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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att ta del av hur speciallärare och specialpedagoger på låg- och 

mellanstadiet beskriver sitt arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån 

studiens syfte valde vi en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi genomförde 12 intervjuer med speciallärare och specialpedagoger 

på nio skolor i mellersta Sverige. Samtliga informanter menade att de uppmärksammar 

samma tecken på läs- och svårigheter hos enspråkiga som hos flerspråkiga och att det är 

viktigt att skapa en helhetsbild av elevens språkliga kompetens på alla språk. Informanternas 

beskrivningar tolkades utifrån sociokulturell teori, det relationella perspektivet samt Banks 

fem dimensioner. Resultatet visade att våra informanter använde varierade arbetssätt och 

material utifrån elevernas individuella behov. Övervägande samma material användes till 

såväl flerspråkiga som enspråkiga elever. Samtliga elever i behov av särskilt stöd fick samma 

tillgång till specialpedagogiska insatser oavsett språklig bakgrund och insatserna 

genomfördes både i grupp och individuellt. Informanterna förespråkade ett förebyggande 

arbete och tidiga insatser samt betonade vikten av samarbete med andra yrkeskategorier och 

vårdnadshavare. Detta ansågs extra betydelsefullt vid kartläggningsarbete. Vid analysen 

kunde vi se att beslut på skolnivå, direkt och indirekt, ansågs påverka arbetet som utfördes på 

grupp- och individnivå. 

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, individ- grupp- och skolnivå, läs- och skrivsvårigheter, samarbete, 

specialpedagogik 
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1. Inledning  

 

Skolverket (2017) beskriver i grundskolans läroplan att internationaliseringen runt om i 

världen och i vårt samhälle ställer krav på skolan som en kulturell och social mötesplats samt 

betonar att alla elever har rätt till likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och behov. Att 

främja elevers språkutveckling mot ett rikt och varierat språk i skolan är viktigt för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig skolans undervisning och delta i vårt svenska samhälle. 

Enligt Skolverket (2012) har ca 20% av grundskolans elever utländsk bakgrund. För att 

kunna möta dessa elever på rätt sätt ställs enligt Lindberg och Hyltenstam (2013) mycket 

höga krav på skolan att utifrån en rad olika aspekter kunna kartlägga och diagnostisera 

elevernas språkliga färdigheter. Dessutom ställs krav på skolans beredskap att kunna erbjuda 

språkutvecklande insatser i enlighet med elevernas varierande behov. PIRLS, Progress in 

Reading Literacy Study (Skolverket, 463:17), den internationella studie som undersöker 

fjärdeklassares läsförmåga, visar att utlandsfödda elever samt svenskfödda elever med två 

utlandsfödda föräldrar i genomsnitt presterar sämre än svenskfödda elever med minst en 

svenskfödd förälder. Då läsförmågan är viktig för elevernas fortsatta kunskapsutveckling kan 

resultatet anses oroande.  

 

Håkansson (2019) menar att alla elever börjar skolan med olika förutsättningar. En del barn 

behärskar två eller flera språk, andra barn är enspråkiga och talar ett annat språk än svenska 

hemma. De ska lära sig svenska genom skolan och kompisarna. Att förstå och möta dessa 

elever med olika förutsättningar till det svenska språket, ställer nya krav på oss som är 

uppvuxna i en enspråkig svensk miljö. Cline och Shamsi (2000) påvisade vid analys av 

tidigare insamlat material från England, att flerspråkiga elever ofta är underrepresenterade i 

specialundervisning. Dessutom har forskning i England såväl som i Sverige (Cline & 

Frederickson, 1999; Hedman, 2009) visat att dyslexi hos flerspråkiga ofta upptäcks och 

diagnostiseras sent. Det komplexa med att diagnostisera dyslexi hos flerspråkiga elever har 

också åskådliggjorts. Över- och underidentifiering förekommer ofta och specialpedagogiska 

insatser sätts in sent eller saknas helt.  

I vårt arbete som speciallärare möter vi dagligen flerspråkiga elever med svårigheter att följa 

den ordinarie undervisningen på grund av läs- och skrivsvårigheter. Misstankar om läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi väcks när skolan uppmärksammar att elever stagnerar eller 

utvecklar sitt andraspråk i långsam takt. Många lärare runt omkring oss uttrycker uppgivenhet 

inför hur detta ska bemötas och därför upplever vi det viktigt att veta hur speciallärare och 

specialpedagoger kan arbeta inom detta område.  
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2. Bakgrund1 och tidigare forskning 

 

Vi har gjort ett urval av den litteratur och forskning som finns publicerad kopplat till 

flerspråkiga elever och specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, språk-, läs- 

och skrivutveckling. Materialet har delats in tematiskt och under varje rubrik presenterar vi 

en litteraturgenomgång följt av ett urval av den specialpedagogiska forskning som finns 

publicerad inom området flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter och som kan kopplas 

till våra frågeställningar. För att sätta in läsaren i ämnesområdet redogör vi först lite kort 

kring vad styrdokumenten för grundskolan säger om flerspråkiga elever och behov av stöd, 

för att sedan åskådliggöra flerspråkiga barns språkutveckling. Därefter presenteras läs- och 

skrivsvårigheter och flerspråkighet, sedan belyses arbetet med flerspråkiga elever och 

specialpedagogiskt arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. I den forskning 

och litteratur som vi tagit del av har författarna använt begreppen “tvåspråkighet“ och 

“flerspråkighet” parallellt då tvåspråkiga individer beskrivits, och någon åtskillnad har inte 

gjorts. Vi har valt att använda begreppet flerspråkighet. Till sist beskriver vi kort de teoretiska 

utgångspunkter som i vår analys har hjälpt oss att tolka, förstå och beskriva resultatet.  

 

I vårt arbete har vi använt förkortningen SVA, i stället för Svenska som andraspråk. I stället 

för Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi valt att skriva förkortningen SPSM. 

 

2.1 Styrdokument 

 

Den 1 juli 2019 trädde en ny bestämmelse i skollagen i kraft, för tidiga stödinsatser i läsa, 

skriva och räkna garantin. Enligt Skolverket (2019a) är syftet med dessa stödinsatser att en 

större andel elever ska uppnå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk samt 

matematik i slutet av årskurs tre. Redan i förskoleklass ska stödinsatser implementeras. 

Skolverket beskriver att en av de bakomliggande orsakerna till denna nya bestämmelse är de 

låga resultat som svenska elever visat i internationella undersökningar, exempelvis PIRLS. 

Genom individuellt anpassade stödinsatser i tidigt skede ökar möjligheten för fler elever att 

nå kunskapskraven. I läsa, skriva och räkna garantin ingår användning av Skolverkets 

kartläggningsmaterial i förskoleklass. Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 

2019b) är obligatoriskt att användas i årskurs ett. I årskurs tre och sex gäller de nationella 

proven. Genom dessa tester kan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens, 

såsom speciallärare och specialpedagog, få indikationer på elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Utifrån testerna görs bedömningar för ett fortsatt arbete 

utifrån varje elevs individuella behov. Dessa åtgärder av tidiga stödinsatser följs upp för att se 

 
1 Delar av materialet i detta arbete har vi använt i tidigare kurser SQA918 vt-18, SQA914 ht-19  
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om de gett resultat. Åtgärdsgarantin anses vara uppfylld när dessa åtgärder har vidtagits 

(Skolverket, 2019a). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär ett 

hänsynstagande till elevernas olika behov på skol-, grupp- och individnivå och kartläggning 

av elevers stödbehov bör ske utifrån dessa nivåer. En viktig åtgärd för att öka elevers 

förutsättningar att nå skolans kunskapsmål är att sätta in adekvata stödinsatser tidigt. Då 

elever är i behov av individanpassade stödinsatser som kan genomföras av läraren i den 

ordinarie klassrumsundervisningen benämns dessa som extra anpassningar. Då insatserna 

bedöms vara mera omfattande samt ske med längre varaktighet utanför lärarens vanliga 

undervisning i klassrummet kan rektor besluta om särskilt stöd vilket leder till upprättande av 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) betonas att 

undervisningen med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper ska anpassas till samtliga elevers behov och förutsättningar. Läroplanen 

poängterar också att språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman. Varje elev ska 

ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva, och därmed få utveckla förmågan att 

kommunicera, då språket beskrivs som människans främsta redskap för att tänka, lära och 

kommunicera.   

 

2.2 Flerspråkiga barns språkutveckling 

 

Begreppen förstaspråk och andraspråk syftar inte på det språk barnet behärskar bäst, utan 

handlar om i vilken ordning som barnet tillägnat sig sina språk (Elmeroth, 2017). Ett 

förstaspråk kan också definieras som modersmål. En vanlig missuppfattning är att 

flerspråkiga barns språkutveckling tar längre tid samt börjar senare i jämförelse med 

enspråkiga barns. Denna uppfattning bidrar till att de flerspråkiga barn som faktiskt är sena i 

sin utveckling inte får den hjälp de behöver i tid. Om barnet har god tillgång till sina båda 

språk, utvecklas fonologi och grammatik i normal takt jämfört med enspråkiga barn. Den 

lexikala utvecklingen hos barn med ett andraspråk uppvisar likheter med enspråkiga barns 

språkutveckling. Då ett barn tidigt i utvecklingen möter två språk och ges god tillgång till 

båda, utvecklas ett lexikon i vardera språket i ungefär samma takt. Lexikonet kan däremot 

behöva längre tid för att utvecklas, då många ord och begrepp finns på barnets båda språk och 

barnet ska tillägna sig två ord, istället för bara ett (Salameh, 2012). Tillägnandet av ett 

andraspråk är en komplex utvecklingsprocess där den språkliga och kognitiva utvecklingen 

pågår parallellt, menar Thomas och Collier (1997). Detta är en omedveten process som kan 

stimuleras av planerade aktiviteter i hem- och skolmiljö. Språket är ett verktyg för 

kommunikation på den kognitiva nivån barnet befinner sig, samtidigt som språket utvecklar 

tänkandet. Då barnet har ett tämligen gott vardagsspråk, eller basspråk, med en relativt 

korrekt grammatik, kan det utan större problem kommunicera i vardagen. Om barnet under 

sina första skolår får utveckla en kunskapsbas på sitt förstaspråk kan denna sedan föras över 

till andraspråksutvecklingen. Det tar betydligt längre tid att tillägna sig det ordförråd som 
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krävs för tillägnandet av ämneskunskaper i skolan, det så kallade skolspråket. Gibbons (2006) 

kallar denna process som sker i skolan för dubbel språkutveckling. De flerspråkiga eleverna 

måste utveckla de kunskaper i språket som de enspråkiga barnen redan har med sig när de 

börjar skolan, samtidigt som de också ska tillägna sig de språkkunskaper som de förväntas 

utveckla under skoltiden. Thomas och Collier (1997) beskriver att för elever mellan 8 och 11 

år, kan det ta från två till fem år att utveckla sitt andraspråk till den kognitiva nivå de befinner 

sig och som krävs för att lyckas i skolan. För yngre elever tar andraspråkstillägnandet längre 

tid, mellan tre till åtta år. Den kortare tiden för de lite äldre eleverna kan förklaras av att de 

redan har lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål och bara kan föra över denna förmåga till 

sitt andraspråk. En av förutsättningarna för att ett barn ska utveckla sitt andraspråk på ett 

tillfredsställande sätt är att det får vistas i en miljö där det utsätts för god exponering av det 

nya språket. Elmeroth (2017) menar att elever utvecklar båda sina språk om de använder 

dem. I en sådan dynamisk tvåspråkighet använder eleven sina språkkunskaper för att kunna 

kommunicera i olika sammanhang. 

Tidigare forskning 

I ett forskningsprojekt genomfört vid universitetet i York av Bialystok, Luk och Kwan 

(2005), där tvåspråkiga förstaklassare deltog, undersöktes vilken roll tvåspråkigheten spelar 

för utvecklingen av avkodningsförmåga under läsinlärningen det första skolåret. Studien 

påvisade att tvåspråkighet bidrar positivt till elevers allmänna förståelse av att läsning 

grundar sig i ett system av symboler som kan avkodas till ett meningsfullt språk. Vidare 

visade undersökningen att om de två språken är skrivna i samma system och liknar varandra 

fonologiskt och grammatiskt, så kan eleverna överföra strategier som de byggt upp på sitt 

förstaspråk, till sitt andraspråk. Att besitta ett stort muntligt ordförråd, ha ett gott arbetsminne 

samt en utvecklad fonologisk medvetenhet visade sig vara andra framgångsfaktorer som 

bidrog positivt till elevers tidiga läsinlärning. Även i Carlisle, Beeman, Davis och Spharim´s 

(1999) spansk-engelska forskningsstudie med tvåspråkiga elever i årskurs 1-3, framkom att 

den språkliga medvetenheten främjas av barns tidiga och omfattande möten med flera språk. 

Genom att analysera talade ord utvecklade eleverna en kunskap om talspråkets ljudstruktur, 

fonologisk medvetenhet, vilket underlättade vid läsinlärningen. Studien visade att ordförråd 

och fonologisk medvetenhet, både i modersmålet och i andraspråket gynnade läsförståelsen. 

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter och flerspråkighet 

 

Enligt Svenska logopedförbundet (2017) kan läs- och skrivsvårigheter ha många orsaker som 

ofta samverkar. Flerspråkighet i sig anses dock inte vara en riskfaktor. Specifika läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi, förekommer hos ca 5-10% av hela befolkningen. Andra 

funktionsnedsättningar, negativa miljöfaktorer, ohälsa, bristande språkkunskaper samt 

bristfällig undervisning kan också påverka läs- och skrivförmågan, utan att betraktas som 

dyslexi. The International Dyslexia Association´s  definition av dyslexi lyder:   
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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 och 

trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter 

med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 

bakgrundskunskap.  (https://www.dyslexiforeningen.se/definitioner-av-dyslexi) 

 

Hedman (2010) menar att underliggande individuella svårigheter vid dyslexi interagerar med 

det skriftsystem som används. Det innebär att svårigheterna kommer att se olika ut beroende 

vilket språk och vilka krav den ortografin kognitivt ställer på individen. För flerspråkiga 

elever som lär sig läsa på sitt svagare språk, kan det medföra svårigheter att tillgodogöra sig 

innehållet i det lästa utan att de för den skull har dyslexi. Detta är en anledning till 

försiktighet med att tolka läsproblem hos flerspråkiga elever som dyslexi framhåller Hedman.  

Enligt Wallin (2014) brukar flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk 

karaktär, visa fonologisk osäkerhet både på sitt modersmål och på sitt andraspråk. Den 

fonologiska förmågan bör undersökas på båda språken för att det ska vara möjligt att avgöra 

om elevens svårigheter beror på dyslexi, och inte på själva tillägnandet av ett andraspråk. 

Hedman (2010) menar att det är vanligt att diagnostiseringen av dyslexi hos flerspråkiga 

baseras på olika normerade kognitiva och lingvistiska test som är utvecklade på 

majoritetsspråket och därefter översatta. Dessa test är dessutom ofta normerade på enspråkiga 

individer.  

 

Tidigare forskning 

I sin studie, med syfte att bland annat ta reda på hur skriftspråksproblem hos tvåspråkiga 

ungdomar kan yttra sig, genomförde Hedman (2009) intervjuer samt språkliga-, fonologiska- 

läs- och skrivtester på 30 högstadieelever. Hedman framhåller svårigheten i att diagnostisera 

dyslexi hos flerspråkiga då dessa elever ofta visar bättre testresultat på fonologiska tester i 

jämförelse med enspråkiga dyslektiska elever. En av orsakerna är den positiva effekten på 

den fonologiska medvetenheten som flerspråkigheten bidrar till. Hedman anser att det är 

viktigt att testa och värdera testresultat från båda språken för att kunna göra en så korrekt 

bedömning som möjligt. Hedman menar också att det finns indikationer på att vissa individer 

med läs- och skrivsvårigheter är extra känsliga för dessa ortografiska skillnader. Resultatet i 

Hedmans undersökning av tvåspråkiga svensk-spansktalande elever med indikationer på 

dyslexi, visade att de deltagare som haft mer undervisning i sitt förstaspråk hade en 

gynnsammare resultatprofil vid testningen av muntlig och skriftlig språkanvändning på båda 

sina språk än de som haft begränsad undervisning på modersmålet. Detta talar för att 

modersmålsundervisningen är viktig. Hedman menar att då förstaspråket befinner sig i en 

språklig minoritetssituation kan man ofta se en atypisk dyslexiprofil hos andraspråksinlärare. 

En sådan dyslexiprofil uppvisar genomgående låga resultat även på test inom muntligt 

språkbruk. Elever med stora dyslektiska svårigheter hade lättare att återberätta texter med 

visuellt stöd i jämförelse med en muntligt berättad text som de hört. Man kan därför inte 

alltid utgå från att individer med dyslexi har lättare att tillägna sig muntlig information. 

Utifrån studien anger Hedman att det finns ett starkt samband mellan läsförståelse på 

https://www.dyslexiforeningen.se/definitioner-av-dyslexi
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andraspråket och den muntliga språkförmågan på både första- och andraspråket. Studien 

visade också att tvåspråkiga elever med tydliga indikationer på dyslexi, uppvisar svårigheter 

att stava ljudstridiga ord, vilket indikerar en större osäkerhet rörande ords generella identitet 

och/eller ljudbild på det svagare språket. Dessa elever saknar tillräcklig insikt om de 

varierade stavningsregler som finns beroende på ords böjning eller sammansättning. Långa 

ord ställer höga krav på det verbala korttidsminnet vilket kan skapa särskilt stora svårigheter 

för individer med dyslektiska svårigheter samt för andraspråksinlärare. För att få kunskap om 

stavningsregler och lexikala konventioner krävs riklig exponering av det aktuella skriftspråk. 

Det är vanligt att elever med dyslexi har färre erfarenheter av skriftspråket, vilket i Hedmans 

undersökning visade sig genom att dessa elever skrev korta texter med låg språklig 

komplexitet. Lockiewicz och Jaskulskaa (2016) har studerat hur läs- och skrivsvårigheter 

påverkade polska elevers läsning och skrivning på deras andraspråk, den engelska eleverna 

lär sig i skolan. I jämförelse med kontrollgruppen, polska elever utan läs- och 

skrivsvårigheter, kunde de konstatera att eleverna med läs- och skrivsvårigheter oftare gjorde 

fonologiska och ortografiska fel gällande stavning samt hade ett mera begränsat ordförråd. 

Det fanns också ett samband mellan stavningsförmågan och läsningen, gällande läshastighet 

och korrekthet. Att lära sig ett nytt språk kan utgöra ett stort problem för elever med 

svårigheter i den fonologiska bearbetningsförmågan. 

  

Lundberg (2002) framhåller att äldre flerspråkiga elever ofta har lättare att tillägna sig ett nytt 

språk utifrån att deras kognitiva mognad är större samt att de utvecklat en högre språklig 

medvetenhet vilket medför att de kan fokusera på både den språkliga formen och meningen. 

Det är en utmaning att skilja mellan läs- och skrivsvårigheter som härstammar från den 

flerspråkiga situationen och svårigheter som beror på specifika problem som dyslexi. 

Problem kan i vissa fall ignoreras eftersom det kan antas att eleven kommer att övervinna 

svårigheterna när tillägnandet av andraspråket kommit en bra bit på väg medan det i vissa fall 

antas att dyslexi är orsaken även om det då egentligen handlar om språksvårigheter. Lundberg 

menar att det oftast finns begränsade resurser i skolorna att kunna testa elevers fonologiska 

färdigheter i sitt förstaspråk, då kompetenta testledare på elevers modersmål sällan finns 

tillgängliga. Elbro, Daugaard och Gellert (2012) beskriver hur de har använt sig av 

dynamiska lästest, som mäter förmågan att avkoda. Testerna gick ut på att försökspersonerna 

fick lära nya symboler som kopplades ihop med sådana ljud som finns i nästan alla 

ortografier och därefter avkoda. Resultaten visade sig vara mer tillförlitliga än traditionella 

tester då de fungerar oberoende av kunskaperna på andraspråket. Låga resultat på lästest kan 

orsakas av bristande kunskaper i andraspråket eller bristfällig skolgång och öka risken för 

feldiagnostisering.  

 

Hutchinson, Whiteley, Smith och Connors (2004) genomförde en undersökning i England, 

och uppmärksammade märkbara svårigheter med läsförståelse bland andraspråksinlärare. 

Dessa elever avkodade snabbare och mera korrekt, i jämförelse med enspråkiga elever med 

engelska som modersmål, vilket tyder på att bristande avkodningsförmåga inte var en 

bakomliggande orsak till svårigheterna i läsförståelse. De enspråkiga eleverna saktade ner 

läshastigheten och ljudade vid nya och komplicerade ord medan de tvåspråkiga läste orden i 
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samma takt som om de redan var bekanta med orden, vilket tyder på att tvåspråkiga elever är 

mera benägna att bortse från sammanhanget och går därmed miste om textens innehåll.  

 

2.4 Arbete med flerspråkiga elever 

 

Skolinspektionen (2010:16) konstaterade i sin kvalitetsgranskning att personal i skola och 

förskola många gånger saknar kunskap om flerspråkiga barns bakgrund och att 

undervisningen i skolan i liten utsträckning knyter an till barnens erfarenhetsvärld. I 

granskningen poängteras att bristande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt leder till att 

elever som ska utveckla både sitt svenska språk och sina ämneskunskaper samtidigt, får 

sämre förutsättningar att nå de nationella målen. Oftast sker ingen djupare kartläggning av 

elevernas språkkunskaper och samverkan med modersmålsundervisningen saknas. Samtidigt 

menar Hyltenstam (2010) att lärare oftast är medvetna om den stora spridningen som kan 

förekomma bland enspråkiga elevers språkbehärskning från skolstarten och genom 

skolgången. De flesta lärare har viss kunskap om dyslexi men brister i kunskaper om 

flerspråkiga elevers språkutveckling på respektive språk samt att dyslektiska problem är lika 

vanligt bland alla elever. Elevers individuella språkutveckling tillsammans med användandet 

av språkliga resurser i skolan är faktorer som påverkar de flerspråkiga elevernas 

skolkunskaper. Flerspråkiga elever behöver undervisning som främjar språket till att 

användas som verktyg i kommunikation-, tanke- och identitetsutvecklingen. Under de första 

två-tre åren räcker ofta elevernas vardagliga basspråk, men i början av mellanstadiet då 

skolans språkkrav ökar räcker inte basspråket och eleverna hamnar lätt efter 

kunskapsmässigt. Elmeroth (2017) framhåller de flerspråkiga elevernas dubbla uppgift, att 

tillägna sig ett nytt språk och samtidigt utveckla sina ämneskunskaper på andraspråket. Detta 

ställer höga krav på både elever och undervisande lärare. Thomas och Collier (1997) påpekar 

att kunskapsinhämtningen i klassrummet fortsätter utan att man inväntar flerspråkiga elevers 

andraspråksutveckling. Därmed ökar glappet mellan dessa elever och de enspråkiga både 

språkligt och akademiskt. Elmeroth (2017) menar att alla pedagoger måste ha insikt i de 

undervisningsmetoder som gynnar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling samt 

att det är viktigt att elever får studiehandledning på sitt förstaspråk för att kunna utveckla nya 

ämneskunskaper. Å andra sidan menar Lindberg och Hyltenstam (2013) att deltagandet i 

undervisningen av svenska som andraspråk och modersmål för eleverna kan uppfattas som en 

bekräftelse på att man avviker och därför kan komma i konflikt med en önskan att passa in 

och bli accepterad. En positiv syn på kulturell och språklig mångfald och lärarnas 

förväntningar spelar en viktig roll för elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Stier och 

Sandström Kjellin (2009) menar att kulturmöten i skolan sker i det tysta och att det är vanligt 

att parterna saknar kunskap om varandras kulturer. Ett sådant möte kan upplevas som en 

problematisk situation och medför att lärare måste kunna reflektera över och förändra sina 

tankemönster där den egna kulturen fungerar som referensram. På så sätt kan kulturmötena i 

skolan genomföras med pedagogers förståelse för andra kulturers tankesätt. Svedbergs (2017) 

småskaliga enkätstudie, i samband med ett projekt kring nyanländas lärande och 
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språkutvecklande arbetssätt, visade att lärarna var positiva till att använda ett 

språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. Fördelarna som lyfts fram är bland annat att 

arbetssättet gynnar alla elever då det är inkluderande samt underlättar för varje enskild elev 

att tillägna sig undervisningen. Lärarna nämnde att tidsbristen, snarare än viljan, sågs som ett 

hinder och att det är svårt att anpassa undervisningen så att den blir utmanande för alla.   

Hyltenstam (2010) menar att elever som kommer in i vårt svenska skolsystem efter den 

period när den första läsundervisningen har skett, gått miste om den intensiva fokuseringen 

på fonem och grafem och hur enskilda ord stavas. De får tillägna sig ortografin till stor del på 

egen hand. Gibbons (2006) beskriver att elever som läser nya ämnen och områden, med 

begränsade språkliga resurser, är tvungna att lita på sina färdigheter inom kopplingen fonem-

grafem då de inte kan använda sig av tidigare kunskaper för att förstå vad de läser. Detta blir 

ännu svårare för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, som inte har tillägnat sig 

en fungerande fonologisk avkodning. Gibbons menar att elever i språkliga svårigheter måste 

få stöd i att förberedas så deras förkunskaper kan användas för att öka förståelsen för 

innehållet i de texter de möter. Vidare behöver de stöd för att utveckla läsförståelsestrategier, 

exempelvis genom att läraren först läser texterna högt med intonation för att därefter låta 

eleverna läsa. Det är viktigt att visa olika lässtrategier som kan vara användbara när de stöter 

på ord de inte förstår.  

Tidigare forskning 

Wedin (2009) påtalar talets centrala betydelse i de lägre skolåren. Hon menar att både 

interaktionen lärare och elever samt elever sinsemellan har stor inverkan på elevers fortsatta 

kunskapsutveckling. Genom en språkligt rik och stimulerande miljö i de lägre skolåren ges 

eleverna möjligheter att utveckla sitt språk, vilket är viktigt då kraven på språklig förmåga 

ökar i de senare skolåren. För flerspråkiga elever som endast möter det kunskapsrelaterade 

språket inom skolans ram är detta av särskilt stor vikt. Elevers muntliga berättande bör vara 

en väsentlig del av undervisningen eftersom det ger goda förutsättningar till språkutveckling 

av den typ av språk som behövs i de senare skolåren, framhåller Wedin utifrån resultatet av 

sin studie. Även Rubin (2019) uppmärksammar i sin studie, med inkluderande perspektiv, 

vikten av att för att göra ämnesspråket tillgängligt för eleverna. Hon menar att det är viktigt 

att läraren uppmärksammar och synliggör elevernas förförståelse både av vardagsspråket och 

skolspråket. För att eleverna ska kunna delta aktivt i undervisningen måste läraren planera 

aktiviteter som genomförs under trygga arbetsformer där eleverna ges stöd i hur de ska 

interagera. Wedin (2011) menar att vi i Sverige har en individualistisk undervisningstradition 

där elevens självständighet betonas och att inlärning sker i individen. Med detta synsätt finns 

risken att andraspråkselever missgynnas då språkinlärning, enligt sociokulturellt perspektiv, 

bygger på samspel mellan människor. I den teoretiska modellen The simple view of reading, 

beskriver Hoover och Gough (1990) hur funktionell läsning går till. För läsning som en 

produkt, är komponenterna avkodning och förståelse nödvändiga, vilket uttrycks i formeln L 

= A x F. Med avkodning menas här att kunna sätta ihop bokstäver till ord, förståelse innebär 

att förstå orden och meningarna. Då brister uppstår i någon av komponenterna saknar eleven 

läsförståelse. Båda komponenterna behövs alltså för att utveckla en god läsförmåga. Kamhi 

(2014) beskriver elevers läsförståelse som komplex. Elever som är i början av sin 
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läsutveckling bör få utveckla sitt ordförråd. Kamhi betonar vikten av utbildade lärare i en god 

lärmiljö då lärare som är speciellt utbildade inom läsinlärning leder elever mot målet att bli 

bättre läsare. Elever med svag läsförståelse har svårt att dra slutsatser och se samband mellan 

olika händelser i en text vilket kan ge konsekvenser i samhället där informationsbaserad 

teknik och läsförmåga krävs i arbetslivet. Pedagoger kan undervisa elever i lässtrategier som 

underlättar förståelsen av texter menar Kamhi. Lindholm (2019) har i sin studie bland annat 

undersökt hur arbetet med lässtrategier på mellanstadiet anpassas utifrån de flerspråkiga 

elevernas behov. Lässtrategier definieras som de medvetna processer som en läsare använder 

för att skapa mening i och förståelse för en text. Dessa strategier är extra viktiga för de elever 

som ska läsa texter på ett språk som de håller på att lära sig. Läsundervisningen ska vara 

medveten och strukturerad. Resultatet i studien visar att lärarna främst använder strategierna 

göra förutsägelser samt reda ut oklarheter, men även strategin sammanfatta. En 

automatisering av lässtrategierna samt möjligheten att kombinera dessa är viktig för att 

eleverna ska kunna använda sin kognitiva förmåga till läsförståelse.  

 

2.4.1 Specialpedagogiskt arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter 

Rubin (2013) anser att i det specialpedagogiska arbetet ingår att främja relationellt goda 

lärmiljöer med ett språkutvecklande arbetssätt där elever stöttas i både sin första- och 

andraspråksutveckling. Hon använder begreppet relationell specialpedagogik och menar att   

relationer betraktas som en förutsättning för lärande och att elevernas språkutveckling ses 

som allas ansvar i en miljö som ser olikheter som en tillgång. Rubin nämner också att en av 

utmaningarna i specialpedagogisk verksamhet är att hitta ett förhållningssätt till hur man ska 

stötta andraspråksutvecklingen hos flerspråkiga elever samt skapa goda förutsättningar, och 

miljöer, för samspel och interaktion där elevernas egen språkproduktion uppmuntras. Berry 

(2018) framhåller speciallärares betydelse för elevers språkutveckling i lärmiljön genom det 

förebyggande arbetet med att eliminera hinder för språk- och kunskapsutveckling. Det kan 

handla om handledning av lärare och att i samverkan utveckla språkundervisningen i skolans 

lärmiljöer. Berry anser att det mellan områdena särskilt stöd och svenska som andraspråk 

finns en gråzon. Den vänta och se attityd som förekommer då andraspråksutveckling ofta är 

svårbedömd, är ett dilemma för speciallärare som inväntar beslut på när specialpedagogiskt 

stöd ska sättas in, menar Berry. 

Tidigare forskning 

Jalali-Moghadam och Hedman (2016) har i en småskalig studie undersökt hur speciallärare 

talar om sin undervisning i relation till tvåspråkiga elever med dyslexi i grundskolan. Studien 

visade att speciallärarna ansåg att arbete i smågrupper gynnar flerspråkiga då osäkra elever 

ges möjlighet att utforska sina språkkunskaper inför en mindre, trygg grupp i stället för en hel 

klass. Genom att eleverna känner sig trygga vågar de i större utsträckning riskera att uttrycka 

sig felaktigt. Samspelet i den lilla gruppen bidrar till att eleverna tillsammans genomför 

uppgifter som annars självständigt vore svårbemästrade, menar Jalali-Moghadam och 

Hedman. I studien poängteras att det är av stor vikt att arbeta med fonologisk medvetenhet 

och kopplingen fonem-grafem, för att främja läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever 
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som uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Lärarna i studien upplevde dock att fokus på 

läsningens tekniska delar inte var tillräckligt för flerspråkiga elevers läsutveckling utan 

betonade att detta, i kombination med textförståelse samt ord- och begreppsförståelse både på 

svenska och på modersmålet behövs. Jalali-Moghadam och Hedman anser att det även är 

viktigt att utveckla elevernas ordförråd på ett djupare plan genom lärarens högläsning och 

textsamtal samt med olika lärverktyg såsom inlästa böcker och datorprogram, där ljud och 

bild integreras, för att berika språkutvecklingen och främja läsförståelsen. Arbete i små 

grupper varvat med individuellt arbete anses bidra till goda utvecklingsmöjligheter för 

tvåspråkiga elever. Tillgången till speciallärare och lärare i svenska som andraspråk är 

betydelsefull. Speciallärarna i studien var eniga om att det tog längre tid att identifiera dyslexi 

hos flerspråkiga elever än hos enspråkiga svenska elever. De uttryckte att ett samarbete med 

modersmålslärarna skulle kunna underlätta för tidigare upptäckt och ge en helhetsbild av 

flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Zetlin, Beltran, Salcido, Gonzales och Reyes 

(2011) beskriver vikten av att arbeta språkutvecklande med andraspråkselever och menar att 

sådan kompetens behövs hos lärarna. I de kommunala skolorna i Kalifornien bedömer man 

att cirka en fjärdedel av eleverna har ett annat förstaspråk än engelska och där är numera ett 

krav att lärare har utbildning i andraspråksinlärningens förhållande till modersmålet, 

pedagogisk kompetens för att utveckla första och andraspråket samt kunskaper om 

sociokulturella faktorer som påverkar lärandet. För att fortbilda speciallärare har California 

State University utvecklat ett utbildningsprogram i flera moduler för att främja ett 

förebyggande arbetssätt, enligt Zetlin et al.  

För att se hur personer med dyslexi hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden 

genomförde Fouganthine (2012) en longitudinell studie. Den grupp elever som följdes under 

skoltiden fick sedan i vuxen ålder besvara en enkät. Fouganthine hävdar att man i alla 

samhällsklasser finner en liten grupp elever som trots goda förutsättningar uppvisar 

svårigheter vid läsinlärningen som tycks vara ihållande. Det är svårt att dra gränsen mellan 

generella och specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Resultatet visade att fokus i den 

tidiga läsundervisningen bör ligga på avkodning och senare på läsförståelse. Fouganthine 

understryker i sin avhandling vikten av att elevers läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas 

tidigt, så rätt stöd kan sättas in i ett tidigt skede. Flera vuxna deltagare i Fouganthines studie 

berättar att de upplevde att det var en skam att behöva gå från klassen till 

specialundervisningen och att de fick en känsla av att vara efter och inte höra till. Resultatet 

av studien visar att elever behöver insikt om sina svårigheter, tillgång till kompensatoriska 

hjälpmedel och stöttning i att använda problemlösande copingstrategier. Även språklärarna 

som deltog i Kormos och Kontras (2008) studie menar att med kompensatoriska hjälpmedel 

och rätt tillvägagångssätt är det möjligt att motivera dyslektiska elever att utveckla en positiv 

inställning till språkinlärning.   
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 

 

Augustsson (2018) menar att syftet med teoretiska utgångspunkter är att reflektioner sätts in i 

ett sammanhang. I vår studie kommer vi att utgå från sociokulturell teori, relationellt 

perspektiv samt Banks fem dimensioner. 

                                                                                                                                               

2.5.1 Sociokulturell teori   

Ingestad (2014) belyser det sociokulturella perspektivet som innebär att elevers utveckling av 

kunskap sker i en social process genom samspel med andra, via den inre medfödda 

motivationen. Språket är ett verktyg i sociala sammanhang som bygger på gemenskap vilket 

leder till kunskapsutveckling. Även Jakobsson (2012) menar att det sociokulturella 

perspektivet omfattar teorier om lärande och utveckling i interaktion mellan människor, med 

språket som redskap för att kommunicera, förstå, analysera samt lösa problem. Jakobsson 

refererar till Vygotskijs teori om att sociala sammanhang bidrar till utveckling av individers 

tankar, detta sker med hjälp av redskap som språk, begrepp och handling. Vygotskij (1978) 

använder begreppet den proximala utvecklingszonen och menar då att både leken och 

undervisningen i skolan skapar en zon för proximal utveckling, där målet för lärandet ligger 

på en nivå som är lite för hög för elever att klara på egen hand. Ett socialt sammanhang i 

interaktion med andra elever eller vuxna leder till att eleven klarar uppgiften och tar sig 

vidare till nästa proximala utvecklingszon. I grundskolans läroplan (Skolverket, 2017) 

betonas språkets betydelse för kommunikation och tänkande. 

 

2.5.2 Relationellt perspektiv 

Relationellt perspektiv innebär enligt Ahlberg (1999) att skolsvårigheter studeras med fokus 

på relationer och interaktion. Förklaringar till skolproblem söks därför i mötet mellan 

eleverna och den omgivande miljön. Exempelvis kan en förklaring ske genom att studera hur 

skolans specialpedagogiska verksamhet möter elevers olikheter. Rosenqvist (2013) menar att 

begreppet “elever i svårigheter” kan knytas till ett relationellt perspektiv där eleven inte bör 

ses som bärare av problemet. Detta kan jämföras med uttrycket “elever med svårigheter”, 

som anses spegla ett kategoriskt perspektiv. Aspelin (2013) förklarar begreppet relationell 

pedagogik som ett synsätt med fokus på det som sker människor emellan, där utbildning, 

undervisning och lärande beskrivs, analyseras och tolkas i termer av relationer.  

Aspelin och Johansson (2017) anser att relationer är grunden i den mänskliga tillvaron och 

kommer före inhämtandet av kunskap. Det kategoriska perspektivet har vi här presenterat 

som en jämförelse med det relationella perspektivet, det är dock inget perspektiv vi kommer 

att använda i vår analys.  
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2.5.3 Banks fem dimensioner 

Banks (1993; 2007) har beskrivit fem dimensioner av kunskap att ta hänsyn till i skolans 

undervisning av elevgrupper med mångkulturell sammansättning. Dessa dimensioner är 

utformade för att hjälpa lärare att identifiera de varierande faktorer som påverkar den 

kunskap som skapas av en individ eller grupp utifrån dess tolkningar och egna erfarenheter.  

 

I Stier och Sandström Kjellins (2009) tolkning av de fem dimensionerna används begreppen: 

1. Innehållsintegrering  

Ämnesinnehåll från olika kulturer integreras i undervisningen.  

2. Konstruktion av kunskap 

Lärare hjälper elever att utveckla förståelse för hur tidigare erfarenheter och referensramar 

påverkar hur kunskap konstrueras.  

3. Reducering av fördomar 

Genom olika metoder hjälper lärare elever att utveckla positiva attityder till olika kulturer.  

4. Rättvisepedagogik 

Lärare anpassar sin undervisning så att elever från olika grupper får samma lärande. 

5. Empowering (möjliggörande) 

En förändringsbenägen skolkultur som möjliggör sådan förändring att olika grupper upplever 

samma status.  

 

 

2.6 Syfte och frågeställningar 

 
Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur speciallärare och specialpedagoger på låg- 

och mellanstadiet beskriver att de arbetar med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Våra frågeställningar är: 

● Hur beskriver speciallärare och specialpedagoger flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter?  

● Hur beskriver speciallärare och specialpedagoger sitt arbete med flerspråkiga elever i 

läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet? 
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3. Metod  

 
I metoddelen beskriver vi studiens metodval, urval och avgränsningar, genomförande, 

dataanalys samt tillförlitlighet. Avslutningsvis redogör vi för de etiska överväganden vi gjort. 

 

3.1 Metodval    

 

Eftersom vårt syfte med denna studie är att ta del av hur speciallärare och specialpedagoger 

på låg- och mellanstadiet beskriver sitt arbete med flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter valde vi att genomföra en studie med kvalitativ forskningsansats. I en 

kvalitativ studie betraktas verkligheten subjektivt och det är människans uppfattning och 

tolkning av denna som studeras. Den omgivande verkligheten ses som en individuell, social 

och/eller kulturell konstruktion (Backman, 2016). Under den kvalitativa forskningsprocessen 

hålls fokus riktat på informanternas tankar om ämnet och ambitionen är att förstå 

informanternas upplevelser av problemet. Creswell och Poth (2018) understryker att den egna 

förförståelsen och de egna åsikterna måste sättas åt sidan. I vår studie valde vi att fokusera på 

hur några speciallärare och specialpedagoger beskriver sina upplevelser av sitt arbete med 

flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien är inspirerad av fenomenografisk 

metodansats. Dahlgren och Johansson (2017) menar att fenomenografin som metodansats är 

lämplig för att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen och ser 

fenomenografins möjlighet att bidra till en fördjupad förståelse av människors olika sätt att 

uppfatta sin omvärld. Fenomenografin passar när data från enskilda individer, oftast 

insamlade genom halvstrukturerade intervjuer, ska analyseras. Dess primära mål är att 

urskilja variation mellan uppfattningar.  

 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjun beskrivs av Bryman (2018) som en flexibel datainsamlingsmetod. Kvale 

och Brinkmann (2017) menar att semistrukturerade intervjuer kan användas då man vill få så 

exakta beskrivningar som möjligt av vad människor upplevt. Dahlgren och Johansson (2017) 

påpekar att fenomenografiska intervjuer är tematiska och använder begreppet 

halvstrukturerade, vilket medför att intervjuguiden som handleder intervjuaren innehåller ett 

fåtal frågor, strukturerade i olika teman. Eftersom rika och uttömmande svar önskas kan 

fördjupande följdfrågor ställas vid behov. Kvale och Brinkmann (2017) anser att en intervju, 

trots den empatiska formen, inte bör betraktas som en jämlik och öppen dialog, utan är ett 

professionellt samtal som rymmer en maktaspekt. Kvale och Brinkmann beskriver 

forskningsintervjun som en “produktionsplats”, där kunskap skapas i samspel mellan 

intervjuare och informant.  
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3.2 Urval och avgränsningar 

 

Eftersom syftet med denna studie var att ta del av hur några speciallärare och 

specialpedagoger på låg- och mellanstadiet beskriver sitt arbete med flerspråkiga elever i läs- 

och skrivsvårigheter genomfördes intervjuer med speciallärare och specialpedagoger. Vi 

valde dessa två yrkeskategorier eftersom vi upplevt att gränserna mellan yrkesrollerna ute på 

fältet är flytande och varierar mellan skolor, samma arbetsuppgifter utförs gällande stöd till 

elever i form av undervisning och handledning. Takala och Ahl (2014) beskriver i sin artikel, 

där man studerat arbetsuppgifternas innehåll hos speciallärare i Sverige och Finland, att de 

två yrkesgruppernas arbetsprofiler överlappar varandra.  

 

Vårt fokus i detta självständiga arbete ligger på specialpedagogik och därför beslöt vi att inte 

ta med modersmålslärare eller studiehandledare, trots att vi är medvetna om dessa insatsers 

betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling. Vi har valt att inte begränsa oss till att 

undersöka arbetet kring enbart elever med diagnostiserad dyslexi då samtliga elever har rätt 

till det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande (SFS 2010:800). 

Därför omfattar vår studie några speciallärares och specialpedagogers arbete med elever med 

dyslexi samt elever med generella läs- och skrivsvårigheter. Till vår studie kontaktade vi 15 

skolor i sex kommuner i mellersta Sverige. Alla inom ett tillgängligt avstånd för oss. Bryman 

(2018) beskriver detta som bekvämlighetsurval. Samtidigt genomfördes det som Bryman 

kallar målstyrt urval då vi valde att skicka missivbrev till några utvalda låg- och 

mellanstadieskolor samt informanter med direkt koppling till vårt problemområde. Ett 

problem uppstod då det var svårt att få, för oss okända informanter, att svara på förfrågan att 

delta i studien. Vi kontaktade också personligen, för oss redan kända, speciallärare och 

specialpedagoger med en förfrågan om att delta, ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). 

Dessa informanter tackade ja direkt. Sedan tog vi tillvara de kontakter som våra redan 

befintliga informanter rekommenderade oss, vilket Bryman kallar snöbolls- eller kedjeurval, 

även de tackade ja direkt. 

 

Vi genomförde totalt 12 intervjuer med informanter från nio olika låg- och 

mellanstadieskolor i fem kommuner. Hälften av dessa arbetade som speciallärare och hälften 

som specialpedagoger. Samtliga intervjuade var kvinnor med varierande antal år inom yrket 

vilka presenteras nedan. Namnen på personer, skolor och kommuner är fingerade för att 

garantera konfidentialitet. 
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Namn: Skola: Kommun: Utbildning: Yrke: Antal år 

i yrket: 

Anna Nedre skolan Kommun 1 Förskollärare 

Specialpedagog 

Specialpedagog  10 år 

Britta Övre skolan Kommun 1 Lågstadielärare 

Montessoripedagog 

Speciallärare med inriktning 

matematik 

Speciallärare  1 år 

Clara Norra skolan Kommun 2 Förskollärare 

Lärare 1-6 

Specialpedagog 

Specialpedagog  

Förstelärare i 

specialpedagogik 

15 år 

Diana Kvadrat 

skolan 

Kommun 3 Lärare 1-6 

Specialpedagog 

Specialpedagog  8 år 

Eva Romb- 

skolan 

Kommun 3 Fritidspedagog 

Specialpedagog 

Specialpedagog  16 år 

Fia Östra skolan Kommun 2 Lärare 1-6 

Speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning, 

matematik, språk-, läs- och 

skriv 

Speciallärare  11 år 

Gunilla Solskolan Kommun 4 Lärare 1-7 

Specialpedagog 

Specialpedagog  4 år 

Hanna Södra skolan Kommun 2 Lärare F-6 

Specialpedagog 

Specialpedagog  1 år 

Isa Södra skolan Kommun 2 Lågstadielärare 

Speciallärare med inriktning 

språk-, läs- och skriv 

SVA-lärare 

Speciallärare  6 år 

Jeanette Uppeskolan Kommun 5 Lågstadielärare 

Specialpedagogik 30 hp 

Speciallärare  4 år 

Kristin Uppeskolan Kommun 5 Grundskollärare F-6 

Speciallärare med inriktning 

språk-, läs- och skriv 

SVA-lärare 

Speciallärare  4 år 

Lena Uppeskolan Kommun 5 Lågstadielärare 

Speciallärare med inriktning 

mot särskolan 

Talpedagog 

Speciallärare  

Förstelärare i 

specialpedagogik 

34 år 
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3.3 Genomförande 

 

Vi valde att genom intervjuer undersöka hur några speciallärare och specialpedagoger tänker 

och resonerar kring arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi har använt 

oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor enligt den intervjuguide (bilaga 2) som 

vi utformat tillsammans utifrån studiens frågeställningar. Intervjuguiden innehöll förslag på 

frågor som kunde ställas för att täcka de olika teman vi ville beröra. Bryman (2018) förordar 

semistrukturerad intervjumetod, då det är flera forskare inblandade i fältarbetet, för att 

säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet. I en semistrukturerad intervju 

ges intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna i 

intervjuguiden behöver inte ställas i någon bestämd ordning. Att spela in intervjuerna och 

därefter transkribera dem anser Bryman vara viktigt för att kunna göra en detaljerad analys av 

intervjupersonens svar.   

                                                                                                                                                

3.3.1 Genomförande av pilotstudien 

Innan huvudstudien genomfördes gjordes pilotintervjuer med två speciallärarkollegor på de 

egna arbetsplatserna. Syftet med pilotintervjuerna var att säkerställa att frågorna i vår 

intervjuguide uppfattades som vi hade tänkt samt ta reda på om de behövde förtydligas eller 

kompletteras för att kunna ge svar på frågeställningarna till vår studie. Pilotintervjuerna ingår 

inte i studiens resultat. De genomfördes under höstterminens första planeringsdagar i skolans 

arbetsrum och spelades in med hjälp av telefon och ipad samt apparna Voice Recorder och 

Dictaphone. Telefonen och ipaden placerades på bordet, mellan intervjuaren och 

informanten. Genom att intervjuerna spelades in kunde vårt fokus hela tiden hållas 

uppmärksamt på informanten då vi inte behövde anteckna. 

 

Då de första minuterna är viktiga för att skapa en god kontakt inleddes intervjuerna med en 

orientering där vi kort berättade om syftet med undersökningen och hur vi tänkt använda 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2017). Eventuella frågor från informanten besvarades. 

Därefter inledde vi med frågor om informantens utbildning och yrkeserfarenhet samt 

allmänna frågor om läs- och skrivundervisning som sedan följdes av huvudfrågorna. 

Intervjuerna tog 30-35 minuter vardera. Under pilotintervjuerna noterades upplevelser av hur 

intervjun gick, intervjufrågornas funktion, om nya intresseområden kom upp, vilka känslor 

intervjupersonen förmedlade samt iakttagelser av miljön (Bryman, 2018). 

Efter pilotstudien beslöt vi att ändra ordningen på några av våra frågor så att hela intervjun 

lättare kunde följa en röd tråd. Efter intervjuerna uppstod svårigheter med att skicka 

ljudfilerna mellan oss, då beslöt vi efter tips från andra studenter, att istället ladda ner och 

använda appen Voice Record Pro 7.  
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3.3.2 Genomförande av huvudstudien    

Eftersom vi är två studenter som skrivit detta arbete tillsammans och vi bor förhållandevis 

långt ifrån varandra, har vi mestadels fått föra våra diskussioner och samarbetat via telefon 

och WhatsApp. Vi har också vid några tillfällen träffats. Genom hela arbetet har vi delat upp 

och läst in delar av materialet enskilt, men till största del gemensamt. Vi båda har satt oss in i 

hela problemområdet för att tillsammans kunna bearbeta, reflektera, analysera och tolka 

litteratur och tidigare forskning gemensamt. Direkt efter att varje intervju genomförts 

transkriberade var och en av oss sina genomförda intervjuer och därefter läste vi båda igenom 

samtliga transkriberingar under tiden som vi lyssnat på inspelningarna. Vårt arbete har vi 

skrivit tillsammans i Google Drive, med var sin färg för att lätt kunna se vad den andre gjort. 

Sedan har vi gemensamt diskuterat, analyserat och bearbetat vår text. 

  

Vi började med att kontakta för oss redan kända tänkbara informanter via telefonsamtal, sms 

eller mail, i tre kommuner med en förfrågan om att delta. Samtliga tackade ja, samt uppgav 

namn på kollegor i den egna och i andra kommuner som också kunde tänkas delta. Vi 

eftersträvade en så jämn fördelning som möjligt mellan speciallärare och specialpedagoger. 

En formell förfrågan samt missivbrev (bilaga 1) skickades via mail till samtliga intresserade i 

augusti och början av september, därefter bokades tider för 13 intervjuer under september 

månad. I missivbrevet som skickades ut, presenterades syftet med undersökningen och 

samtidigt gavs information om hur intervjun skulle gå till samt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer angående hur informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet skulle tillgodoses. Informanterna erbjöds, att 

efter avslutad studie, ta del av resultatet. 

 

Av de 13 inbokade intervjuerna genomfördes sammanlagt 12 intervjuer, sex intervjuer av var 

och en av oss. En av informanterna fick förhinder och bokade av. Intervjuerna genomfördes 

på informanternas egna skolor, i en lokal de själva valt i en miljö där de förmodligen kände 

sig trygga. Vi inledde med en orientering (Kvale & Brinkmann, 2017) genom att informera 

om hur intervjun skulle gå till, syftet med studien, rätten att avstå från att besvara vissa frågor 

samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes med 

intervjuguiden som stöd. Vi började med frågor angående informanternas utbildning och 

antal år i yrket, fortsatte med frågor om god läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter och arbete 

med flerspråkiga elever för att sedan komma in på frågor angående flerspråkiga elever i läs- 

och skrivsvårigheter som mer precist anknöt till vårt problemområde. Informanterna 

uppmuntrades under intervjuerna att “prata på” och ofta fick vi svar på fler frågor utan att 

behöva ställa dem. Vi sammanfattade svaren och kontrollerade att vi uppfattat rätt samt följde 

upp med eventuella följdfrågor. Varje intervju tog mellan 20 och 45 minuter och spelades in 

med appen Voice Record Pro7 på två olika enheter för att säkerställa att inspelningen 

fungerade. Inspelningarna skedde dels av bekvämlighetsskäl, för att slippa anteckna och 

istället kunna rikta all uppmärksamhet mot intervjupersonen, men också för att vi under 

analysarbetet skulle kunna gå tillbaka till inspelningarna för att lyssna efter nyanser i det 

sagda. Enligt Backman (2016) kan tolkningen av materialet inte skiljas från sin kontext och 

detta förutsätter att bandade registreringar görs. Var och en av oss har transkriberat sina 
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genomförda intervjuer. Vi båda har läst igenom samtliga transkriberingar under tiden vi 

lyssnat på inspelningarna. Informanterna avidentifierades då de fick fingerade namn och 

transkriptionerna laddades upp i vår gemensamma mapp på Google Drive. 

 

3.4 Dataanalys 

 

Vårt insamlade material bearbetades och analyserades kontinuerligt under hela 

datainsamlingsfasen, uppgiften i analysmomentet är att fånga en helhetsbild med eventuella 

underliggande orsaksmekanismer (Backman, 2016). Undersökaren får en betydande roll i 

kvalitativa analyser eftersom alla sinnen används vid analysen av källdata (Augustsson, 

2018). 

 

Vi inspirerades av Dahlgren och Johanssons (2017) fenomenografiska analysmodell vilken 

beskrivs i följande sju steg:  

1. Bekanta sig  

Efter varje genomförd intervju transkriberades inspelningen. För att bekanta oss med 

materialet lyssnade vi båda igenom samtliga inspelningar samtidigt som vi läste 

transkriptionerna.   

2. Skilja ut  

Våra transkriptioner skrevs ut på färgat papper, där varje informant fick en egen färg, för att 

vi lättare skulle få en överblick över varje informants uttalanden. Vi skiljde ut de viktigaste 

delarna i materialet som vi klippte ut i stycken. Dahlgren och Johansson benämner detta 

kondensering.  

3. Hitta likheter och skillnader  

Vi jämförde våra urklipp från transkriberingarna och analyserade tillsammans för att hitta 

likheter och skillnader samt urskilja variation i materialet. 

4. Gruppera likheter och skillnader 

Under denna fas sorterade och grupperade vi våra urklippta stycken på blädderblocksark. De 

stycken som hade gemensamma nämnare och relaterade till varandra bildade undergrupper.  

5. Essensen av likheter 

Denna fas i analysarbetet fick vi upprepa flera gånger då vi från början fick ett stort antal 

grupper som vi i slutändan knöt ihop till ett mindre antal då fokus lades på essensen.  

6. Namnge kategorierna 

Utifrån studiens frågeställningar namngav vi de olika kategorierna.  

7. Jämföra och granska  

När vi var klara med grupperingar och kategoriseringar jämförde och granskade vi materialet. 

Vi upptäckte återigen att vi kunde föra samman några kategorier. Till varje kategori fann vi 

några citat som beskriver essensen inom kategorin. Därefter försökte vi tolka och förstå 

resultatet utifrån tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Slutligen 

sammanställde vi resultatet i löpande text.  
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3.5 Tillförlitlighet 

 

Kvaliteten i kvalitativ forskning har med kompetens att göra, enligt Thornberg och Fejes 

(2017), då känslighet och integritet samt de metodiska färdigheterna påverkar resultatet. Det 

är också viktigt att harmoni råder mellan frågeställningarna, hypoteserna kring det studerade 

fenomenet, datainsamlingen samt analystekniken (Larsson, 2005; Thornberg & Fejes, 2017). 

För att öva våra metodiska färdigheter genomförde vi varsin pilotintervju. 

 

Trost och Hultåker (2016) diskuterar validitet och reliabilitet och menar att dessa begrepp 

passar bättre i kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning föreslås att man ska tala om 

trovärdighet, vilket vi anser är lämpligt gällande vår studie, där datainsamlingen sker genom 

semistrukturerade intervjuer med låg grad av standardisering. Vår intervjuguide utformade vi 

med öppna frågor för att kunna följa upp informanternas svar med följdfrågor. Vi bedömer att 

tillförlitligheten i vår studie ökat genom pilotintervjuerna med erfarna speciallärare och våra 

efterföljande samtal kring intervjufrågornas utformning tillsammans med pilotinformanterna. 

Deras synpunkter bidrog till intervjuguidens slutliga form. 

  

En studie av hög kvalitet kännetecknas enligt Thornberg och Fejes (2017) av en noggrann, 

systematisk och väl genomförd undersökning som innehåller både kritisk analys och 

empatisk närhet. Denscombe (2009) anser att det inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen är svårt att uppnå fullständig objektivitet då den som studerar ett fenomen aldrig 

kan ställa sig helt utanför den sociala värld som studeras. Thornberg och Fejes (2017) lyfter 

därför att ett reflexivt förhållningssätt bör intas, vilket innebär att under studiens gång 

medvetet reflektera över egna värderingar, metodval och perspektiv. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017) bör möjliga felkällor identifieras och analyseras. Under hela studien har vi arbetat 

aktivt för att vara medvetna om hur vår egen förförståelse och egna värderingar kan påverka 

resultatet. Vi upplever att det har varit en fördel att vara två studenter som tillsammans har 

reflekterat, analyserat och bearbetat materialet då vi också har kunnat påminna varandra om 

objektivitet. Tillsammans har vi lättare kunnat undvika att göra generaliseringar som inte hör 

hemma i denna ytterst begränsade studie, vilket Göransson och Nilholm (2009) benämner 

som smygrepresentativitet. De beskrivningar vi har fått ta del av genom intervjuerna är 

informanternas egna uppfattningar. Då urvalet i denna undersökning består av ett mycket 

begränsat antal, icke slumpmässigt utvalda informanter, samt att undersökningen genomförts 

i endast fem kommuner, anses resultatet inte representativt och går därför inte att generalisera 

till speciallärares och specialpedagogers arbete i allmänhet. Göransson och Nilholm menar att 

man behöver vara observant så inte informanterna framställs som representanter för en hel 

grupp. Bryman (2018) påtalar fördelen med denna typ av kvalitativa intervjustudier vilka ger 

djupare förståelse för hur informanterna uppfattar sin situation. Med intervjuer som 

undersökningsmetod får man reda på hur informanterna upplever något och inte hur 

verkligheten egentligen ser ut (Margareta Sandström, personlig kommunikation, 9 maj 2019). 

Denna typ av studie kan enligt Larsson (2005) ge en djupare förståelse som är användbar när 

man jämför liknande fenomen.  
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Enligt Denscombe (2009) kan validiteten vara svår att bestämma då det rör sig om intervjuer 

som handlar om informanternas egna upplevelser. Eftersom vi inte har haft någon form av 

beroendeställning eller anknytning till våra informanter anser vi att det har bidragit till att öka 

resultatets trovärdighet. De borde inte ha haft något intresse av att berätta något annat än just 

sina uppfattningar. Detta stärker validiteten. Vi redovisar detaljerat hur vi genomfört studien 

vilket leder till ökad reliabilitet samt trovärdighet till resultatet. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

Vår studie utgår från Vetenskapsrådets (2002; 2017) forskningsetiska principer, vilket vi 

tydliggjorde vid pilotintervjuerna, i missivbrevet samt då vi inledde intervjuerna med 

informanterna. Informationskravet, som innebär att information ska ges till de berörda 

informanterna om studiens syfte, har vi tillgodosett i missivbrevet där vi beskrivit studiens 

bakgrund, syfte och genomförande. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och 

att informanterna informeras om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan 

att motivera varför. Inga beroendeförhållanden har funnits mellan oss och deltagarna i 

studien. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom avidentifiering av deltagande 

personers namn och arbetsplatser, samt genom att insamlat material har hanterats 

konfidentiellt så att inga utomstående kunnat ta del av detta. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast används i denna studie och kommer efter att arbetet godkänts 

destrueras.  

 

4. Resultat   

 

Vi presenterar resultatet under följande huvudrubriker: Flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter samt arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Vid 

redovisningen av studiens resultat har vi valt att presentera informanternas berättelser genom 

att utgå från begrepp som är vanligt förekommande inom skolan skolnivå, gruppnivå och 

individnivå. Vi relaterar detta till det systemteoretiska tänkandet/ekologiska synen där 

världen ses som en helhet i vilken varje individ är en del av ett sammanhang (Öquist, 2013). 

Deltagarna i vår studie har varierad erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever. I studiens 

resultat finns samtliga informanters beskrivningar representerade. De citat vi återger anser vi 

är beskrivande och signifikanta. 
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4.1 Flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter   

 

Samtliga av de intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna menar att det är samma 

tecken som indikerar läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos enspråkiga elever som hos 

flerspråkiga. De tecken som informanterna anser kan indikera läs- och skrivsvårigheter är 

elevers låga intresse och motivation samt koncentrationssvårigheter. Några av informanterna 

ger exempel på att man bör vara uppmärksam då elever sysslar med annat på lektionen vilket 

de anser kan vara en indikator på att det språkliga inte är befäst. De uppger också att de 

uppmärksammar om elever har svårigheter med att höra språkljuden samt göra fonem-grafem 

kopplingar. De menar att elevers svårigheter med att uppfatta ljud auditivt kan leda till 

otydligt eller försenat tal. Flera av informanterna nämner att svårigheter med att uttala 

vokalljud är vanligt hos flerspråkiga och några nämner det också som ett tecken vilket kan 

indikera läs- och skrivsvårigheter, medan en annan säger att flerspråkiga elevers svårighet 

med vokalljuden i svenska språket inte alls har med läs- och skrivsvårigheter att göra. Vid 

läsning uppger informanterna att låg läshastighet och bristande läsförståelse samt att eleverna 

gissar, kan vara signaler för avkodningssvårigheter, men även för brister i språkförståelse. 

Det är också vanligt att elever tappar bokstäver och ändelser samt blandar ljud, exempelvis b 

och d, vilket leder till svårigheter med stavningen. Informanterna talar också om att läs- och 

skrivsvårigheter kan ha andra förklaringar än fonologiska och otillräcklig undervisning i 

svenska språket nämns som en av orsakerna. Två av informanterna kommenterar att en 

dyslexi- eller språkstörningsdiagnos får endast de elever som har svårigheter på båda sina 

språk. De menar att det finns ett samband mellan språkutvecklingen på de båda språken. 

Diana, specialpedagog, säger:  

 

                 ...jätteviktigt att kolla på hela den språkliga kompetensen. 

                 ...språkutvecklingen på alla språk.  

 

Några informanter uttrycker att de många gånger funderat över hur många elever med dyslexi 

eller språkstörning som de har missat i processen mot en diagnos, för att de “skyller på” att 

eleverna har ett annat modersmål och därför avvaktar och ger eleverna mera tid i väntan på 

att de ska utveckla sitt svenska språk. Ett fåtal informanter uttrycker att de upplever en viss 

osäkerhet då det gäller flerspråkiga elever i språksvårigheter som kommer av att de anser sig 

sakna tillräcklig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever. Av informanternas svar kan 

vi utläsa att samtliga informanter är uppmärksamma på de kännetecken hos elever som kan 

identifiera läs- och skrivsvårigheter. En anledning till detta, som informanterna själva 

kommenterar, är att kännetecknen är samma för enspråkiga som för flerspråkiga elever.   

 

4.1.1 Specialpedagogiskt stöd och svenska som andraspråk 

Informanterna beskriver att på skolor där SVA-lärare finns bedömer dessa vilka elever som är 

i behov av SVA-undervisning. I de fall SVA-lärare märker att elever inte tillgodogör sig 

SVA-undervisningen för de en dialog med speciallärarna och specialpedagogerna. Några 

informanter nämner också att lärare och elevhälsa tillsammans avgör. Samtliga tittar på 



 

 

25 

  

elevers läs- och skrivutveckling samt den verbala förmågan, för att kartlägga behoven. 

Gunilla, specialpedagog, berättar:  

  

Vi har ju de här språkliga testerna som vi utgår ifrån och då ser man ju. Dels är det ju 

skolverkets tester… kartläggnings… sen så finns det ju Bygga svenska. 

  

På en skola gör SVA-lärare ett Svapp-test, som prövar elevers passiva ordförråd i slutet av 

förskoleklass, för att på så sätt kunna avgöra om eleverna ska läsa SVA i årskurs ett. Ett par 

av informanterna nämner att man på deras skolor gör läs- och skrivtester som inte är 

språkberoende. Flera av informanterna uppger att de tycker att det är svårt att avgöra elevers 

behov av SVA, då de inte har någon SVA-lärare på skolan. De upplever också att det kan 

vara svårt att separera läs- och skrivsvårigheter från språkliga svårigheter. De två 

speciallärarna med SVA-utbildning menar att det är fullt möjligt och anser sig ha stor nytta 

av sina båda utbildningar. Samtliga informanter beskriver sina upplevelser av att SVA ofta 

blir specialpedagogisk undervisning. Detta framkommer tydligt vid våra skolbesök i kommun 

två, där den ena skolan nästan bara har flerspråkiga elever och de andra två skolorna nästan 

enbart enspråkiga, svensktalande. För att elever ska få det stöd de behöver med 

andraspråksinlärningen så löser pedagogerna det på andra sätt. På en skola stannar enskilda 

klasslärare på eget initiativ kvar med flerspråkiga elever efter skoltid för att bedriva 

undervisning. På en annan skola undervisar specialläraren Hanna, några elever med SVA-

behov, tillsammans med elever med dyslexi. Hon beskriver det så här: 

 

Det skulle nog ha varit SVA i stället för spec, men det fanns ju inga såna lärare. 

 

De flesta av skolorna skiljer inte mellan svenska eller SVA i klassrumsundervisningen, alla 

elever får samma typ av svenskundervisning i samma klassrum. Vi kan se att informanternas 

beskrivningar pekar på att flera pedagoger uppfattar att gränsen mellan SVA och 

specialpedagogisk undervisning är otydlig och att tillgången på SVA-lärare, liksom 

sammansättningen av elever ser olika ut på skolorna. På skolor där SVA-lärare finns får 

elever i större utsträckning tillgång till SVA-undervisning. Där SVA-lärare saknas handlar 

skillnaden mellan ämnena svenska och SVA enbart om hur eleverna bedöms i 

ämnesmatrisen. Vi kan urskilja att informanterna på de skolor där SVA-lärare eller egen 

SVA-kompetens saknas, uttrycker en större osäkerhet vid bedömning kring elevers behov av 

SVA-undervisning. Speciallärare Isa, som också är utbildad SVA-lärare, arbetar på en av de 

skolor där eleverna får delar av sin svenskundervisning, ca 50 minuter varje vecka i SVA. 

Hon kommenterar att det är svårt eftersom SVA är ett eget ämne och menar att elever inte ska 

läsa hälften SVA och hälften svenska. 

 

Det är här vi har en svårighet, tycker jag. Därför att det är ju två helt olika ämnen, för mig. 

För SVA är ett eget ämne. Det läser man i stället för svenska därför att man har ett 

annat modersmål.   

 

Isa uttrycker vikten av att följa andraspråksutvecklingen och menar att det finns en ganska 

naturlig förklaring till att elever inte har ett fullvärdigt skolspråk efter bara ett par år i 

Sverige. Hon anser att specialpedagogiska insatser inte ska ersätta SVA-undervisning och 
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menar att det finns elever som till exempel har en språkstörning i kombination med att de 

kommer nya till Sverige. När vi tolkar intervjusvaren framträder en bild av att flerspråkiga 

elever på dessa skolor oftast får antingen SVA-undervisning eller specialpedagogiskt stöd 

trots att informanterna uttrycker elevers behov av både och. 

 

4.2 Arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter 

 

Här redovisar vi hur speciallärarna och specialpedagogerna beskriver att de arbetar med 

flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi redovisar resultatet genom att gruppera 

informanternas berättelser på organisations-, grupp- och individnivå, för att på så sätt tydligt 

åskådliggöra deras arbete.  

 

4.2.1 Kartläggningsarbete 

Under denna rubrik samlar vi informanternas beskrivningar av kartläggningsarbete. 

 

Skolnivå 

Några av informanterna nämner att de har en screeningplan på skolan, med test som utförs på 

elever vid bestämda tider under läsåret. Tanken är att de snabbt ska få en överblick över 

samtliga elevers läs- och skrivutveckling, samt kunna uppmärksamma elever i misstänkta 

svårigheter. Sceeningplanerna är samma för de flerspråkiga eleverna som för dem som har 

svenska som modersmål. En informant berättar att de uppmärksammat att screeningplanen 

som finns på skolan inte passar de flerspråkiga eleverna och att man nu håller på att arbeta 

fram förslag på annat material. Någon saknar ett “säkerhetstänk” för hela skolkommunen 

genom avsaknaden av en gemensam plan inom ämnet svenska. Ett par av informanterna 

berättar att de gått en kurs på SPSM tillsammans med modersmålslärare kring materialet 

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. En informant nämner att detta 

kartläggningsmaterial i nuläget saknas på flera språk men att hon hoppas det inom snar 

framtid kommer att översättas till ännu flera språk. Hon berättar om sina funderingar kring 

hur många elever med språkstörning och dyslexi som missats för att man avvaktar då de haft 

ett annat modersmål, men att man nu hittat verktyg för att upptäcka de här eleverna tidigare. 

Informanterna beskriver att de vid arbetet med kartläggningar av flerspråkiga elever behöver 

modermålslärarnas hjälp och önskar kunna mötas för att gemensamt diskutera kring elevers 

språkutveckling. Samtidigt uttrycker de att det saknas tid för möten och anger att det beror på 

att modersmålslärare arbetar med elever efter att ordinarie skoldag är slut och ofta undervisar 

på flera skolor. En speciallärare, Jeanette, uttrycker:  

 

Jag träffar aldrig modersmålslärare, men jag brukar fråga dem ändå, på springande fot här i 

korridoren. Fast det känns ju inte jättebra. Jag skulle faktiskt vilja träffa dem. 
 

Vår tolkning är informanterna anser att ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier är av 

stor vikt för ett gott resultat i arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. 
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Informanterna betonar särskilt modersmålslärare, studievägledare, klasslärare samt SVA-

lärares olika kompetenser vid kartläggningsarbete. 

 

Gruppnivå 

När vi i intervjuerna berör kartläggning på gruppnivå beskriver informanterna vilka test som 

genomförs i elevgrupperna. En specialpedagog berättar om samarbetet med förskollärarna i 

förskoleklass vid genomförandet av Fonolek samt BaS - Bedömningsstöd av Språk. Testerna 

på gruppnivå genomförs av förskollärarna och analyseras sedan tillsammans med 

specialpedagogen. De elever som inte har utvecklat fonologisk medvetenhet träffar 

specialpedagogen enskilt och kartlägger djupare. En informant framhåller fördelarna med 

Bornholmsmaterialet och menar att låga resultat på tester i materialet har en korrelation med 

eventuellt kommande läs- och skrivsvårigheter. Samtliga informanter uppger att de använder 

Skolverkets bedömningsstöd för att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling. Några 

uttrycker att de då upptäcker tidigt vilka elever som behöver stöd och insatser sätts in 

därefter, men framhåller att detta inte är specifikt anpassat för flerspråkiga elever. Annat 

material som informanterna anger att de använder är Läskedjor, DLS, olika 

läsförståelsetester, Legilexi samt Nya språket lyfter. Vi kan se att kartläggningen på 

gruppnivå huvudsakligen sker genom olika typer av tester. Samma material används vid 

kartläggning av flerspråkiga som av enspråkiga elever. Bedömningsstödet som är 

obligatoriskt att använda i årskurs 1, används i samtliga kommuner. Det framkommer av flera 

informanters berättelser att beslut tagits på kommunnivå, om att använda bedömningsstödet i 

samtliga årskurser på lågstadiet. 

 

Individnivå 

Flertalet informanter anser att man måste ta hänsyn till hur länge eleven bott i Sverige och 

säger också att det är viktigt att skapa en helhetsbild av elevens språkutveckling på alla språk. 

För att få denna helhetsbild betonas att samverkan med modersmålsläraren är viktig vid en 

kartläggning på individnivå, för att på så sätt få en bild av elevens språkutveckling på sitt 

modersmål. De två speciallärarna som också besitter SVA-kompetens berättar att de använder 

sig av verktyget performansanalys. Det används för att beskriva elevers 

andraspråksutveckling och kunna avgöra om elevernas svårigheter beror på att de har 

svenskan som sitt andraspråk eller om andra svårigheter föreligger. På samtliga skolor 

används i stort sett samma test för att kartlägga enspråkiga som flerspråkiga elever på 

individnivå. Informanterna ger exempel på test som LäsT och Bravkod. Några använder Itpa 

för att kartlägga språkförståelse, auditiv perception, auditivt minne och visuell perception. Ett 

par informanter anger att de använder sig av testet Bedömning av skolordförråd samt 

Skolverkets Bygga Svenska med flerspråkiga elever och menar att samma tecken 

uppmärksammas hos flerspråkiga som hos enspråkiga. Britta, en av speciallärarna, uttrycker: 

 

...om de behöver nåt specialpedagogiskt är det samma signaler som gäller för dem som för 

andra elever. Det enda är ju att det kan dröja lite längre för man ger dem mer tid och då 

kanske det kan dröja lite för länge innan man gör utredning.   
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I dessa svar tolkar vi ett behov hos informanterna att ha kännedom om elevernas modersmål, 

eller ett fungerande samarbete med modersmålslärare eller studiehandledare, som kan vara 

behjälpliga vid kartläggning av svårigheter eftersom det kan vara svårt att separera läs- och 

skrivsvårigheter från språkliga svårigheter. Modersmålslärare ses som en tillgång genom att 

exempelvis kunna genomföra rapid naming på elevernas modersmål för att sedan jämföra 

med svenska. Lena, speciallärare, säger: 

 

Kolla med modersmålslärare, om eleven har svårigheter där också och utgå därifrån. 

             Vi har ju de här språkliga testerna vi utgår från och då ser man ju. 

 

För att få en helhetsbild av elevens språkutveckling på alla språk betonar flera av 

informanterna att vårdnadshavare är en viktig informationskälla. De menar att de på så sätt 

kan få kunskap om hur mycket exponering eleven haft av det svenska språket. Informanterna 

framhåller att exponeringen kan variera hos elever och påverkas av i vilka språkliga 

sammanhang eleven har vistats. De uppger att elevens fritidsaktiviteter är ett språkligt 

sammanhang som är väsentligt. Specialpedagog Eva framhåller: 

 

Det blir sånt fokus på att bygga det svenska språket hos nyanlända. Då kanske vi glömmer att 

ta med språkutvecklingen på modersmålet men när man ställer frågan till föräldrar händer det 

att de säger att “vårt barn har svårt att förstå även då vi pratar på vårt modersmål”. 

 

Vi kan urskilja att informanterna anser att det är viktigt att skapa en helhetsbild av elevens 

hela språkliga kompetens såväl på modersmålet som på andraspråket. Utifrån en av 

informanternas beskrivningar kan vi urskilja att hon upplever att det ibland händer att 

vårdnadshavare glöms bort i kartläggningsprocessen, trots att de sitter på viktig information 

angående barnets språkutveckling. Hos relativt nyanlända elever saknas ofta information från 

förskola eller tidigare skolgång och vårdnadshavare fungerar då som enda informationskälla.  

 

4.2.2 Förebyggande arbete 

Skolnivå 

När vi ställer frågan om förebyggande arbete svarar samtliga informanter att de anser att de 

inte arbetar specialpedagogiskt förebyggande specifikt för flerspråkiga elever. De använder 

det som är “gångbart för alla men kanske nödvändigt för dessa elever”, som en av 

speciallärarna uttrycker det. Några nämner att de arbetar hälsofrämjande och förebyggande 

samt framhåller värdegrundsarbetet med att alla är olika och alla är unika, men uttrycker att 

det inte är specifikt riktat mot flerspråkiga elever. En av informanterna, som även är 

förstelärare i specialpedagogik, anser att ett av hennes uppdrag handlar om ett förebyggande 

arbete, till exempel genom att implementera hur lektionsstrukturen kan se ut, att synliggöra 

lärandemål, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att introducera läsprojekt, 

läsgrupper och utveckla boksamtal. På en av skolorna finns förberedelseklass där 

specialpedagogen upplever sig som en viktig bro för övergången till vanlig klass. De övriga 

skolorna saknar eller har beslutat ta bort förberedelseklass. Samtliga informanter strävar efter 
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att varje lärare ska bedriva ett språkutvecklande arbetssätt och menar att det ska märkas i 

klassrummet. En specialpedagog, Anna, beskriver: 

 
Det var lite allmänt så här att språkbad, ja men de ska språkbada hej och hå, ut med dem i 

klassen också pratar man på så får de liksom lära sig, men de behöver ju lära sig specifika 

skolspråket.  

 

En språkpolicy är under utarbetande av en av specialpedagogerna. Den ska fungera som ett 

verktyg för att säkerställa att alla lärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. 

Tvålärarsystem är något som nämns som en kommungemensam satsning på skolnivå, enligt 

en av informanterna. Samtliga informanter arbetar för tillgängliga lärmiljöer. En 

speciallärare, Jeanette, uttrycker: 

 
Lärarna är duktiga på att anpassa undervisningen så att det inte behövs så mycket extra stöd. 

 

En svårighet i samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna utgörs av att några 

modersmålslärare endast arbetar efter skoltid eftersom de arbetar på flera skolor. På två av 

skolorna finns anställda modersmålslärare vilket bidrar till att det är lätt att hitta tid att träffas. 

Där finns möjlighet för modersmålsläraren att förbereda samt ge elever förkunskaper inför 

nya ämnesområden. 

 

De flesta informanter handleder sina lärarkollegor på något sätt trots att de själva inte 

använder ordet handledning. När de träffar kollegor och diskuterar finns möjlighet att delge 

tips och råd om till exempel material. Detta sker inte under organiserade former utan mera 

som handledning i klassrummet eller som någon beskriver det, i steget. En annan belyser 

vikten av att tänka tillsammans och hjälpas åt. En speciallärare, Kristin, menar: 

 
Kvalificerade samtal tycker jag speglar bättre än handledning. Det är ju ett samtal   

mellan två kvalificerade parter. 
      

Informanterna handleder generellt och inte specifikt om flerspråkiga elever. En informant 

uttrycker att hon i genomsnitt ger betydligt mer handledning kring elever med svenska som 

modersmål. Samtliga informanter betonar vikten av att implementera ett språkutvecklande 

arbetssätt i alla klassrum. På de olika skolorna arbetar informanterna också för tillgängliga 

lärmiljöer.  

 

Gruppnivå 

Några av informanterna lyfter fram fördelarna med ett språkutvecklande arbetssätt i 

klassrummet och betonar vikten av att det sker i alla klassrum och inom samtliga skolämnen. 

Informanterna är också noga med att påpeka att ett språkutvecklande arbetssätt inte är 

detsamma som SVA. Någon framhåller lärarna som modeller då de benämner ord och 

begrepp, medan någon annan talar sig varm om vikten av explicit undervisning samt att inte 

elever lämnas själva med sitt läsande och skrivande. En av informanterna, Kristin, föreslår 

tvekande modersmålsundervisning som ett förebyggande arbete: 
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De får en parallellutveckling av sitt modersmål… jag vet inte om man kan betrakta det som 

förebyggande men jag tycker nog det. 

 

En annan speciallärare nämner att man måste försöka skapa en bild av språkliga skillnader 

och likheter mellan svenskan och modersmålet. Som exempel på sådana aspekter anger hon 

läsriktning, om samma tecken används och om samma ljud förekommer. I detta kan 

modersmålslärare vara behjälpliga både för pedagoger och elever. I informanternas 

beskrivningar kan vi urskilja att några av speciallärarna och specialpedagogerna anser att det 

på några av skolorna råder brister i kunskap hos klasslärare, om vad ett språkutvecklande 

arbetssätt innebär. En informant menar att det ska synas i klassrummen att lärare arbetar 

språkutvecklande och en annan beskriver att lärare uppfattar att ett språkutvecklande 

arbetssätt endast sker inom ramen för SVA-undervisningen. En av informanterna nämner 

modersmålsundervisning och en fungerande språkutveckling på förstaspråket som 

förebyggande åtgärder. Samtliga informanter anser att samarbete med modersmålslärare är 

viktigt. Andra förebyggande åtgärder som informanterna beskriver att de arbetar med är 

tillgängliga lärmiljöer och nämner hjälpmedel som till exempel time timer och bildstöd. 

Flertalet ger handledning kring olika kompensatoriska hjälpmedel. En av speciallärarna 

beskriver hur hon introducerar läsprojekt för alla elever på skolan som ett förebyggande 

arbete. Flera informanter uttrycker att deras specialpedagogiska utbildning fokuserade på ett 

förebyggande och övergripande arbete, detta synsätt motstrider lärares förväntningar som 

handlar om att det specialpedagogiska arbetet är att jobba mer ingripande med enskilda 

elever. Clara, specialpedagog, uttrycker: 

 
Så att jag tror att det finns en liten förväntning hos lärarna att så fort det inte funkar i      

            gruppen så ska specialläraren finnas där och lösa det. Och jag är inget mirakel. 

 

 

Individnivå 

En av speciallärarna uppger att hon samarbetar med SVA-lärare vid flerspråkiga elevers 

inskrivningssamtal, på så sätt kan elevers individuella behov ringas in och rätt insatser kan 

verkställas. Ett bra samarbete med vårdnadshavare ses som en tillgång då vårdnadshavarna 

kan stötta sina barn vid läxläsning. Informanterna menar att vårdnadshavare kan göras 

medvetna om hur de kan vara delaktiga i det förebyggande arbetet och att de ses som en 

tillgång. En informant berättar om en föreläsning som hon lyssnat till som handlade om hur 

skolsystemet fungerar i andra länder och och uttryckte önskan om att få veta ännu mera om 

andra kulturer. Clara beskriver sina upplevelser av att läsning kan ha olika betydelser inom 

olika kulturer: 

 

 Det verkar inte som om de läser eller blir lästa för speciellt mycket.  

 

Intervjusvaren visar att de flesta förebyggande insatserna sker på organisations- och 

gruppnivå. Det överensstämmer med informanternas beskrivningar angående hur de upplever 

sitt uppdrag utifrån sin utbildning och arbetsbeskrivning. En av informanterna använder 

begreppen förebyggande och övergripande genomgående under intervjun. 
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En tydlig bild som framträder är att vårdnadshavare ses som en viktig del i elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Vi tolkar, utifrån informanternas berättelser, att en uppgift är att 

förmedla vikten av vårdnadshavares delaktighet och stöttning i skolarbetet men vi kan också 

urskilja en vilja och ett behov hos flera informanter att lära sig mer om andra språk och 

kulturer för att på så sätt ha möjlighet att bemöta och kompensera skillnader.  

 

4.2.3 Specialpedagogiska insatser 

Skolnivå 

Samverkan inom olika områden finns mellan specialpedagoger, speciallärare och SVA-lärare. 

Som exempel anges då elever har svårt att uttala ljud och går till talpedagog då det även 

brukar leda till en specialpedagogisk insats. På en skola finns en logoped anställd, där finns 

goda förutsättningar till samarbete mellan olika yrkeskategorier. Ett fåtal informanter saknar 

kollegor från andra yrkeskategorier att samarbeta med gällande bland annat kartläggningar. 

 

Gruppnivå 

Flera speciallärare är delaktiga i klassrumsundervisningen. De är behjälpliga vid till exempel 

läsgrupper i klass och intensivläsning i mindre grupp. En speciallärare jobbar med 

flerspråkiga elever i grupp som inte kommit tillräckligt långt i sin språkutveckling. En annan 

speciallärare jobbar med ämnet språkval i svengelska. 

På en skola där SVA-lärare saknas har en av informanterna blandat flerspråkiga elever, som 

haft svårt att komma igång med språket, tillsammans med elever med svenska som 

modersmål och dyslexi. Informanten menar att hon har utnyttjat den kombinationen för att 

kunna använda sin undervisningstid effektivt. Vidare nämner flertalet informanter det viktiga 

arbetet i grupp som innebär grundläggande språklig träning, så att eleverna kommer igång 

med sitt talspråk. Alla är överens om att det är viktigt för hela elevgruppen att pedagogerna är 

konkreta och tydliga vilket citeras av Britta, en av speciallärarna: 

 
 Pratar vi om en bok så visar vi upp den boken. 

 

Individnivå 

Resultatet visar att informanterna utifrån elevers individuella behov använder sig av olika 

material såsom Bravkod, Sjustegsmetoden, Fonomix, Embringmaterialet, Skolplus och 

Widgit online. En av informanterna, Eva, beskriver att det är en utmaning att hitta rätt 

material, och en annan skildrar mångfalden av material så här: 

 
Man får plocka lite här och lite där. 

 

Samtliga varierar arbetssätten genom att arbeta med enskilda elever eller arbeta i mycket små 

grupper. Några områden de säger sig öva är kopplingen mellan fonem-grafem, 

avkodningsträning, språkljud, prata om texter och visa lässtrategier, förklara begrepp samt 

använda bilder kring det dom läser för att på så sätt utöka elevernas ordförråd. Att träna uttal 

av olika språkljud ingår också i arbetet för ett fåtal informanter, då många flerspråkiga elever 

har svårt med uttal, främst vokaler. Uttalsträning sker framför en spegel samt 
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färdighetsträning på olika appar. Kartläggning av var elevens svårigheter ligger framställs 

som en viktig bit. Kartläggnings arbetet liknas av Fia, vid ett detektivarbete. Hon uttrycker: 

 
            När elever hamnar hos mig nämns det sällan att de är flerspråkiga, det kan vara  

            koncentrationen och sen kan det visa sig att koncentrationssvårigheterna beror  

            på att de saknar svenskan. 

 

Informanterna beskriver att flerspråkiga elever i svårigheter omfattas av samma stöd som 

övriga elever. De behöver både träna och kompensera men vid läsning behöver eleverna 

speciellt få ägna sig åt textförståelse. Flera informanter uppger att deras tid inte räcker till för 

att täcka elevernas behov och Hanna, specialpedagog, menar: 

 

Det blir visst sämre kvalitet om jag inte har lika mycket tid för varje elev, det är klart att blir 

sämre kvalitet. 

 

Vid specialpedagogiska insatser, precis som vid kartläggningsarbete, används övervägande 

samma material i arbetet med flerspråkiga elever som i arbetet med elever med svenska som 

modersmål. Avkodningsträning samt hjälp med strategier i att hantera sina svårigheter är 

viktigt för samtliga elever.  

 

4.3 Resultatsammanfattning 

 

De informanter som ingår i studien uppmärksammar samma kännetecken som kan tyda på 

läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever som hos enspråkiga elever. Några tecken 

som uppges är elevers låga intresse och motivation, koncentrationssvårigheter, svårigheter 

med fonem-grafem koppling, låg läshastighet och bristande läsförståelse, att de tappar 

bokstäver och ändelser, samt blandar ljud och att de kan uppvisa svårigheter med att höra 

språkljud. 

 

Speciallärarna och specialpedagogerna i vår studie beskriver tre övergripande arbetsområden: 

kartläggningsarbete, förebyggande arbete samt specialpedagogiska insatser. 

Kartläggningar på gruppnivå sker huvudsakligen genom olika typer av tester och utifrån 

skolans gemensamma screeningplan. Vid kartläggningsarbete på individnivå tar 

informanterna hänsyn till och skapar en helhetsbild av elevens språkutveckling på alla språk, 

i samarbete med klasslärare, modersmålslärare, SVA-lärare, studiehandledare samt 

vårdnadshavare. Våra informanter förespråkar tillgängliga lärmiljöer med ett förebyggande, 

språkutvecklande arbetssätt för alla elever. Vi kan dock inte urskilja att något förebyggande 

arbete specifikt riktat till flerspråkiga elever förekommer på dessa skolor. Hos våra 

informanter ser vi en stor vilja och insikt i nyttan av ett gott samarbete med andra 

yrkeskategorier, där modersmålslärares och SVA-lärares viktiga roller starkt betonas. Vi 

utläser att modersmålslärare finns men att samarbetet försvåras genom att de oftast undervisar 

elever på eftermiddagstid samt arbetar på flera skolor. SVA-lärare saknas däremot på flera 
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skolor. Enligt informanternas svar ges samma typ av specialpedagogiska insatser till elever 

oavsett deras språklig bakgrund. 

 

4.4 Resultatanalys  

 

Vår analys visar att speciallärarna och specialpedagogerna som deltog i vår studie 

uppmärksammar samma kännetecken som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga som hos enspråkiga elever. Våra informanter har, utifrån det relationella 

perspektivet (Ahlberg, 1999; Rosenqvist, 2013), kunskap om elevers individuella svårigheter 

i mötet med den omgivande miljön. Rosenqvist menar att elever utifrån det relationella  

perspektivet betraktas som elever i svårigheter då svårigheter uppkommer i mötet med 

skolmiljön. Utifrån informanternas beskrivningar utläser vi att det för flerspråkiga elever, till 

skillnad mot enspråkiga elever, också handlar om att tillägna sig ett nytt språk. Analysen 

visar att informanterna i vår studie anser att det är viktigt att kombinera helheten för att 

synliggöra elevers hela språkliga kompetens. För att få en helhetsbild av elevernas språkliga 

kompetens är ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier som modersmålslärare, SVA- 

lärare, studiehandledare samt vårdnadshavare en förutsättning vid kartläggning av 

skolsituationen. 

 

Vid analysen av intervjusvaren kan vi se att de screeningplaner som våra informanter uppger 

används på sina skolor ger lärare ett underlag för att veta på vilken nivå undervisningen ska 

ligga. Detta kopplar vi till den sociokulturella teorin och Vygotskijs (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen. 

 

Enligt vår analys har samtliga elever i behov av stöd, på skolorna där våra informanter 

arbetar, samma tillgång till specialpedagogiska insatser oavsett språklig bakgrund. Vi kan 

utläsa att våra informanter använder varierade arbetssätt och material utifrån elevers 

individuella behov. Liksom vid kartläggningsarbete, används övervägande samma material 

vid arbete med flerspråkiga som med elever med svenska som modersmål tex vid 

avkodningsträning samt hjälp med strategier i att hantera sina svårigheter. Detta kan knytas  

till Banks (2007) dimension om rättvisepedagogik där lärare anpassar undervisningen så att 

elever från olika grupper får samma möjligheter till lärande. Utifrån analysen kan vi se detta 

på två sätt, å ena sidan anpassas undervisningen till enskilda elevers behov men å andra sidan 

sker detta utan hänsyn till vilken grupp eleverna tillhör. En typ av rättvisepedagogik kan 

sägas förekomma på de skolor där SVA-undervisning erbjuds. 

 

Vid analysen av informanternas berättelser framkommer att insatser görs både individuellt 

samt i mindre grupper med elever. För oss blev det dock uppenbart att detta inte sker 

specifikt för flerspråkiga elever. Vid det specialpedagogiska arbetet i små grupper kan vi 

urskilja att elever ses som resurser för varandra och utrymme för samtal ges. Vilket 

överensstämmer med sociokulturell teori, där elevers utveckling av kunskap sker i en social 

process genom språk, begrepp och handling (Jakobsson, 2012; Vygotskij, 1978). 
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5. Diskussion   

 
Här diskuterar vi och granskar kritiskt metodval och resultat. Diskussionen relateras till 

studiens syfte och kopplas till litteratur, tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som 

finns i bakgrunden. Slutligen reflekterar vi kring förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde kvalitativ forskningsansats för att kunna uppnå en djupare förståelse av hur 

speciallärare och specialpedagoger kan arbeta med flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Kvale och Brinkmann (2017) menar att kvalitativ forskning utmynnar i 

beskrivningar med ord, kvalitativ kunskap. Detta kan jämföras med Backman (2016) som 

beskriver att en kvantitativ forskningsansats beskriver resultat med numeriska data. Backman 

framhåller dessutom flexibiliteten i kvalitativa forskningsstudier då den innehåller 

variationer, de olika momenten i studien interagerar och pågår samtidigt. I vår studie 

inspirerades vi av fenomenografisk metodansats som enligt Dahlgren och Johansson (2017) 

har som mål att urskilja variation mellan uppfattningar. Vi bedömde att vi genom den 

kvalitativa metoden med inspiration från fenomenografisk metodansats och med intervjuer 

som datainsamlingsmetod skulle kunna uppnå syftet med studien och få svar på våra 

frågeställningar. Från början lutade våra tankar mot att använda fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Efter noga överväganden valde vi bort detta av praktiska och 

geografiska skäl, då det endast fanns ett fåtal speciallärare och specialpedagoger på varje 

skola och svårigheten att samlas till intervjutillfällen. Vi tog fasta på Bryman (2018) som 

förordar en semistrukturerad intervjumetod där informanterna ges stor frihet att utforma 

svaren på sina egna sätt, vilket innebar att vi lyssnade in informanterna och hade möjlighet att 

ställa följdfrågor som gav beskrivande och mera uttömmande svar. Kanske kunde 

tillförlitligheten ökat om en av oss genomfört samtliga intervjuer och den andre av oss 

transkriberat samtliga intervjuer, vilket vi funderade på vid planeringsstadiet. Trost och 

Hultåker (2016) diskuterar validitet och reliabilitet och menar att dessa begrepp passar bättre 

i kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning föreslås att man ska tala om trovärdighet, 

vilket vi ansett lämpligt gällande vår studie. En annan fundering kring tillförlitligheten var 

om vi skulle genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Den tanken förkastade vi snabbt för 

att inte förstärka den ojämlika situation med en maktaspekt som en intervju kan inrymma 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Att vi har varit två studenter som genomfört studien samt att var 

och en av oss har transkriberat varje intervju ordagrant, för att vi båda skulle kunna lyssna på 

och läsa transkriptionerna, har bidragit till ökad tillförlitlighet. Fejes och Thornberg (2017) 

belyser faran i att intervjuarna kan tolka utifrån egna kunskaper och egen bakgrund och 

Creswell och Poth (2018) understryker att den egna förförståelsen och de egna åsikterna 

måste sättas åt sidan. Vi anser att en styrka genom hela vårt arbete är att vi varit två 

studerande som tillsammans genomfört studien. Då vi båda läst igenom och lyssnat på 



 

 

35 

  

samtliga intervjuer samt intagit ett reflexivt förhållningssätt under hela studien har risken för 

feltolkningar minskat. Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör möjliga felkällor identifieras och 

analyseras. 

 

Pilotintervjuerna medverkade till ökad tillförlitlighet i vår studie genom att säkerställa att vår 

intervjuguide bidrog till rika och uttömmande svar som gav oss möjlighet att få svar på våra 

frågeställningar. Efter pilotintervjuerna utformade vi den slutliga intervjuguiden.  

 

Vårt urval bestod av 12 informanter, ett jämnt fördelat antal mellan speciallärare och 

specialpedagoger, vilket var vår målsättning. Denna småskaliga studie, med endast 12 

informanter medför låg generaliserbarhet. Vi kan bara dra slutsatser kring arbetet hos just de 

informanter som ingick i vår studie. För att undvika smygrepresentativitet så har vi varit 

observanta på att inte låta informanterna representera en hel grupp (Göransson & Nilholm 

2009; Larsson, 2005). En aspekt vi funderar kring är svårigheten vi hade att komma i kontakt 

med för oss helt okända informanter. Mejlen vi skickade till rektorerna, med förhoppning om 

vidarebefordran till eventuella informanter, är fortfarande obesvarade. Våra informanter 

bestod av för oss redan kända speciallärare och specialpedagoger som sedan genererade fler 

genom en snöbollseffekt (Bryman, 2018). Dessa informanter gjorde själva ett aktivt val att 

delta och ungefär hälften deltog efter arbetstid. Vi menar att frivilligheten påverkat 

tillförlitligheten på ett positivt sätt, då ingen av våra informanter blivit ålagda att delta och 

inga förväntningar från skolledningen om att framställa verksamheten på ett visst sätt funnits 

även om Denscombe (2009) anser validiteten vara svår att bestämma då det rör sig om 

intervjuer som handlar om informanternas egna upplevelser. Å andra sidan kan vi inte veta att 

just detta urval är representativt. Vi upplevde våra informanternas beskrivningar av sina 

arbeten som trovärdiga. I samband med intervjuerna uppfattade vi att informanterna tyckte 

det var trevligt att bli intervjuade, att någon lyssnade på dem. Några berättade efteråt att de 

fått nya tankar kring sitt eget arbete genom att samtala om det under intervjuerna. 

 

Vi inspirerades av Dahlgren och Johanssons (2017) fenomenografiska analysmodell vilket 

var ett användbart verktyg. Den hjälpte oss att skapa en helhetsbild och att gruppera och 

kategorisera informanternas svar. Vi upprepade detta flera gånger, allt eftersom vi upptäckte 

likheter och skillnader. Essensen inom grupperingarna framträdde och hjälpte oss i våra 

tolkningar. Vid vår dataanalys framkom även uttalanden som inte hörde till studiens syfte och 

som vi därför fick välja bort. Vi är medvetna om risken detta medförde, då andra skulle 

kunna anse att dessa data varit relevanta till vår studie. 

 

Av etiska skäl har vi tagit bort uppgifter som skulle kunna göra det möjligt att identifiera 

informanterna i studien. Däremot kan kanske informanterna känna igen sig själva genom 

citaten. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat kopplat till våra teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning. 

 

5.2.1 Beskrivningar av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter 

Våra informanter var mycket uppmärksamma på kännetecken hos eleverna som kunde 

indikera läs- och skrivsvårigheter. De tecken som uppgavs var elevers svårigheter att göra 

kopplingar mellan fonem och grafem samt svårigheter att förstå vad de läser. Till detta 

kopplade vi även elevers förståelse av texter som också kunde ha med en mer allmän 

språkförståelse att göra, till exempel bristande exponering av det svenska språket. Enligt 

Svenska logopedförbundet (2017) kan läs- och skrivsvårigheter ha många orsaker. Det är 

svårt att skilja mellan läs- och skrivsvårigheter som beror på den flerspråkiga situationen och 

svårigheter som beror på specifika problem som dyslexi (Lundberg, 2002). I vår studie kunde 

vi utröna att samtliga informanter arbetade utifrån läsmodellen The Simple view of reading 

(Hoover & Gough, 1990) utan att de själva benämnde modellen vid namn. Samtliga 

informanter nämnde vikten av SVA, men även modersmålsundervisning. Tidigare forskning 

(Bialystok, Luk & Kwan 2005; Carlisle, Beeman, Davis & Spharim, 1999) har visat att 

ordförråd och fonologisk medvetenhet, både i modersmålet och i andraspråket gynnar bland 

annat läsförståelsen. Vi menar att modersmålsundervisning och SVA-undervisning kan ses 

som en del av detta och relaterade till Elmeroth (2017) som menar att elever utvecklar båda 

sina språk om de behöver dem. Flera av informanternas berättelser pekade på att SVA-

undervisning saknades eller var näst intill obefintlig och att skillnaden mellan svenska och 

SVA handlade om hur lärare bedömde elevernas kunskaper i bedömningsmatrisen. Våra 

informanter betonade vikten av samarbete med olika yrkeskategorier men med avsaknad av 

SVA-lärare samt modersmålslärare som tjänstgör på flera olika skolor försvåras samarbetet.  

 

5.2.2 Beskrivningar av informanternas arbete med flerspråkiga elever  

I vår studie kunde vi urskilja både variationer och likheter i informanternas beskrivningar av 

arbetet med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Variationer gällde främst arbetet 

som påverkas av beslut tagna på skolnivå medan likheter visade sig i arbetet med elever på 

grupp- och individnivå och avsåg screeningplaner, kartläggningar och insatser. Vi kunde 

utläsa att på de skolor där SVA-lärare inte fanns anställda så fick elever istället undervisning i 

klassrummet tillsammans med elever som läste enligt kursplanen i svenska. Utebliven SVA-

undervisning, där eleverna själva tillägnar sig det svenska språket kan leda till svårigheter i 

alla skolämnen, då glappet mellan dessa elever och enspråkiga elever ökar (Thomas & 

Collier, 1997). Om det dessutom saknas modersmålslärare så utvecklas inte elevernas första 

språk. Detta blir en kedjereaktion, som i sin tur påverkar utvecklingen av ett andraspråk. 

Skolsvårigheter som detta bidrar till, kan i slutändan leda till att specialpedagogiska insatser 

sätts in då vi har sett hur de olika nivåerna kalibrerar och påverkar varandra.  
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Skolinspektionens granskning (2010:16) visade att det oftast inte sker någon djupare 

kartläggning av elevers språkkunskaper och att samverkan med modersmålsundervisning 

saknas. Genom våra informanters beskrivningar fick vi intrycket att kartläggning av elevernas 

kunskaper sker på olika nivåer och att speciallärarna och specialpedagogerna som deltog i 

studien hade kunskap om vikten av att ta hänsyn till utvecklingen av elevens alla språk. Flera 

informanter i vår studie uttryckte att deras tid inte räckte för att täcka elevernas behov och 

därför blev de insatser som skedde på gruppnivå extra viktiga, ett förebyggande och 

övergripande arbete som gynnade alla elever. Vi kunde urskilja exempel på arbeten på 

skolnivå som haft positiv inverkan på grupp och individnivå. Gemensamma screeningplaner 

skapade en känsla av trygghet bland speciallärarna och specialpedagogerna som deltog i vår 

studie. Genom kontinuerliga tester upptäcktes misstänkta svårigheter i tidigt skede så att ett 

förebyggande arbete kunde inledas. Dessutom använde några informanter testerna för att följa 

elevernas resultat över tid. Några av informanterna uppgav att deras screeningplaner innehöll 

tester anpassade för flerspråkiga elever. Lundberg (2002) menar att det oftast finns 

begränsade resurser i skolorna att kunna testa elevers fonologiska färdigheter i sitt förstaspråk 

då kompetenta testledare på elevernas modersmål sällan finns tillgängliga. Hedman (2009; 

2010) anser att låga resultat på tester hos flerspråkiga elever ska tolkas försiktigt då många 

tester är normerade på enspråkiga individer. Några flerspråkiga elever kan få låga testresultat 

som förklaras av bristande språklig kompetens i det svenska språket, medan andra 

flerspråkiga elever med låga resultat kommer att misstänkas ha dyslexi men att orsaken 

egentligen bottnar i för lite exponering av det svenska språket. Elbro, Daugaard och Gellert 

(2012) menar att detta bidrar till både under- och överidentifiering och kan vara en orsak till 

att dyslexi hos flerspråkiga ofta upptäcks och diagnostiseras sent (Cline & Frederickson, 

1999; Hedman, 2009), vilket bekräftas i våra informanters beskrivningar där vi kan utläsa att 

de ofta avvaktar med vidare utredning i väntan på elevers andraspråksutveckling.  

 

För att få en helhetsbild av elevens skolsituation framhöll våra informanter vikten av att ta 

hänsyn till hela den språkliga kompetens på såväl förstaspråket som andraspråket. Detta 

styrks av Skolverket (2019a) som poängterar att en förutsättning för att rätt typ av insatser 

ska kunna sättas in ska en kartläggning genomföras som visar inom vilka områden eleven har 

svårigheter.  

 

I informanternas beskrivningar kunde vi urskilja en samsyn på arbetet med flerspråkiga 

elever i läs- och skrivsvårigheter på grupp- och individnivå. Ett exempel var deras arbete i 

mindre grupper med flerspråkiga elever, där vi kunde dra paralleller till den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) och den sociokulturella teorin, som belyser språket som 

ett verktyg och bygger på samspel som leder till inhämtande av kunskap (Wedin, 2011). Vi 

fick ta del av informanters beskrivningar kring elevers läsvanor och att de uppmärksammat  

elever som inte läser så mycket hemma samt har liten erfarenhet av högläsning. Vi tolkade 

detta som att informanterna ansåg att inställningen till läsning kan variera mellan olika 

kulturer och kopplade till en av Banks (2007) fem dimensioner som Stier och Sandström 

Kjellin (2009) benämner som reducering av fördomar. Där betonas vikten av att pedagogerna 



 

 

38 

  

i skolan har förståelse för andra kulturers tankesätt och därmed kan reflektera över och 

förändra sina tankemönster. Vi kunde tyda, utifrån informanternas berättelser, att en uppgift 

för pedagoger är att förmedla vikten av vårdnadshavares delaktighet och stöttning i 

skolarbetet. Vi kunde också urskilja en vilja och ett behov hos våra informanter att lära sig 

mer om andra språk och kulturer för att på så sätt ha möjlighet att bemöta och kompensera för 

skillnader, enligt Banks (2007) dimension om rättvisepedagogik, då lärare anpassar sin 

undervisning så att elever från olika grupper ges samma möjligheter till lärande. 

Skolan är en kulturell mötesplats där undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov och främja ett fortsatt lärande som utgår ifrån elevernas bakgrund 

(Skolverket, 2017). Även Rubin (2019) poängterar detta, men vi frågar oss, har skolor idag 

förutsättningar att leva upp till detta? 

Vikten av ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen betonades av våra informanter som 

menade att ett sådant arbetssätt inte är detsamma som SVA-undervisning. Vinsterna med ett 

språkutvecklande arbetssätt i klassrummet gynnar samtliga elever (Gibbons, 2006; Zetlin, 

Beltran, Salcido, Gonzales & Reyes, 2011). Utifrån tidigare forskning (Jalali-Moghadam & 

Hedman, 2016) och genom informanternas utsagor kunde vi utläsa att kombinationen av ett 

språkutvecklande arbetssätt och bildstöd är ett framgångsrikt koncept. Olika lärverktyg såsom 

inlästa böcker och datorprogram, där ljud och bild integreras, berikar språkutvecklingen och 

främjar läsförståelse. Att tillhandahålla och handleda lärare och elever i användandet av 

kompensatoriska hjälpmedel ingick också i speciallärarnas och specialpedagogernas 

arbetsuppgifter. Detta var en förutsättning för att skapa tillgängliga lärmiljöer utifrån ett 

relationellt perspektiv, vilket kan styrkas av Fouganthine (2012) samt Kormos och Kontra 

(2008). Av de specialpedagogiska insatser som skedde i klassrummet kunde vi utläsa att våra 

informanter arbetade inkluderande i förhållande till det relationella perspektivet, då relationer 

är grunden i den mänskliga tillvaron och kommer före inhämtandet av kunskap, enligt 

Aspelin och Johansson (2017). Vår studie överensstämde med Jalali-Moghadam och 

Hedmans (2016) resultat. Speciallärarna i Jalali-Moghadam och Hedmans studie påtalade att 

det tog längre tid att identifiera dyslexi hos flerspråkiga elever än hos enspråkiga svenska 

elever. Jalali-Moghadam och Hedman uttryckte att samarbete med modersmålslärare 

underlättar för tidigare upptäckt och bidrar till en helhetsbild av flerspråkiga elevers läs- och 

skrivutveckling. Samtidigt kunde vi utifrån våra informanternas beskrivningar dra slutsatsen 

att några elever hamnade i specialpedagogisk undervisning trots att svårigheterna i stället var 

av SVA-karaktär. Beslut som togs på skolnivå, påverkade arbetet med elever på grupp- och 

individnivå. Vi funderade över varför det såg ut så här. Kunskap fanns hos våra studerade 

speciallärare och specialpedagoger. Finns kunskapen även hos skolledare och beslutsfattare 

inom kommuner? Råder det brist på utbildade SVA-lärare så att det därför inte kan anställas 

på skolorna? På flera av skolorna vi besökt fanns en stor andel elever med svenska som 

andraspråk att heltidstjänster lätt skulle kunna skapas utifrån elevunderlaget. Kan en 

förklaring vara att ekonomin styr och att argumentet hos beslutsfattande istället blir att 

skickliga lärare kan undervisa elever i svenska och SVA samtidigt, i samma klassrum? 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

 

Vi har utifrån vår studie kunnat utläsa att specialpedagogiskt arbete med flerspråkiga elever i 

läs- och skrivsvårigheter förekommer i olika former. Dock kan vi ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv urskilja flera förbättringsområden, främst på skolnivå, då vi uppfattat varierande 

förutsättningar för det specialpedagogiska arbetet mellan olika kommuner och skolor. Därför 

skulle det vara intressant att undersöka skolledares och politikers uppfattningar och 

kompetens inom detta område. Utifrån aspekten att en del elever i behov av SVA-

undervisning i stället får specialpedagogiska insatser skulle vi vara intresserade av att ta del 

av en studie som undersöker vad som styr förutsättningarna för SVA-undervisningen i olika 

kommuner. Vi funderar över varför vissa kommuner saknar SVA-lärare och därmed SVA-

undervisning. Finns det en ekonomisk aspekt, då många kommuner har ett sparkrav? Kan det 

göras tolkningar av läroplanen som rättfärdigar undervisningen av svenska och SVA i samma 

klassrum?  

 

I vår studie har vi sett att en övervägande andel flerspråkiga elever vid skolstarten i Sverige 

inte har tillgång till förberedelseklass. Det vore intressant med en studie som jämför 

studieresultat hos elever som gått i förberedelseklass med elever som gått i ordinarie klass 

från skolstart. 

 

Eftersom speciallärares och specialpedagogers yrkesroller av många upplevs flytande skulle 

det vara intressant att ta del av forskning som jämför de olika yrkesrollerna i praktiken, med 

yrkesförordningen. Vidare skulle det vara intressant att jämföra skolor som har båda 

yrkesgrupperna anställda och skolor där endast en yrkesgrupp finns, med fokus på 

arbetsuppgifter, för att lyfta fram likheter och skillnader i praktiken. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 
Västerås, augusti 2019 

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, UKK 

Speciallärarprogrammet specialisering språk-, skriv och läsutveckling 

  

Hej! 

Vi är två studenter, Liselotte Larsson och Karin Johansson, som läser på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling vid Mälardalens 

högskola i Västerås. 

Under höstterminen 2019, vår sista termin, kommer vi att skriva vårt självständiga arbete. 

Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger arbetar med 

flerspråkiga elever och läs- och skrivsvårigheter. Ett ämne som är aktuellt i dagens 

interkulturella samhälle där eleverna med olika språkliga förutsättningar möts i skolan och 

har rätt till en likvärdig utbildning. 

För att kunna genomföra vår studie söker vi speciallärare och specialpedagoger som arbetar i 

grundskolan, årskurs 1–6. Vi önskar genomföra enskilda intervjuer som beräknas ta ca 30–45 

minuter vardera. Vi bokar en tid och plats som passar dig. 

Vid intervjutillfället kommer vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer som spelas in 

för att underlätta vårt analysarbete. Intervjuerna kommer sedan att transkriberas. Din 

medverkan avidentifieras och du kommer att vara anonym. Det betyder att inga 

personuppgifter, namn på skola eller kommun kommer att skrivas ut. Det inspelade materialet 

kommer under arbetets gång förvaras på ett säkert sätt och därefter raderas. Du som 

medverkat har naturligtvis rätt att ta del av vårt arbete. Allt deltagande i detta arbete sker 

frivilligt och du kan när som helst under arbetets gång välja att avbryta din medverkan. Vi 

hoppas att du har möjlighet att medverka och vi blir tacksamma om du hör av dig snarast, 

senast vecka 35, för att komma överens om en tid. Om det är något du undrar över så hör av 

dig till oss via telefon eller mail. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Liselotte Larsson, tel:               Karin Johansson, tel: 

                                  

Handledare: Margareta Sandström 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  
  

Inledande frågor: 

-Utbildning? 

-Antal år inom yrket? 

  

  

-Vad anser du är en god läs- och skrivundervisning i klassrummet? 

-På vilka sätt arbetar du med elevers läs- och skrivutveckling? 

-Hur gör du för att se var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? 

-På vilka sätt sker kartläggning av elevens läs- och skrivutveckling? Av vem? 

-Vad anser du indikerar läs- och skrivsvårigheter? 

  

  

Huvudfrågor: 

-Vilka erfarenheter har du av att arbeta med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter? 

-Beskriv hur du arbetar med flerspråkiga elever på organisations-, grupp- och individnivå. 

-Förekommer det någon form av specialpedagogiskt förebyggande arbete specifikt för 

flerspråkiga elever?  

-Finns det typiska kännetecken i flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling som gör att 

man kan misstänka svårigheter? 

-Hur avgör ni att (om) de flerspråkiga eleverna är i behov av specialundervisning och inte 

SvA?   

-Skiljer sig tillvägagångssättet för hur man identifierar läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga elever jämfört med elever med svenska som förstaspråk? 

-Vilka yrkeskategorier samarbetar kring de flerspråkiga elevernas kartläggningar? (Tex 

modersmålslärare, studiehandledare, klasslärare, SvA). Hur ser samarbetet ut? 

-Hur ser stödet till de flerspråkiga eleverna i läs- och skrivsvårigheter ut? 

-Vilka yrkeskategorier samarbetar kring stödet? (Tex modersmålslärare, studiehandledare, 

klasslärare, SvA). 

-Vilka kunskaper anser du att du behöver ha för att arbeta med flerspråkiga elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

-Ungefär hur stor del av din handledningstid med lärare handlar om flerspråkiga elever i 

jämförelse av elever med svenska som första språk? 

  

  

Avslutande fråga: 

-Finns det något ytterligare som du vill berätta, som jag inte har frågat om? 
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