslag beroende på 
vilka specifika svårigheter eleven har. Sara framhöll dock att det inte är många 
andraspråkselever som hamnar hos henne. Hon tror att det dels beror på att det är så 
svårt att se vilka svårigheter det rör sig om dels att SVA-lärarna är så duktiga på att 
möta eleven. Carina och Lisa hade liknande uppfattning. Lisa framhöll att SVA-
lärarna möter elever med olika skol- och språkbakgrund och därför måste de 
nivåanpassa direkt i klassrummet. Uppfattningen är att de flesta andraspråkselever 
som kommer till Sara, Carina och Lisa har mer komplexa problem som 
neuropsykiatri och andra kognitiva svårigheter. I dessa fall blir då åtgärden en 
medicinsk utredning. 
 
Åtgärderna ser olika ut. Sara berättade att det kan handla om att läraren behöver 
anpassa i sin undervisning, arbeta mer strukturerat, fokuserat och ett steg i taget. 
Mariams första steg vid misstanke om svårigheter är att skicka eleven till 
skolsköterskan för syn- och hörseltest. Enligt hennes erfarenheter är det många 
elever som har dålig syn eller hörsel och med det åtgärdat fungerar det skolarbetet 
bättre. 
 
Alina brukar anpassa sin egen undervisning så mycket det går. I hennes klassrum 
arbetar eleverna med olika saker anpassade efter deras nivå. Eftersom hon har många 
elever som har väldigt olika bakgrund vad gäller skolgång och språkbehärskning blir 
det inte rättvist att de arbetar med samma sak. Hon sa att det är bättre att de får 
arbeta på sin egen nivå och utvecklas därifrån. Alina hade som förslag att en elev 
skulle få använda en dator i undervisningen för att underlätta för honom. Hon sa att 
om han inte behöver tänka på stavning kan han endast fokusera på att skriva. Det 
Alina har gjort i sin egen undervisning är att ge längre skrivtider under prov, extra 
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undervisning med eleven ensam, låter eleven läsa mer, öva läsförståelse och 
framförallt repetera. Alinas erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter är att 
de behöver repetera mycket och därför ser hon till att eleven får den möjligheten. 
 
Linas syn på åtgärder är att det handlar om att hittar vägar här och nu. Det kan 
handla om information till undervisande lärare och inspelat läromedel. Att hitta 
kompensatoriska läroverktyg. Lina framhävde att det finns möjlighet att ladda ner 
uppläst litteratur från biblioteket också. Detta var även något som Lisa framhöll och 
hon berättade om appar till telefonen som fungerar som hjälpmedel i elevens 
skolarbete. Hon hade sett en stor ökning av detta. 

4.3 Vilka resurser finns på dessa tre skolor för att ge stöd åt en 
tvåspråkig elev med läs- och skrivsvårigheter? 

Något som framkom från samtliga informanter är att det inte satsas på de här 
eleverna. Det märks genom att till exempel endast elever som går vissa program får 
en dator. Detta är något som Carina och Lisa är skeptiska till. Enligt deras erfarenhet 
söker sig elever med läs- och skrivsvårigheter till praktiska program eftersom de vill 
undvika att läsa och skriva så mycket. Men det ingår ändå en hel del teori på de 
praktiska programmen och då framkommer dessa svårigheter. De menar att det 
egentligen är på de praktiska programmen som datorer till eleverna behövs, eftersom 
det finns många elever med svårigheter där. 
 
Bara det att testerna som utförs på eleverna inte är anpassade efter tvåspråkighet, 
utan utgår från enspråkiga svenska elever, uppfattas som orättvist. Sara menade att 
de som är utbildade inom specialpedagogik är medvetna om problematiken kring 
andraspråkselever, men hon är inte säker på om skolledningen är det. Hon anser att 
man borde göra mer, eftersom det finns många elever med annat modersmål på 
skolan och grupperna i svenska som andrapspråk blir bara större och större för varje 
år. Eftersom modersmålslärarna är så viktiga här behövs ett bra samarbete med dem. 
Hon tror att det skulle vara lättare att få till ett samarbete med modersmålslärarna 
om de hade någon form av anställning på skolan. Hon förstår att det inte skulle 
fungera med en anställning på hundra procent men en deltid för att få närhet till 
elever och lärare, vilket väsentligt skulle underlätta samarbetet. 
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5 Analys 

I detta kapitel tolkas och analyseras fynden i resultaten. 

5.1 Kartläggning på två språk 

Handlingsberedskapen för upptäckt skiljde sig mellan specialpedagoger och 
modersmålslärare. Specialpedagogerna och specialläraren använde 
screeningmaterial och kartläggningsmaterial normerat efter svenska elever. Detta 
kan leda till ett felaktigt resultat som Christina Hedman (2009) kom fram till i sin 
avhandling. Om en elev endast testas på ett språk som inte behärskas finns en stor 
risk för felaktigt resultat eftersom man inte vet om svårigheterna beror på läs- och 
skrivsvårigheter eller svårigheter i andraspråkstillägnandet. Sedan analyserades 
resultaten för att avgöra vad de eventuella svårigheterna kunde bero på. En 
modersmålslärare använde ett kartläggningsmaterial som var översatt och anpassat 
till tvåspråkiga barn som visserligen är anpassat efter årskurs tre och fyra, 
tillsammans med egna observationer av elevernas prestationer. Den andra 
modersmålsläraren gjorde enbart egna observationer utifrån lång erfarenhet för att 
se om läs- och skrivutvecklingen gick framåt som den skulle. Problemet med detta är 
att det finns en risk att elevers svårigheter inte uppfattas eftersom många utvecklar 
strategier för att dölja sina svårigheter. Det kan vara avsaknaden av material och att 
eleven skriver av andra elever. I ett dyslexikänsligt test upptäcker man många 
svårigheter som annars riskerar att förbises men då gäller det att utveckla 
dyslexikänsliga test för flera språk. En svensk elev blir inte kartlagd i engelska för att 
upptäcka eventuella svårigheter eftersom engelska inte är modersmålet. Salameh 
(2003) och Hedman (2009) resonerar kring att det är viktigt att upptäcka eventuella 
läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever eftersom rätt åtgärder måste sättas 
in. Därför är det viktigt att undersöka om det förekommer svårigheter i elevens båda 
språk hävdar de. 

5.2 Modersmålslärarens roll 

Modersmålsläraren har en avgörande roll i upptäckten av läs- och skrivsvårigheter 
hos tvåspråkiga elever eftersom det krävs bedömning på elevens modersmål. En 
problematik som lyftes av specialpedagogerna är avsaknaden av modersmålslärare. 
När det inte finns någon modersmålslärare att tillgå sker det endast en kartläggning 
av elevens andraspråk vilket medför en risk för felbedömning. Modersmålslärarens 
kunskaper om elevens modersmål och kunskapen om vilka språkliga misstag eleven 
förväntas göra är nödvändiga för att en rättvis och korrekt bedömning av elevens 
eventuella svårigheter. Modersmålsläraren har dessutom kunskap om elevernas 
kultur, kunskapssyn och litteracitet vilket kn påverka elevens skolprestation. Olika 
länder har olika kunskapssyn och skoltraditioner vilket kan krocka med svensk 
kunskapssyn och litteracitet. Bøyesen (2006) skriver att elevens skrivsätt på 
modersmålet kan påverka sättet som andraspråket skrivs på vilket ytterligare betonar 
vikten hos modersmålsläraren. Om eleven dessutom inte kan läsa och skriva på sitt 
eget modersmål försvårar det ytterligare eftersom de inte har knäckt läskoden. En 
elev som redan kan läsa och skriva på sitt eget modersmål har redan en strategi för 
att knäcka läskoden och det blir lättare att lära sig läsa och skriva på ett annat språk.  
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5.3 Samarbete 

En återkommande aspekt hos samtliga informanter var en önskan om tätare 
samarbete mellan lärarna. Olika aspekter av samarbete eller brist på sådan mellan 
lärarna framträdde och utgjorde en viktig grund i lärarnas resonemang. Försöken till 
samarbete hindras av att modersmålslärarna inte är anställda inom samma enhet 
som resten av lärarna. Det fanns en osäkerhet hos specialpedagogerna om vad som 
ingår i modersmålslärarens uppdrag och det fanns ingen tydlig dokumentation kring 
gemensamma elever. Dokumentationens vara eller icke vara fanns det delade 
meningar om mellan specialpedagoger och modersmålslärare. Det finns tydliga 
brister i kommunikationen mellan de olika parterna då samtliga anser sig 
dokumentera kring elever men de upplever att ingen annan gör detta. En 
specialpedagog ska stötta den enskilde läraren eller ett arbetslag samtidigt som 
kartläggningar, utredningar och upprätthållande av åtgärdsprogram ska genomföras 
(Utbildningsdepartementet 1999:63) vilket blir svårt om det inte finns ett fungerande 
samarbete. 
 
Detta kan bottna i okunskap kring uppdragen. Om det är otydligt kring 
ansvarsområden kan det leda till bristande kommunikation och därmed samarbete. 
Det saknas en funktion som ansvarar för samarbetet och därför blir det upp till varje 
lärare att initiera samarbete. En problematik som lyftes av specialpedagogerna och 
specialläraren är att modersmålslärarna är anställda på en annan enhet och arbetar 
på flera skolor. Det finns ingen tid för att initiera ett tätare samarbete eftersom 
modersmålslärarna ibland arbetar på fler skolor. När eleverna får läsa modersmål på 
andra skolor kan resultatet bli att de inte vill studera modersmål eftersom logistiken 
kan verka avskräckande och att ämnet är förlagt sent på dagen. Enligt Skolverket 
(2008 a) är en stor anledning till att elever väljer bort modersmål just att den är 
förlagd efter skoltid. För att initiera ett samarbete mellan 
specialpedagoger/speciallärare och modersmålslärare skulle modersmålslärarna 
behöva vara anställda på skolorna istället för en extern enhet. Skolverkets rapport 
(2008) visar att elever som deltar i modersmålundervisningen har högre 
genomsnittsresultat än de som väljer bort det vilket motiverar ett tätare samarbete 
med modersmålsläraren. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metodvalet och fynden från analysen. För enkelhetens skull 
har jag använt samma ordning och rubriker som i analysen. Diskussionen avslutas 
med förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Jag vill med denna studie förstå hur specialpedagoger, speciallärare och 
modersmålslärare arbetar med kartläggning av andraspråkselever. Intervjuer blev det 
självklara valet eftersom jag ville gå in på djupet av informanternas erfarenheter 
(Denscombe, 2009). En reflektion jag har gjort kring resultatet är att det hade kunnat 
se annorlunda ut om jag även hade intervjuat SVA-lärare eftersom de har bäst 
kontakt med andraspråkselever. En annan reflektion är hur resultatet hade kunnat 
påverkas av friskolors deltagande i studien. 
 
Informanterna fick frågorna mejlade till sig innan intervjuerna ägde rum och detta 
gjorde att de kunde samtal kring frågorna på ett ledigt sätt och jag kunde förtydliga 
frågor och ställa följdfrågor under tiden som de berättade. 
 
För en högre svarsfrekvens hade en enkätundersökning varit mer lämplig men då 
finns en hög risk för uteblivna svar. Genom att jag nu personligen sökte upp varje 
person som jag ville intervjua blev det svårare för dem att tacka nej. 
 

6.2 Kartläggning på två språk 

När en lärare upptäcker att en svensk enspråkig elev har svårt att läsa och skriva 
startar en kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Detta är inte lika självklart när 
det handlar om en tvåspråkig elev eftersom det kan vara svårt att avgöra vad 
svårigheterna beror på. När Christina Hedman (2009) gjorde kartläggningar hos 
spansk-svensktalande ungdomar kom hon fram till att vid kartläggning på endast ett 
språk kan ge ett felaktigt resultat. Speciellt om kartläggningen sker på elevens 
andraspråk. Detta förutsätter på att eleven är läs- och skrivkunnig på båda språket. 
Bøyesen (2006) menar att det är svårt att identifiera läs- och skrivsvårigheter om 
eleven endast läser och skriver på sitt andraspråk.  
 
Det kan tyckas som en självklarhet att tvåspråkiga elever ska få en kartläggning på 
båda språken men när det råder brist på modersmålslärare finns det inte alltid den 
möjligheten. Om en tvåspråkig elev endast får en kartläggning på svenska och 
slutsatsen blir att det handlar om läs- och skrivsvårigheter fast det egentligen handlar 
om att eleven har svårt att läsa sig svenska för att modersmålet skiljer sig mycket blir 
konsekvensen att eleven inte får rätt stöd. Detsamma gäller tvärtom, eleven har läs- 
och skrivsvårigheter men får stöd för tillägnandet av svenska. Det blir också fel. Det 
är därför det är så viktigt med kartläggning på båda språken. En felaktig diagnos kan 
dessutom vara förödande för elevens självkänsla vilket också kan leda till sämre 
studieresultat. En elev som exempelvis har läs- och skrivsvårigheter men aldrig får en 
kartläggning kan må jättedåligt och kanske inte förstår varför det är så svårt att läsa 
och skriva. 
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6.3 Modersmålslärarens roll 

Modersmålsläraren har kunskap och kännedom om elevens kultur och skolbakgrund 
vilket borde tas tillvara på. En modersmålslärare borde fungera som en bro mellan 
eleven och ämneslärarna men av någon anledning fungerar det inte i dagsläget. När 
en tvåspråkig elev har svårigheter att läsa och skriva på det svenska språket har 
modersmålsläraren en viktig roll eftersom en kartläggning måste ske på båda språken 
och endast modersmålsläraren kan genomföra detta på elevens modersmål. Det är 
modersmålsläraren som kan observera om eleven har svårigheter med läsning eller 
skrivning på modersmålet. Om det inte observeras svårigheter på modersmålet kan 
det antas att eleven har svårt att lära sig svenska för att modersmålet ligger långt 
ifrån. Modersmålsläraren är ofta medveten om vilka svårigheter eleverna kan 
försväntas ha eftersom vissa språk saknar ljud som svenskan har och tvärtom. 
Detsamma gäller om eleven är van att skriva åt vänster eller skriver tecken istället för 
bokstäver. Det behövs ingen dyslexidiagnos för att förstå att det blir svårt att lära sig 
skriva på ett helt nytt sätt. 

6.4 Samarbete – eller brist på sådan 

Vad är det som hindrar samarbete i skolan? Specialpedagogerna uttryckte en tydlig 
önskan om samarbete med modersmålslärarna. Modersmålslärarna är inte anställda 
på skolorna utan kommer på timmar och det är inte alla elever som får 
modersmålsundervisning trots att de har rätt till det (SFS: 2010:800). Det finns en 
stor brist på modersmålslärare trots att elever som läser modersmål i skolan når 
bättre genomsnittsresultat än de andraspråkselever som väljer bort 
modersmålsundervisningen (Skolverket, 2008). Modersmålslärarens status behöver 
stärkas och en anställning på skolorna skulle kunna ge en möjlighet till bättre 
samarbete med de övriga lärarna. Precis som en av specialpedagogerna lyfte visar 
forskning på att vid ett fungerande samarbete fungerar det också bra för eleven. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Ett kartläggningsmaterial av läsfärdigheter på flera språk skulle behöva utvecklas 
som lärare kan använda. Detta skulle inte behöva vara ett så omfattande arbete om 
ett samarbete sker med Norge som har kommit längre inom detta område. 
Forskningen skulle också behöva utvecklas pålitliga metoder för bedömning för 
flerspråkiga elever när språktillägnandet inte följer den förväntade utvecklingen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor modersmålslärare 

Hur arbetar du med dina elevers läs- och skrivutveckling? 

Hur tar du reda på var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? Sker det på 
elevens alla språk? 

Hur går du tillväga för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter? Vid upptäckt, hur tar 
du reda på vad det beror på? 

Hur går du vidare? Åtgärder? 

Hur ser samarbetet ut med andra lärare? Med specialpedagogerna? 

Hur skulle du önska att man arbetade med detta? 

Vill du tillägga något? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor specialpedagoger 

Hur arbetar du med elevernas läs- och skrivutveckling? 

Hur går du tillväga för att se var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? 
Sker detta endast på ett språk? 

Hur går du tillväga för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter? Skiljer det sig om 
eleven är flerspråkig? 

Vid upptäckt, hur tar du reda på vad svårigheterna beror på? 

Hur går du vidare? Åtgärder? 

Vilka personer finns med i processen? 

Hur ser samarbetet ut med modersmålslärare? Andra lärare? 

Vilken betydelse har modersmålsläraren för arbetet med flerspråkiga elevers läs- och 
skrivutveckling? 

Hur skulle du önska att man arbetade med detta? 

Vill du tillägga något?  

 


