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Sammanfattning  

Fokus för studien ligger primärt på att undersöka hur pedagoger anpassar undervisningen 

för flerspråkiga elever. Jag har särskilt valt att studera extra anpassningar utifrån ett 

läroplansteoretiskt synsätt med fokus på flerspråkiga elever i årskurs 1, 3 samt 

förberedelseklass.  

 

De teoretiska utgångspunkterna för studien är ett sociokulturellt perspektiv, där pedagogens 

didaktiska val kopplas till elevens lärande på realiseringsarenan. Metoden för 

genomförandet av studien är  kvalitativ  bestående av semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuer genomfördes på två av arenorna: transformering- och realiseringsarenan där 

resultatet av studien jämfördes med skollagen, läroplanen, forskares syn på flerspråkighet, 

tal – och språkstörning, samt utvecklingsstörning.  

 

För att avgränsa studien lades fokus på två rektorer, fyra pedagoger i årskurs 1 och 3, en 

pedagog från förberedelseklass, två personer ur den lokala elevhälsan, samt två 

modersmålslärare. Resultatet av studien visar att samarbete och kunskapsutveckling bland 

pedagoger är något som kan generera ökade förutsättningar i skolframgångar för 

flerspråkiga elever.   

 

Nyckelord 

Extra anpassningar, flerspråkighet, tal- och språkstörning, utvecklingsstörning. 
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1 Inledning 

Skolinspektionen (2011) genomförde på uppdrag av regeringen en granskning av 

handläggning och utredning av elever inför beslut om mottagande i särskolan. 

Granskningen visade att andelen elever med utländsk bakgrund var högre i särskolan än 

motsvarande grupp i grundskolan. Samtidigt visade granskningen att handläggning och 

utredningar inför beslut om mottagandet i särskola hade sådana brister att det inte med 

säkerhet gick att fastställa att respektive elever tillhörde särskolans målgrupp. Sämst kvalitet 

hade de pedagogiska bedömningarna där många utredningar saknade en bedömning av 

elevens  förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vilket är en av de huvudsakliga grunderna 

för beslut om mottagande i särskola. För elever med utländsk bakgrund gjordes den 

pedagogiska utredningen i liten omfattning  med modersmålslärare. Skolinspektionen 

(2011) ser  kritiskt på detta då felaktig placering i särskola får allvarliga konsekvenser för 

elevens möjlighet till fortsatta studier och begränsade valmöjligheter på arbetsmarknaden. 

Skolinspektionen (2011) menar att med rätt stödinsatser, tillexempel extra anpassning eller 

särskilt stöd har elever med svaga studieresultat förutsättningar att nå grundskolans mål. 

 

Fem år senare genomförde Skolinspektionen (2016) återigen en granskning, denna gång 

med fokus på skolans arbete med extra anpassningar. Denna granskning från 

Skolinspektionen (2016) visar på skolor där implementering med extra anpassningar har 

lyckats. Att skolorna har nått framgång beror på ett bra planeringsarbete tillexempel rutiner 

på möten mellan specialpedagog, speciallärare, elevhälsa och skolledning där de analyserat 

vilka behov och extra anpassningar en elev kan tänkas behöva för att nå målen. På mindre 

framgångsrika skolor visar resultatet att det är oklart vad som avses med extra anpassningar 

och identifieringen av vilka behov en elev har för att nå målen. Dessutom visar resultatet att 

implementering med extra anpassningar fortfarande är under ett uppbyggnadsskede. Där 

extra anpassningar inte är implementerade visar det sig vara vanligt att pedagoger jobbar 

utifrån ett kompensatoriskt perspektiv där problemen som uppstår formuleras som en brist 

hos eleven. Där extra anpassningarna kommit längre i implementeringen ses ofta eleven ur 
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det kritiska och sociokulturella perspektivet, där det är miljön eleven befinner sig i som 

behöver anpassas för att ha större förutsättningar att lyckas i skolan (Skolinspektionen, 

2016). Enligt Nilholm (2012) kan skolan påverka mycket för eleven, genom pedagogens 

arbete, struktur och den pedagogik de använder sig av i klassrummet. Att Skolinspektionen 

(2011) skrev att flerspråkiga elever utgör ett högre antal i grundsärskolan gör att tankarna 

banar väg för frågan hur det går för dessa flerspråkiga elever. Vilken 

undervisningspedagogik använder pedagogen för att eleven ska nå målen? Har pedagogerna 

kunskap om hur de ska hantera de eventuella språkliga problem som kan uppstå hos eleven?  

 

Forskarna Nilholm (2012), Salameh (2012), Swärd och Florin, (2011) menar att 

skolsvårigheter relaterade till utvecklingsstörning, språkstörning och flerspråkighet 

uppträder likartat. Svårigheterna kan i korthet beskrivas så här: utvecklingsstörning där 

elevens kognitiva funktionsnedsättning kan ligga inom området svag teoretisk förmåga det 

vill säga. hur hen klarar av att läsa, skriva och räkna. Språkstörning: eleven har svårigheter 

att tala och förstå språket, elever med språkstörning har ofta ett avvikande uttal och 

begränsat ordförråd. Tvåspråkighet: flerspråkiga och nyanlända elever som anländer till 

Sverige ofta har en svag skolbakgrund och många av dem är analfabeter. Vilket kan medföra 

att inlärningen av det svenska språket tar längre tid. Vilket leder till frågorna: ”vad är 

utvecklingsstörning, språkstörning kontra tvåspråkighet?” ”Hur angriper pedagogerna 

problemet?” För att undvika att elever på felaktiga grunder mottas i grundsärskolan anser 

Skolinspektionen (2016) att behövs grundläggande kunskap hos den personal som jobbar 

med flerspråkiga elever, samt vad som särskiljer utvecklingsstörning från tal- och 

språkstörning och de problem som kan ligga till grunden för tvåspråkighet. 

 

1.1 Teoretisk ansats 

Den grundläggande synen på studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 

(2014)  beskriver det sociokulturella perspektivet som att människors tänkande och 

möjlighet att lära sker i samspel med andra. Kärnan för perspektivet är att individen klarar 
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av kommunikation och fysiska handlingar i kända miljöer samt förstår kopplingen mellan 

sammanhang och individuella handlingar. Läroplanen kommer att ligga till grund för den 

teoretiska ansats som följer genom studien. Lindensjö och Lundgren (2012), Lindström och 

Pennlert (2016) beskriver att läroplanen kan delas upp under tre begrepp i form av arenor: 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan.  

 

Formuleringsarenans huvudaktörer är regering, riksdag, Skolverket och Skolinspektionen. 

I dessa sker en stor del av utbildningspolitiken, förhandlingar och processer som leder fram 

till styrdokumentens formuleringar i läroplanen.  

 

På transformeringsarenan är det kommunen, skolledare, elevhälsa och pedagoger som 

tolkar den skrivna läroplanen om skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer 

(Skollagen [SFS], 2010:800). Harris och Burn, (2011) och Young, (2015) menar att kunskap 

att förstå och tolka läroplanen är något som kan upplevas som ett uttryck för maktrelationer 

i skolsammanhang. Eftersom läroplanen är offentlig kan läroplanen tolkas utifrån olika 

perspektiv beroende vilket yrke eller titel personen har som läser den.  

 

Realiseringsarenan som till övervägande del berör pedagoger och elever, där de politiska 

besluten ska genomföras och mötet mellan pedagog och elev är det viktigaste. Pedagogen 

realiserar läroplanen för den dagliga undervisningen i den form av den pedagogik som 

gynnar elevens proximala utvecklingszon för att nå målen och kunskapskraven. Om en elev 

har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd startar den processen på 

realiseringsarenan. Vid behov av en större insats för eleven, går det vidare till 

transformeringsarenan för beslutsfattande (Lindensjö & Lundgren, 2012; Lindström & 

Pennlert, 2016).  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att närmare granska hur modersmålslärare, pedagoger, lokala 

elevhälsan och rektor uppfattar begreppet extra anpassningar för flerspråkiga elever som 

uppvisar svårigheter att nå målen i grundskolan. För att få en grundligare helhetsbild över 

hur situationen ser ut ligger fokus på pedagoger i årskurs 1, 3 och förberedelseklass, 

elevhälsa, modersmålslärare och rektorer. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Hur uppfattar de olika personalgrupperna begreppet extra anpassningar och vilka 

extra anpassningar genomför de?  

 

 Hur uppfattar personalgrupperna synen på eventuella skillnader för de flerspråkiga 

eleverna?  

 

 Hur går personalgrupperna tillväga om de flerspråkiga eleverna inte når målen trots 

de extra anpassningarna?  

 

 Hur involveras elevhälsan i arbetet med extra anpassningar i de olika personal 

grupperna? 

 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas en bakgrund som framkommit vara relevant för studien avseende 

hur extra anpassningar, utredningar och ett elevärendes gång kan tolkas via styrdokument. 

Dessutom redovisas relevant litteratur kring hur forskare ser på utvecklingsstörning, 

flerspråkighet samt tal- och språkstörning.  
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3.1 Eleven i centrum 

Skolans uppgift är att skapa en god lärmiljö så att alla elever får möjlighet att utvecklas så 

mycket som möjligt i förhållande till läroplanens mål, inom den ordinarie verksamheten. 

Flerspråkiga elever kan ibland behöva extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå målen 

i läroplanen (Skolverket, 2016). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolan ta hänsyn till 

elevers olika behov, eleverna ska ges stimulans och stöd att de utvecklas så långt som 

möjligt. Skolan ska sträva mot att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen. Vidare anger Skollagen att elever som bedöms att inte nå 

upp till grundskolans kunskapskrav på grund aven utvecklingsstörning, ska tas emot i 

grundsärskolan.  

 

3.2 En utvecklingsstörning 

Enligt Winlund och Rosenström (2004) kan en intellektuell funktionsnedsättning även 

kallas utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning.  Den kan delas in i olika 

nivåer men i stort innebär  att en elev har nedsatt intelligens i minst två av de tre följande 

områden: 1. Teoretisk förmåga: hur hen klarar av att läsa, skriva, räkna och annat som tränas 

inom skolan. 2. Social förmåga: hur hen kan umgås med andra. 3. Praktisk förmåga: hur 

hen klarar av att äta, tvätta sig, klä sig och andra aktiviteter som sker i dagliga livet. (Ineland, 

Molin & Sauer, 2013; Västerbottens läns landsting VLL 1177, 2018; Winlund & 

Rosenström, 2004). 

 

3.2.1 En kort tillbakablick  

År 1968 fick alla barn rätt att gå i skolan, oavsett grad av utvecklingsstörning. De elever 

som gick i särskolan skulle få undervisningen anpassad efter sina behov och förmågor men 

lokalerna för undervisningen ägde  rum i egna skolbyggnader. På 1980-talet införde Sverige 

kommunaliseringen och samma huvudman skulle sköta utbildningen både över särskolan 

och grund skolan. Med kommunen som huvudansvarig förväntades fler elever med 
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utvecklingsstörning genomföra sin utbildning i grundskolan tillsammans med icke 

funktionshindrade och förutsättningarna för sociala relationer skulle öka (Szönyi & 

Tideman, 2011). Vid mitten av 1990-talet fick föräldrarna göra ett aktivt val för att deras 

barn skulle få tillträde till särskolan.  I dag är grundsärskolan en möjlighet att välja för elever 

med utvecklingsstörning (SFS 2010:800; Österlund, 2012). I dagens kursplan för 

grundsärskolan betonas att kunskap och engagemang av omgivningen som livsviktigt för 

personer med grav till lätt utvecklingsstörning. Den delen är fortfarande under utveckling 

bland pedagoger och verksam personal. Att lära känna en människa för vad den är och kunna 

ge det stöd personen behöver kräver kunskap om utvecklingsstörning och att alla elever är 

unika med olika förutsättningar för lärande (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004).  

 

3.3 Flerspråkighet 

Enligt (Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2018) är det lättare med inlärning av 

det svenska språket om eleven använder sitt modersmål i skolan. De betonar att båda 

språken kan fungera som stöd för varandra, och det behöver inte innebära att språken 

konkurrerar med varandra. En nyanländ elev definieras i Skollagen (SFS 2010:800)   som 

1) har varit bosatt utomlands, 2) nu är bosatt i landet, 3) har påbörjat sin utbildning i Sverige 

senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Efter fyra års 

skolgång i Sverige anses eleven inte längre vara nyanländ och kan då benämnas som 

flerspråkig elev. Under 3 kap 12 § i Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att rektor har det 

övergripande ansvaret kring elevvårdsarbete för de flerspråkiga eleverna. Eleverna ska 

kartläggas inom två månader från det att eleven är inskriven i skolan. Utifrån resultatet 

bedöms hur mycket eleven ska tillbringa tiden i förberedelseklass eller i den klass eleven 

fått klassplacering och var de eventuella anpassningarna ska göras inom den ordinarie 

undervisningen. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) tydliggörs i nästa avsnitt hur ett 

elevärendes gång ser ut för flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål.  

 

3.3.1 Ett elevärendes gång 
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I samband med kartläggning av nyanlända elever har de pedagoger som är ansvariga för 

eleven börjat se ur ett mer intersektionellt perspektiv där både elevens skolbakgrund och 

familjerelation tas med för att nå den proximala utvecklingszonen för elevers lärande.. En 

kartläggning är då betydande för att pedagogen ska kunna tillrättalägga en undervisning 

som gör att eleven kan tillgodogöra sig kunskapen på ett mer rättvist sätt. Efter elevens 

inskrivning, ska kartläggning ske inom två månader. Rektor överlägger sedan med 

kartläggningsansvarige om klassplacering och hur mycket tid eleven ska ha i 

förberedelseklass (SFS 2010:800).  

 

Visar det sig att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, ska hen 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Vid behov sker detta i samråd med elevhälsan Skollagen (SFS 2010:800).  

Om eleven trots extra anpassningar inte når kunskapsmålen ska rektor underrättas och en 

pedagogisk kartläggning upprättas, där elevens styrkor och svagheter framgår. Rektor 

ansvarar för att skolan har rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd (SFS 

2010:800). Om den pedagogiska kartläggningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska 

ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800). Där det ska framgå på vilket sätt stödet ska 

ges samt i vilken omfattning, så att eleven ges möjlighet att nå kunskapskraven (SFS 

2010:800). Visar det sig att eleven fortfarande inte når målen behöver skolan 

vårdnadshavares medgivande om att läkare eller psykolog får göra bedömningar som 

omfattar fyra olika delar: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I den 

pedagogisk bedömning är det personal med specialpedagogisk kompetens som kartlägger 

möjligheter och hinder om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav. 

Den psykologiska utredningen ska med uppdrag från rektor genomföras av en meriterad 

psykolog. Skolläkaren ansvarar för den medicinska kartläggningen inför konsultation på 

barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och om det faller ut i inskrivning på särskola. Dessutom 

görs en social bedömning av kurator som kontrollerar om det finns sociala faktorer i eller 

utanför skolan som bidrar till elevens inlärningssvårigheter (Skolverket, 2013a). Resultatet 
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av utredningen visar om eleven bör läsa efter grundskolan eller grundsärskolans läroplan 

för att nå målen (SFS 2010:800).  

 

Utfallen av utredningen kan visa på två olika händelseförlopp. Antingen visar slutresultatet 

att eleven kan placeras i grundskolan med insatser av extra anpassningar eller särskilt stöd, 

det vill säga, att eleven klarar att nå målen för grundskolan och placeras in under 

samhällsnormen normal och har med det goda framtidsutsikter och en normal social status. 

Eleven har automatiskt ett större utbud av studier att välja bland och ett bredare område att 

välja ett yrke som är av intresse. Alternativt visar resultatet av utredningen att eleven bör 

placeras i grundsärskolan för att nå målen för grundsärskolans läroplan. Om det visar sig gå 

den vägen för eleven kommer normer i dagens samhälle automatiskt att placera in eleven 

som onormal och avvikande. Vilket då gör att eleven får ett mindre utbud att välja bland 

fortsatta studier och har sämre förutsättningar till att få en värdighet och social status (Swärd 

& Florin, 2011).  

 

3.4 Formalisering av extra anpassningar 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen i skolan främja alla barns och elevers 

utveckling även nyanlända, samt ta hänsyn till elevers olika behov så de kan utvecklas så 

långt som möjligt och det ska helst ske i socialt samspel med andra. Det som också betonas 

är de elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla olika kunskapskrav 

eller kravnivåer som finns, de ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser Skollagen (3 kap. 3§). Visar det sig att en elev inte 

kommer att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, ska hen skyndsamt ges stöd i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen detta ska ske i samråd 

med elevhälsan Skollagen (3 kap. 5§).  

 

I läroplanen (Lgr, 2011) kan man läsa att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har 

svårigheter att nå målen under sin utbildningstid. Det framhålls att hänsyn ska tas till 
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elevernas olika förutsättningar, deras förmåga till lärande samt elevernas individuella behov 

(Lgr, 2011). Det går även att utläsa att En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 

lika (Lgr, 2011, s.8). I läroplanen (Lgr, 2011) beskrivs att det finns olika vägar att nå målen 

och därför är det svårt att utforma en undervisning som är lika för alla. Det krävs att 

verksamheten regelbundet prövas, resultat följs upp och utvärderas samt att nya metoder 

prövas och utvecklas tillexempel med extra anpassningar. Skolan har ett särskilt ansvar för 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå kunskapsmålen och enligt Lgr (2011) 

är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade men Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr, 2011, s.9). Under rubriken God miljö för 

utveckling och lärande Lgr (2011, s.10) framgår att läroplanen rekommenderar ett 

sociokulturellt perspektiv där skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap 

som ger trygghet och lust att lära.  

 

3.5 Transformering av extra anpassningar 

Det framgår i Skollagen (SFS 3kap. 12c §) att en nyanländ elevs kunskaper ska bedömas 

och att rektor är ansvarig för att bedömning görs senast inom två månader från det att 

eleven tagits emot i skolan. Vidare framgår att utifrån den bedömningen ska rektor besluta 

om vilken skolform och undervisningsgrupp eleven ska tillhöra Skollagen ( SFS 2010:800 

3 kap 12e §). Visar det sig att eleven på ett eller annat sätt inte kommer att nå 

kunskapskraven ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen 

för ordinarie undervisning. Om eleven på grund av otillräckliga kunskaper i svenska inte 

kan tillgodogöra sig undervisning i ordinarie undervisningsgrupp beslutar rektor att 

undervisning delvis ska ske i förberedelseklass. Dock ska undervisning i förberedelseklass 

avbrytas när eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska så hen kan delta i ordinarie 

undervisningsgrupp (SFS 2010:800). Undervisning i förberedelseklass får ej pågå i mer än 

2 år (SOU 2016:12, sid 32).  
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3.6 Realisering av extra anpassningar 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår att eleven så långt som möjligt ska få framföra sina 

åsikter i de frågor som rör hen och att elevhälsan främst ska vara förebyggande, 

hälsofrämjande med betoning på att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas 

som då kan ske i form av extra anpassningar. Det ska finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 

2010:800). Om eleven trots extra anpassningar inte visar sig nå kunskapsmålen ska rektor 

underrättas och en kartläggning som resulterar i särskilt stöd genomförs (SFS 2010:800). 

Vidare står att läsa i Skollagen om det särskilda stödet inte har gett effekt så att eleven inte 

lyckas nå målen krävs det en mer omfattande utredning där rektor har huvudansvaret. Den 

mer omfattande utredning ska då rikta uppmärksamhet mot faktorer som kan påverka 

resultatet av utredningen. Det som visar sig vara viktigt att beakta i en eventuell utredning 

är till exempel kognitiv förmåga, val av testbatteri för att mäta intelligensnivå och elevens 

tidigare skolbakgrund (Skolverket, 2013a 2013b). För att fylla ett av kriterierna och för att 

en bra bild av eleven i en eventuell utredning är det betydelsefullt att pedagogen tillsammans 

med eleven och dess vårdnadshavare genomför ett utvecklingssamtal hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka extra 

anpassningar som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålen (SFS 2010:800).  

  

Skolinspektionen (2016) bekräftar att det finns goda exempel där arbetet med extra 

anpassningar fungerar bra i samarbete med elevhälsan. Där insatserna med extra 

anpassningar implementeras i ett tidigt skede och kompetensen används kontinuerligt på det 

mest effektfulla sätt såg skolinspektionens utredare större mångfald av extra anpassningar 

som gynnar både den enskilde eleven och hela gruppen. Skolinspektionen (2016) skriver att 

ett gott samarbete gynnar även den spontant löpande utvärdering som är viktig både för 

pedagogen och elevens fortsatta utveckling. De framgångsfaktorer som visat sig vara av stor 

betydelse med extra anpassningar är att pedagogen genomför de planerade anpassningarna. 
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Eleverna får de extra anpassningarna som hen behöver tillexempel anpassade uppgifter, 

förförståelse för uppgiften, anpassning av tempot, kortare genomgångar, bekräftelse, 

placering i klassrummet, gruppsammansättningen och digitala hjälpmedel samt ger eleven 

tid och förutsättningar att lösa problem i ett långsiktigt perspektiv. Pedagogen bör också 

uppmärksamma elevens styrkor och möjligheter att ta information på olika sätt t.ex läsa, 

lyssna och bildstöd. Det ska var läromedel som leder mot samma mål som de andra eleverna. 

Där måste pedagogen skilja på extra anpassningar och särskilt stöd och se till att eleven inte 

jobbar med andra läromedel än klassen. Vikten av lyhördhet är något som är viktigt för 

pedagogen, hen ska lyssna på hur eleven känner det inför extra anpassningar och eleven ska 

inte känna sig utpekad (Skolinspektionen, 2016). 

 

4 Tidigare forskning 

Myndigheter som gett ut rapporter och forskare som forskat på språkstörning, flerspråkighet 

och utvecklingsstörning är idag många till antalet. I kapitlet nedan delges några myndigheter 

och forskares åsikter och tankar kring dessa områden.  

 

4.1 Skolinspektionen  

Enligt Skolinspektionens rapport (2016) visar det sig att kartläggning och analys av elevens 

kunskaper är en svår uppgift för pedagogen. Ofta saknas samarbete med elevhälsan för att 

få den totala bilden av eleven och lärmiljön den befinner sig i. Pedagogen tar av olika 

anledning inte hjälp av skolans elevhälsoteam för att lättare kunna identifiera behovet av 

extra anpassningar som eleven eventuellt skulle behöva. Enligt Skolinspektionen (2016) är 

det viktigt att elevhälsan involveras tidigt om pedagogen misstänker att en elev behöver 

extra anpassningar. En anledning till att de inte används kan bero på att elevhälsan inte ingår 

i skolans rutiner. Även brister i arbetet kring extra anpassning visar sig enligt 

Skolinspektionen (2016) var att det sällan sker uppföljning på elever som har dessa extra 

anpassningar. Pedagoger och elevhälsa vet därför inte om det har gett positiv effekt för 

elevens lärande. Hur extra anpassningar ska utföras av pedagoger är i många skolor en fråga 
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som ibland sammanblandas med särskilt stöd. Skolinspektionen (2016) menar att många 

skolor fortfarande jobbar med implementeringen av pedagogiken för extra anpassningar. 

Skolinspektionen (2016) redovisar ett resultat om extra anpassningens omfattning och det 

är att de sker i mindre ingripande karaktär och varaktighet. Relativt ofta ges den inom 

ordinarie undervisning och behöver inte något formellt beslut och gäller alla skolformer. 

Om eleven ska få extra anpassningar eller inte, beror på den enskilde pedagogens förmåga 

att uppmärksamma elevens behov. Inspektionen visar förslag på de som kan kallas extra 

anpassningar eftersom de upplever att det råder bristande kunskaper hos många pedagoger 

om vad som ingår i anpassningen (Skolinspektionen, 2016).  

 

4.2 Flerspråkighet, tal-och språkstörning 

I Statens offentliga utredningar (SOU 2017:54) kan man läsa att elever med svag 

skolbakgrund och analfabeter är en relativt stor grupp av nyanlända elever och de behöver 

mer tid och stöd för inlärning av svenska språket. Wessman (2017) beskriver utifrån ett 

sociokulturellt synsätt på realiseringsnivå hur svårt det kan vara för pedagoger att undervisa 

flerspråkiga elever. Å ena sidan för att läroplanen utgår från ett språk (svenska), å andra 

sidan att det saknas kunskaper i pedagogiken som enligt forskning gynnar flerspråkiga 

elever.  

 

I Vetenskapsrådet (2010) kan man läsa om flerspråkiga elever och hur stor betydelse 

flerspråkiga elevers bakgrund har i relation till deras lärande. Samma frågor då som nu ställs 

i rapporten Nyanlända och lärande (2010). Vad vet vi om de nyanländas tidigare utbildning? 

Vilka kunskapsluckor finns det? Hur ser de nyanländas bakgrund ut? (Vetenskapsrådet, 

2010).  Paulsrud, Rosén, Straszer och Wedin (2018) skriver i sin rapport om en ny strategi 

för pedagogerna som ska gynna flerspråkiga elever. De kallar fenomenet för transspråkande. 

Transpråkande som begrepp utvecklades i en skolkontext i Wales 1994. Begreppet 

beskriver en lärstrategi där eleverna fick möjlighet att använda både engelska och walesiska 

för att lösa muntliga och skriftliga uppgifter. Det framgick att detta sätt gynnar elevers 
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lärande samt att det bidrog till elevernas språkutveckling (Paulsrud, Rosén, Straszer & 

Wedin, 2018).  

 

Wedin (2017) menar att de skolelever som växer upp i dagens samhälle präglas av mångfald 

och rörlighet där de kommer i kontakt med många olika språk. Det är inte bara svenska 

elever som reser i många olika länder, utan även de som flyttar till Sverige från andra delar 

av världen får ta del av den språkliga mångfalden. Wedin anser att människor i dag 

kommunicerar med digitala verktyg, tecknade språk, bilder, filmer, ikoner och ljud för att 

förstå varandra. Wedin hävdar att de fasta indelningar i språket där eleven är beordrad att 

prata svenska i klassrummet är förlegade. För att förstå barns/ elevers språkande och lärande 

anser hon att indelning i förstaspråks,- andraspråk och modersmålindelningar måste hävas, 

då det inte längre är tillräckligt att dela in dem i kategorier som elever med svensk bakgrund 

och elever med invandrarbakgrund eller flerspråkiga elever. Wedin anser att pedagoger 

måste skapa förståelse för hur barn och elever utvecklar sitt språk och hur de tillämpar 

kunskaperna i skolan utifrån den språkliga nivå de befinner sig på. Wedin  menar att vikten 

av att bygga på elevers tidigare språkliga erfarenheter är viktigt för ett fortsatt lärande. Detta 

i likhet med Garcìa (2009) som framhåller att om man kan erbjuda möjligheter till att 

överföra det redan befintliga språket som eleven i ett tidigare skede har som grund in i 

klassrummet så sker undervisningen utifrån termen translanguaging (transspråkande) som 

med fördel kan användas som en form av pedagogik.  

 

Fischbein (2009) anser att språk- och skrivsvårigheter kan kopplas till arv och miljö. Om 

det förekommer färre läs- och språkaktiviteter i hemmet har inte eleven samma 

förutsättningar som andra. Enligt Lundgren (2005) och Salameh (2016) visar forskning att 

elever med flerspråkighet, språkstörning och invandrarbakgrund klarar att utveckla två 

språk, men det tar längre tid. Den sena utvecklingen av ordförrådet är mycket typisk för 

elever med språkstörning och det påverkar utvecklingen av andra delar i språkutvecklingen. 

För att veta om en tvåspråkig elevs problem rör sig om en språkstörning är kriteriet enligt 
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Lundgren (2005) att problemet måste finns i båda språken. Barnet behöver mer än 50 aktiva 

ord i sitt ordförråd för att kunna bygga upp ett grammatiskt system och det är ett stort behov 

av att bygga upp elevens ordförråd för att påverka den språkliga utvecklingen. Lundgren  

menar att det finns anledning att fråga vad personal kan göra vid tidig ålder när det handlar 

om strukturerad och språkstimulerande miljö. Lundgren konstaterar att det inte räcker med 

enstaka insatser för elever med grava språkliga svårigheter och undrar hur/vem som kan 

påverka och höja medvetenheten hos personalen om normal och avvikande språkutveckling. 

Även Fischbein (2009), Swärd och Florin (2011) betonar att det behövs mera kunskap om 

vad som särskiljer utvecklingsstörning från språkstörning och problem som härrör till 

tvåspråkighet så att elever inte mottas i grundsärskolan på felaktiga grunder.  

 

Wilder (2013) skriver i sin kunskapsöversikt Kommunikationen hos barn och ungdomar 

med flerfunktionsnedsättningar att utgångspunkten i arbetet med dessa elever är att alla kan 

kommunicera. Det handlar enligt Wilder (2013) om att identifiera och stödja den enskilda 

elevens unika och spontana uttryckssätt. Heister Trygg och Andersson (2009) förespråkar 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) där kommunikationssättet med 

eleven kan vara i form av tecken, olika bild- och symbolsystem. De personer som arbetar 

närmast barnet/eleven bör introducera det så tidigt som möjligt, redan vid 2 års ålder, så att 

barn med en utvecklingsstörning och elever i flerspråkighetssituation ska utveckla sina 

förutsättningar till kommunikation med andra så snart det är möjligt. Vidare skriver Heister 

Trygg och Andersson (2009) om betydelsen av att stödja elevers tal- och språkutveckling 

för att eleven ska kunna utvecklas i samförstånd med omgivningen. Elevens behov av AKK 

är ett helt system av insatser som involverar hela omgivningen. För elevens bästa ska AKK 

preciseras utifrån generella behov som bör stämma överens med elevens individuella behov 

och förutsättningar. Wilder (2013) menar att kartläggning av elevens kommunikativa 

kompetens är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet tillsammans med eleverna. 

Eftersom AKK sker i samspel med omgivningen innebär det att kartläggningen också måste 

omfatta elevens omgivning (Heister Trygg & Andersson, 2009).  
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De faktorer som kan spela roll för läsinlärningen nämns tidigare och är enligt Fischbein 

(2009) arv och miljö, men även att föräldrar lägger vikt vid läsning med sina barn har ett 

samband med elevernas läsintresse. Förutom det har fonologisk avkodning, visuella och 

ortografiska aspekter stor betydelse för läsinlärningen för de flerspråkiga eleverna 

(Fischbein, 2009). Paulsrud, Rosen, Straszer och Wedin (2018) anser att istället för att ge 

flerspråkiga elever stöd att delta i en enspråkig undervisning, bör flerspråkighet ses som en 

resurs och ett mål för skolans verksamhet, för att skolan ska bli en utbildningsmiljö där alla 

elever ges möjlighet att utveckla och använda sina språkliga resurser. Nettelbladt och 

Salameh (2007) berättar om hur invecklat och svårt det kan vara för pedagogen att göra en 

bedömning om var eleverna befinner sig i sin språkutveckling. Det krävs oftast en utredning 

och den som leder utredningen bör vara kunnig inom området och har kunskaper om vad 

som ska utredas och hur det ska göras, eftersom det finns många olika delar som kan 

misstänkas ligga bakom en språkstörning. 

 

4.3 Tydliggörande av kunskapsmål 

För att pedagogen ska få en rättvis bild av vad eleven behöver för extra anpassningar är det 

av stor vikt att eleven vet vilka mål hen ska uppnå med studierna. Jönsson (2013) beskriver 

hur pedagogen kommunicerar mål och kriterier med eleven och hur pedagogen kontrollerar 

var eleven befinner sig i förhållande till de kriterier som står att utläsa i Läroplanen för 

grundskolan (2011). Jönsson (2013) beskriver hur eleven skall kunna engageras i kamrat- 

och självbedömning och menar att om vi vill att eleverna ska lära sig, så bör vi vara öppna 

med vad vi vill att de skall lära sig och tydliggöra lärandet. Ämnesinnehållet är centralt men 

viktigast är att eleven lär sig att använda sina kunskaper och förmågan att lära. Det finns 

ofta mål och kriteriebeskrivningar som presenteras i varje ämne men som är svåra att förstå 

för eleven. Jönsson (2013) anser att pedagogen kan göra skillnad för en elev, när eleven 

förstår vad och hur uppgiften skall lösas. Eleven måste kunna se de konkreta målen och 

prestationen för att kunna sträva framåt (Jönsson, 2013). De mål som formuleras ska i 
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efterhand analyseras för att se vilka mål eleven uppnått. Varför eleven har lyckats är det 

som framstår som det viktigaste för elevens fortsatta utveckling (Runström & Nilsson, 

2015).  

 

4.4 Relationer och elevens prestationer 

Aspelin (2013) menar att om de omsorgsfulla och förtroendefulla relationerna mellan 

pedagog och elev inte utvecklas kan det vara svårt att utveckla någon hållbar och varaktig 

kunskap för eleverna. Aspelin (2013) nämner att sociala omständigheter och organisatoriska 

faktorer kan formuleras i termer elever med svårigheter eller elever i svårigheter. Dessutom 

har det i den svenska skolan varit en språklig norm om enspråkigt det vill säga, att i 

klassrummet pratas det bara svenska. Forskning har visat att om elever får tillgång till stöd 

med de olika språkliga färdigheter som eleverna bär på, ökar deras motivering till att lära 

sig det svenska språket (Wedin, 2017). Ett annat exempel är elever som använder tecken 

som sitt tal, de är i samma situation som andra flerspråkiga elever. De använder ett 

teckenspråk hemma med sin familj och i skolan ska de lära sig att använda de teckenspråk 

som brukas i skolmiljö. Teckenspråket är ett lika naturligt sätt att kommunicera på som det 

talade språket och Garcìa (2009) anser att kunskap om det tecknade språkets tvåspråkiga 

undervisning behöver utökas och utvecklas. Får eleverna tillgång till att använda sig av båda 

ökar deras kunskaper avsevärt snabbare (Wedin, 2017). 

 

Lundgren (2005) menar att den nya nationella handikappreformen LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) har fört med sig förändringar på olika nivåer i vårt 

samhälle och att en skola för alla innebär nya möjligheter för elever med språkstörning. 

Synen på elever med handikapp har ändrats från ett kompensatoriskt perspektiv där 

problematiken låg mer hos eleven Nilholm (2012) till ett mer kritiskt perspektiv där 

problemet läggs mer på skolmiljön och personal som jobbar runt eleven (Lutz, 2013). 

Aspelin (2013) och Lundgren (2005) betonar att omgivningens inställning ses som 

avgörande för en elevs grad av välbefinnande och utvecklingsmöjligheter, det omfattar 
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skolans både fysiska och sociala miljö. Runström och Nilsson (2015) menar att i en god 

lärmiljö är kulturen sociokulturell och där ges alla elever möjlighet till utveckling och 

lärande.  

 

5 Metod 

I detta kapitel redovisas vilken metod som ligger till grund för studien, samt urval av 

informanter. Därefter förklaras hur intervjuer, genomförande och bearbetning av 

intervjuresultat systematisk har genomförts samt hur de forskningsetiska riktlinjerna tolkats 

och hanterats i studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.1 Metodval 

 

Med inspiration från Skolinspektionens (2016) rapport har jag valt att genomföra studien 

med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och målinriktat urval. Enligt 

Brymans (2011) riktlinjer är den kvalitativa metoden relevant för å ena sidan finns 

möjligheten att fånga upp och beskriva informanternas tolkningar och uppfattningar om 

extra anpassningar. Å andra sidan för att få vetskap om vad informanterna anser vad 

begreppet extra anpassningar har för betydelse för elevernas lärande.  

 

Bryman (2011) skriver att det grundläggande arbetet inför genomförandet av intervju var, 

att skapa en utformning av intervjuguiden som passade för ändamålet. I det här fallet så 

rörde det sig om informanter som arbetade inom olika personalgrupper men med fokus mot 

samma mål. Så valet blev som tidigare nämnt semistrukturerad intervju utifrån en 

temastrukturerad intervjuguide. Vilket innebar att liknande tema var återkommande på de 

fyra olika guiderna, men frågorna under temat varierade en aning beroende på vilken 

informant som intervjuades.  

 

5.2 Urval 
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Med anledning av vad Skolinspektionen (2011) nämner som orsak till att flerspråkiga elever 

blir felbedömda och inskrivna under grundsärskolans läroplan, har grundskolan legat som 

bas för urvalet av informanter och genomförandet av studien. Urvalet av informanter till 

studien var som tidigare nämnt målstyrd där informanterna strategiskt valdes ut för att på 

bästa sätt belysa studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Antalet deltagare i studien var 

totalt tio personer uppdelade i fyra olika kategorier: skolledning, pedagoger, 

modersmålslärare och elevhälsa.  

 

Skolledningens deltagare omfattar två rektorer med varierad grad av erfarenhet i yrket. 

Pedagogerna var fyra stycken enfrån årskurs 1, 3, och förberedelseklass samt en pedagog 

från årskurs 4 som undervisade i svenska som andraspråk. Två modersmålslärare som även 

var anställda som studiehandledare för de flerspråkiga eleverna på den aktuella skolan. Två 

personer från elevhälsan jobbade på enheten med elever från årskurs två till fem. I resultatet 

kommer de skolor som är aktuella för studien att få fingerade namn för att motsvara 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet  2017).  

 

5.3 Genomförande 

Informanterna blev personligen kontaktade via besök eller mail och det var ett strategiskt 

val i syfte att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt. När informanterna godkänt   

medverkan i studien, skickades ett mail med bifogat missivbrev ut där studiens syfte och 

Vetenskapsrådets etiska principer ( 2017) framgick (bilaga 1). Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) är förarbetet med intervjun av stor vikt för att frågorna ska täcka syfte och 

frågeställningar. Innan intervjuerna genomfördes valdes en pedagog från grundsärskolan ut 

för en pilotstudie för test av frågor. Det visade sig att det inte var något problem med de 

frågor som ställdes, men att ordningsföljden behövde korrigeras i syfte att få ett bättre 

sammanhang och flyt vid intervjun. Frågorna ställdes utifrån teman (bilaga 2-5) vilket 

möjliggjorde jämförelse och analys mellan de olika deltagarnas svar, som å ena sidan gick 
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att koppla till forskningsfrågorna i studien och å andra sidan till läroplanen. Jag bestämde 

även dag, tid och plats för intervju tillsammans med informanterna.  

 

Innan själva genomförandet av intervjun med de utvalda informanterna skulle ske 

kontrollerades inspelningsfunktionen på telefonen så att den var godtagbar för ändamålet. 

Valet av intervjufrågor var utformad så att det gav informanten utrymme att tala om sådant 

de ansåg vara viktigt i fråga om flerspråkiga elever. Tiden för intervjun varierade därför 

mellan 20-35 minuter. Efter varje intervju fick informanterna erbjudande om att läsa igenom 

den transkriberade texten av för att öka trovärdigheten om eventuella felaktigheter som 

kunnat uppstå i dokumentet (Bryman, 2011). Fem av de tolv informanterna tackade ja till 

att läsa den transkriberade texten, för att eventuellt redigera missförstånd och godkännande 

av texten. En av rektorerna och en av modersmålslärarna ändrade en till två meningar i den 

transkriberade texten så att tydligheten med deras åsikt framkom på ett klarare sätt. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum nära informanternas arbetsplatser.  

 

5.4 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna sammanställdes och transkriberades ljudinspelningarna i det närmaste 

ordagrant och fördelen med ljudinspelade samtal är att det går att lyssna till flera gånger 

(Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Mängden rådata till studien blev närmare 70 sidor 

färdig transkriberad text. Som tidigare nämnt ville vissa informanter läsa igenom texten 

efteråt. För att texten skulle bli läsbar var det tvunget att läggas till en del skiljetecken och 

ändra meningsbyggnaden i transkriberingen (Denscombe, 2016).  

 

De färdiga transkriberingarna skickades via mail till de informanter som uppgav intresse av 

att läsa igenom för eventuella korrigeringar. Efter att informanterna, läst och korrigerat 

intervjumaterialet, påbörjades sortering och bearbetning med den insamlade datan. Bryman 

(2011) och Denscombe (2016) menar att det skrivna materialet bör sorteras under rätt tema- 

vilket i detta fall var gemensamt för de fyra intervjuerna för att få en tydligare överblick. 
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Det insamlade materialet sorterades under tre olika kategorier: ett för rektor, ett gemensamt 

för pedagog och modersmålslärare samt ett för elevhälsa. Därefter analyserades de tre 

dokumenten genom färgkodning av det svar som överensstämde med studiens syfte och 

forskningsfrågor. Resultatet av studien redovisas under resultat- och analysdelen där det är 

uppdelat under liknande teman som användes i intervjuerna (bilaga 2-5). Uppdelningen 

börjar med: rektorer, pedagoger, modersmålslärare och lokala elevhälsan. Under varje 

kategori presenteras rubriker och relevant resultat som svarar mot frågeställningar och syfte 

som avser studien (Bryman, 2011). Under diskussionsdelen presenteras även ett försök att 

möjliggöra en förklaring till hur det ser ut på den aktuella skolan med extra anpassningar 

och flerspråkiga elever.  

 

5.5 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det som forskare viktigt att vara medveten om vikten av 

en god forskningsetik inför kommande studier. Den som genomför forskningen har ett 

ansvar gentemot de människor som medverkar genom att informera om vad de etiska 

reglerna innefattar, samt vara medveten om de som indirekt påverkas av forskningen och 

forskningsresultatet. De fyra etiska kodex som beskrivs är informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och individskyddskravet. Dessa krav har även brukats för 

att öka trovärdigheten i studien.  

 

Informationskravet tillgodoses i missivbrevet genom en presentation av mig som person 

och syftet till undersökningen. Nyttjandekravet bemöttes även det genom missivbrevet, där 

informanterna försäkrades om anonymitet, utöver försäkran om att uppgifterna inte skulle 

användas, spridas eller utlånas för kommersiellt bruk. Svaren skulle vidare användas till ett 

examensarbete och när studien var färdigställd publiceras den på Umeå Universitets Diva-

uppsatsbas. Samtyckeskravet gjorde informanterna medvetna om att deras medgivande 

innebar frivilligt deltagande. Att frivilligt delta innebär att om någon känner sig obekväm, 

trängd eller av någon annan anledning vill avbryta intervjun så ska det ske omgående. 
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Samtycket är inte dokumenterat via underskrift utan med muntlig överenskommelse. 

Individskyddskravet innebär i denna forskningsstudie att informanten skyddas från skada 

och kränkningar. Skyddet sker genom avidentifiering av skola, namn på personer och elever 

som eventuellt nämns med namn i intervjuerna. Samtliga informanter var med på att 

genomföra intervjun med vetskap om resterande genomgångna regler från vetenskapsrådets 

etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

5.6 Kvalitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är begrepp som används för att beskriva kvaliteten i en 

undersökning. Reliabilitet står för hur stabilt resultatet är i studien och om det skulle bli 

detsamma om studien genomfördes på nytt det vill säga, att de finns en tillförlitlighet. 

Validiteten innebär att frågorna i studien verkligen mäter det som avses att mäta, det vill 

säga om det finns någon generaliseringsbarhet och trovärdighet i resultatet (Bryman, 2011).  

 

Att mäta reliabiliteten och validiteten i en kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2011) 

något som kvalitativa forskare har diskuterat, hur pass relevant dessa begrepp är för 

kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) försöker sammanblanda reliabilitet och validitet 

i den kvalitativa forskningen men behåller grunden i begreppens betydelse och lägger 

mindre vikt vid frågor som rör mätning. I denna studie kommer de alternativa begrepp 

trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet att användas vid beskrivning av reliabilitet 

och validitet (Bryman, 2011).  

 

För att stärka trovärdigheten hos de medverkande informanterna skickades det i god tid ut 

ett missivbrev (bilaga 1) till de tio personerna som tackat ja till att medverka i studien. Som 

tidigare nämnt framgick syftet och den forskningsetik som var aktuell för studien i 

missivbrevet. För genomförande av intervjuerna valdes mindre grupprum på enhet där 

informanten hade sin arbetsplats, allt för att skapa en bekvämlighet och trygghetskänsla hos 

informanten och säkerställa att de kände förtroende att svara så tillförlitligt som möjligt. 
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Studiens generaliserbarhet är i detta fall hur läsaren bedömer och tolkar informationen om 

genomförandet av studien och i vilken utsträckning informationen går att tillämpa på andra 

jämförbara studier. (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). 

 

6 Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en övergripande beskrivning av det rektorsområde som är aktuell 

för studien, samt resultat och analys från läroplanens arena som i denna del motsvarar 

transformeringsarenan (Lindström & Pennlert, 2016). Resultat och analys redovisas i 

löpande text och övervägande rubriker kan jämföras och svara mot de frågeställningar som 

är betydelsefull för studien. För att läsaren ska får en bredare bild av vad som kan vara av 

vikt att veta om flerspråkiga elevers skolgång finns det stycken som ligger utanför 

frågeställningarna, där syftet är att ge läsaren betydelsefull information angående vad 

pedagoger bör tänka på i arbetet med flerspråkiga elever. 

 

För att levandegöra den löpande texten i resultat och analysdelen samt följa 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna och enheternas namn fingerats. Nedan 

beskrivs personerna med det namn som används i resultatet samt yrke. 

 

Fingerade namn Yrke 

Grankullen Rektor 1 Rektor för förskoleklass och åk ett, Barn och utbildningschef. 

Tallheden Rektor 2 Rektor för åk två till fem samt förberedelseklass och grundsärskolan. 

Pedagog 1 Pedagog åk 1 

Pedagog 2 Pedagog åk 4 samt SVA i åk 3 

Pedagog 3 Pedagog åk 3 

Pedagog 4 Pedagog i förberedelseklass 
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Modersmålslärare 1 Modersmålslärare/ Studiehandledare 

Modersmålslärare 2 Modersmålslärare/ Studiehandledare 

Speciallärare 1 Lokala elevhälsan åk 2-3 

Speciallärare 2 Lokala elevhälsan åk 4-5 

 

Arbetet med studien genomfördes på en grundskola i en kommun Norrland. Grundskolan 

omfattar fem skolenheter med cirka 700 elever. Skoladministrationen består av rektorer, 

barn- och utbildningschef och central elevhälsa som utgörs av kurator, logoped, psykolog, 

skolsköterska, studie- och yrkesvägledare. Rektorerna i denna studie ansvarar för varsin 

enhet. Rektor 1 ansvarar för Grankullen med cirka 75 elever i förskoleklass och årskurs ett 

och tjänstgör även som barn och utbildningschef i kommunen. Rektor 2 ansvarar för 

Tallheden där det går 220 elever årskurs två till fem, förberedelseklass och grundsärskolan.  

 

Det totala antalet flerspråkiga elever på de två enheterna ligger runt cirka 57 elever, varav 

cirka 15 elever i de lägre åldrarna och cirka 40 elever i årskurs 2-5. De språk som är det 

största av de icke svenska språken på skolorna är arabiska och tigrinja, men även persiska/ 

dari är relativt stora. Både Rektor 1 och Rektor 2 berättade var för sig att i arabiska och 

tigrinja finns det större möjlighet att hitta modersmålslärare för undervisningen. Andra 

språk som också fanns på skolorna var finska, polska, tyska, thai och swahili.   

 

 

 

6.1 Rektorer 

I intervjun med rektorerna visar det att Rektor 2, har tagit del av vad Skolinspektionen 

(2016) påvisat om svårigheten för pedagogen att genomföra kartläggning och analys av 

nyanlända och flerspråkiga elever. Hen anser att personalen främst i förberedelseklass har 
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ökat sin kompetens och medvetenhet gällande bakomliggande faktorer och bedömning av 

flerspråkiga elever.  

 

Rektor 1 berättar att hen vet att forskningen förespråkar integrering av elever i klass för att 

eleverna ska känna tillhörighet och få ett ökat lärande både socialt och teoretiskt. Detta är i 

likhet med Wessman (2017) som utgår från Vygotskijs (refererad i Wessman, 2017) 

sociokulturella syn på lärande där två faktorer framträder för att elevernas lärande ska bli 

optimalt. Det är mänskliga relationer och interaktion, som ökar förutsättningar till lärande 

när eleven är integrerad i den klass eleven blir placerad i.  

 

Rektor 1 berättar att det är centralt för dem själv att förstå hur de som skolledare ska 

organisera verksamheten. Hur de ska komma fram till vilken kompetens de behöver för att 

förbättra kompetensutvecklingens område, så att resurserna nyttjas på bästa sätt. Resurserna 

kring området flerspråkiga elever är bra men behöver granskas och bestämmas vem som 

gör vad för att eleverna ska klara kunskapsmålen. Rektor 1 berättar att kommunen har fått 

stöttning av Skolverket med riktade insatser, ett gemensamt skolutvecklingsprojekt SKUA 

(språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Det visar sig att Rektor 1 anser att det är något 

som gynnar alla elever. Att få kompetensutveckling för befintlig personal och personal som 

håller över tid, så att när det kommer ny personal kan de ta till sig av verktygen (Rektor 1).  

 

Lundgren (2005) menar att det inte räcker med enstaka insatser hos elever som har språkliga 

svårigheter utan att medvetenheten om normal och avvikande språkutveckling måste höjas 

hos personalen. Fischbein (2009) menar att kunskaper om elevers språkutveckling är viktig 

och att det är viktigt att skilja på vad som kan vara en språkstörning eller en 

utvecklingsstörning för att undvika att elever mottas i grundsärskolan på felaktiga grunder. 

   

6.1.1 Uppfattning av extra anpassningar 
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När frågan om extra anpassningar ställdes till Rektorerna så blev svaren utifrån 

transformeringsarenans perspektiv.  Till en början blev det väldigt övergripande svar, men 

allt eftersom diskussionen pågick så utkristalliserade det sig hur de uppfattade begreppet 

extra anpassningar. Rektor 2 ansåg att extra anpassningar var allt det som inte räknas som 

åtgärder inom den ordinarie undervisningen: 

 

Och åtgärder är ju mer om du placerar en elev i en särskild undervisningsgrupp 

eller generellt inte är tillsammans med klassen inte har samma läromedel som resten 

av klassen, eller att du har plockat bort lektioner allt annat är ju extra anpassningar 

och behövs inte skrivas ett åtgärdsprogram på. (Rektor 2) 

 

Hen berättar att elevhälsan i kommunen tog ett stort ansvar i jobbet kring extra anpassningar 

och menar att det blir till rutiner ju fler gånger de provat, och genomfört någon extra 

anpassning som fungerat bra: 

  

Ju fler gånger man hör det, hör vad andra provat, så jag tror att det är en kultur det 

handlar om, det är inte så att man går igenom det en gång utan det här måste bli 

något man har i ryggraden. (Rektor 2) 

 

När frågan om extra anpassningar gavs till Rektor 1 förklarades inte begreppet extra 

anpassningarnas konkreta innebörd. Det visade sig att den frågan var svår att svara på, hen 

räknade istället upp vilka som genomförde extra anpassningarna i klassrummet. Att det var 

både pedagoger och fritidspersonal, studiehandledare på modersmål och språkstödjare som 

fanns tillgängliga som resurs i klassrummet. Hen fortsätter berätta att de vuxna från 

vuxenutbildningen gör språkpraktik på skolan och även de nyttjas som stöd och trygghet i 

klassrummet för de flerspråkiga eleverna. Detta i likhet med vad Aspelin (2013) menar att 

pedagogen och de andra vuxna som finns tillgänglig i klassrummet behöver skapa trygga 
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relationer med eleven för att eleven få ökade möjlighet att utveckla kunskap som håller över 

tid.  

 

Enligt Rektor 1 innebär det inte per automatik att pedagogen har vetskap om extra 

anpassningar. Hen menar att pedagogen måste vara noga med att se vad var och en behöver 

nyttja för extra anpassning och hen ansåg att elevens mentor måste veta syftet till extra 

anpassningen. Liknande vad som framkom i Skolinspektionens rapport (2016) om en elev 

ska få tillgång till extra anpassningar beror det ofta på den enskilde pedagogens förmåga att 

uppmärksamma elevens behov. 

 

Rektor 2 har liknande åsikter som Rektor 1 på att utvärdering av extra anpassningar är 

viktiga och att hens skola nu var i en process för att få det att fungera optimalt, så att 

pedagoger ska bli medvetna om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, 

innan det börjar en ny process med åtgärdsprogram. I Skolinspektionens rapport (2016) 

visar bristerna kring arbetet med extra anpassningar på uppföljningen om hur och vad som 

varit framgångsrikt för eleven. Och att mycket beror på den enskilda pedagogens förmåga 

att uppmärksamma de behov eleven har.  

 

6.1.1.1 Modersmålets betydelse för lärande  

Rektor 1 förklarar att pedagogerna använder Skolverkets bedömningsstöd för att se på 

vilken nivå eleven med annat modersmål befinner sig när de ska anpassa undervisningen. 

Hen påpekar att om inte det går att bedöma eleven utifrån skolverkets bedömningsstöd 

måste pedagogerna på andra sätt att uppskatta problematiken och jobba utifrån det. Det är i 

likhet med Wedin (2017) som betonar att pedagogen måste skapa förståelse hur elever 

utvecklar sitt språk och utgå från den språkliga nivå eleven befinner sig på. Att snabbt att få 

ett språk är en viktig del, vissa elever saknar eller har inte ett starkt modersmål och kan 

vara språkligt understimulerad och då blir skolan totalt en utmaning när man varken har 

ett modersmål eller svenska (Rektor 1).  
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Både Rektor 1 och Rektor 2 berättade om elever som tackat nej till 

modersmålsundervisningen på grund av att det blir långa dagar. Wedin (2017) menar att 

många människor i dag kommunicerar bland annat med digitala verktyg. I det fallet menar 

Rektor 1 att med en ökat elevfrånvaro från modersmålsundervisningen har de börjat titta på 

fjärrundervisning för de elever som läser modersmål, dels för att komma igång med 

undervisningen från dag ett, dels för att det kan vara svårt att hitta lärare till elever där 

språket inte är så vanligt och för att det ska passa eleven tidsmässigt under dagen. Rektor 2 

berättar att de har provat att lägga in en extra modersmålsundervisning under lektionen 

elevensval så att det faller in under skoltid för de elever som behöver extra tid i modersmål, 

men menar att de fortfarande har kvar modersmålsundervisningen efter skoltid. Det blir 

mera tid i modersmål för de elever som väljer det och behöver det för att nå målen. 

 

Både Rektor 1 och Rektor 2 var varse om att en grupp elever på fem stycken är det optimala 

och att rektorerna enligt skolförordning (SFS 2011:185) har skyldighet att erbjuda 

modersmål. Men det visar sig att Rektor 2 var öppen för att anställa modersmålslärare vid 

färre antal elever än fem, för att de flerspråkiga eleverna ska få samma förutsättningar som 

svensktalande elever att nå kunskapsmålen. Det är i likhet med vad SPSM (2018) betonar 

att eleven har lättare med inlärning av det svenska språket om eleven får tillgång att använda 

sitt modersmål i skolan som då kan generera till att eleven når målen. Wedin (2017) menar 

att om eleverna får tillgång till stöd och anpassningar med de olika språkliga färdigheter en 

elev kan tänkas bära på så ökar motiveringen att lära sig det svenska språket. 

  

6.1.2 Uppfattning om skillnader för flerspråkiga elever 

Skillnaden för de flerspråkiga eleverna sett utifrån transformeringsarenan var olika 

strukturer i arbete kring de flerspråkiga eleverna. Men rektorerna hade en gemensam syn att 

lyfta flerspråkiga elever på samma sätt som svenska elever genom att söka bidrag och 

utbilda personal för att öka kunskaperna hos personalen. Det är i likhet med vad Skollagen 
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(SFS 2010:800) skriver att det ska finnas tillgång till med sådan kompetens att elevens 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

 

På enheten för de lägre åldrarna där alla elever vistas i samma klassrum var det mycket extra 

personal i klassrummet så både elever med svensk bakgrund och flerspråkiga elever kunde 

nyttja resurserna. Utöver de resurser som fanns tillgänglig hade Rektor 1 fullt förtroende för 

pedagogens kunskaper i att tillsätta de extra anpassningar som flerspråkig elev kunde tänkas 

behöva.  

 

Rektor 2 beskrev att eleverna får fullt stöd i extra anpassningar i förberedelseklassen 

eftersom klassrummet generellt är utrustad med de anpassningar flerspråkiga elever kan 

behöva sin första tid i skolan, dessutom fanns det på enheten två till fem utbildad personal 

inom flerspråkighet. Det överensstämmer med Lgr (2011) som skriver att en likvärdig 

utbildning inte utformas på samma sätt överallt och att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov när skolan resurser ska fördelas.  

 

6.1.3 Samarbete mellan Rektorer och elevhälsa 

Både Rektor 1 och Rektor 2 berättar under de enskilda intervjuerna att mötet mellan den 

lokala elevhälsan sker kontinuerligt var och varannan vecka. Där finns ett centralt 

elevhälsoteam där kurator, psykolog, skolsköterska, logoped och talpedagog finns att tillgå 

om det visar sig att en elev behöver extra anpassningar eller nästa steg som är särskilt stöd. 

Rektor 2 beskriver att i det lokala elevhälsoteamet som jobbar under hen, så ingår två 

speciallärare som representerar var sitt arbetslag, och en från skolans trygghetsteam och hen 

som rektor. De träffas en gång per vecka och hen var med alla gånger om inget akut kom 

emellan, vid dessa möten tar de upp elever som på ett eller annat sätt är behov av extra 

anpassningar eller andra åtgärder. Det är i likhet vad Skollagen (SFS 2010:800) skriver att 

skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge stimulans och stöd för att utvecklas så 

långt som möjligt.  
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Enligt Skolinspektionen (2016) var en framgångsfaktor för att extra anpassningarna skulle 

fungera, ett gott samarbete med elevhälsa. Det var viktigt att de involverades tidigt om det 

fanns misstanke om att en elev var i behov av extra anpassningar. Rektor 1 förklarade att 

specialpedagogens roll var: att jobba främjande och förebyggande, utbilda, hitta system, ta 

fram metoder både didaktiska och metodiska, titta på metodik och didaktik och försöka 

vrida och vända på frågeställningarna (Rektor 1), vilket överensstämmer med 

Skollagen(SFS 2010:800) där det framgår att elevhälsan först och främst ska jobba i 

förebyggande och hälsofrämjande syfte. Vid funderingar kring en elev så lyfts ärendet först 

med arbetslaget och lokala elevhälsan och räcker det inte så förs frågan vidare till rektor, 

detta som i Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs som ett elevärendes gång.  

 

6.2 Pedagoger 

I detta kapitel som behandlar realiseringsarenan kommer de fyra pedagoger som har 

intervjuats att nämnas med siffror 1-4 för att underlätta läsningen. Pedagog 1 arbetar på 

Grankullen i åk 1 och har bara några månaders livserfarenhet inom yrket. Pedagog 2 arbetar 

på Tallheden i en åk 4 och har 14 år inom yrket, Pedagog 3 arbetar också på Tallheden i en 

åk 3 arbetad tid inom yrket 1½ år och Pedagog 4 arbetar i förberedelseklass på Tallheden 

och har 28 års arbetslivserfarenhet inom yrket.   

 

6.2.1 Uppfattning om extra anpassningar 

För att få en överblick om vad pedagogerna har för uppfattning om extra anpassningar 

ställdes frågan om hur de eventuella anpassningarna kunde se ut för den enskilda eleven och 

om de anpassat på något annat sätt. I den frågan svarade pedagogerna relativt lika, att de 

elever som var i behov av extra anpassningar så långt som möjligt fick sin undervisning i 

klassrummet tillsammans med de andra eleverna. Det överensstämmer med Runström och 

Nilsson (2015) som menar att om både den fysiska och sociala lärmiljön är god ges alla 

elever möjlighet till utveckling och lärande. Pedagog 1, 2 och 3 exemplifierade mer konkret 



34 
 

att extra anpassningar kunde vara allt utöver den ordinarie undervisningen med bildstöd, 

pennstöd, färgkodat schema, förtydligande av uppgift, sitta två och två. Vid eventuellt 

funktionshinder tänkte de även på placeringen i klassrummet, att det fanns möjlighet för 

eleven att sitta med någon som var teoretiskt starkare i ämnet, eller om eleven hade fysiska 

funktionshinder tillexempel en synskada eller hörselskada placerades eleven längre fram i 

klassrummet. Utöver de enskilda extra anpassningarna så beskrev alla pedagogerna 1-4 att 

anpassningarna var något som alla elever hade nytta utav och att de aktuella pedagogernas 

klassrum var anpassade med tillexempel färgkodat schema på tavlan, bildstöd för att 

tydliggöra vad dagen eller endast en aktuell lektion skulle innehålla. Detta stämmer överens 

med vad Skollagen (SFS 2010:800) framhåller i 1 kap. 4§ att utbildningen i skolan ska 

främja alla barns och elevers utveckling, där ingår även nyanlända. Pedagog 4 arbetar i 

förberedelseklass och berättar mer detaljerat om de extra anpassningar de gör i 

förberedelseklassen och att de är extra anpassningar både individuellt och för hela gruppen. 

De extra anpassningarna visade sig vara tillexempel digitala hjälpmedel, inläsningstjänst, 

lexin, anpassning av tempo under lektionen, kroppsspråk och bildstöd med mera. Många av 

de extra anpassningar som pedagogen för förberedelseklass räknade upp har även 

Skolinspektionen (2016) beskrivit för ett lyckat arbete med extra anpassningar i skolan. 

Förberedelseklassen använder sig även av det Heister, Trygg och Andersson (2009) 

förespråkar, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), med kroppsspråk och 

tecken kan de nå ut till de flerspråkiga eleverna på ett sätt som gynnar dem vid inlärningen 

av det nya språket. 

 

Det framkom en gemensam nämnare från varje enskild pedagog att extra anpassningarna 

sker så snart som möjligt, men att det i vissa fall kan ta lite längre tid beroende på att 

pedagogen inte riktigt vet hur eller vad som är bäst för eleven. Skolinspektionen (2016) 

skriver att i verksamheter där insatser sätts in i ett tidigt skede och där kompetensen används 

kontinuerligt, framgick det att anpassningarna gynnade både den enskilda eleven och hela 

gruppen, samt att den spontana löpande utvärderingen höll bättre kvalité. De framkom att 
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tanken med att strukturera upp och förtydliga lektioner var något som var under uppbyggnad 

på båda skolorna men att de kommit olika långt i processen. Skolinspektionen (2016) skriver 

att på skolor där arbetet med extra anpassningar fortfarande är under uppbyggnad,   och de 

har kommit en bit med arbetet, är inställningen hos pedagogerna positiva. När det handlar 

om att presentera extra anpassningar för vårdnadshavare vid utvecklingssamtal så berättade 

Pedagog 1, 2 och 4 att de på ett eller annat sätt presenterar vilka extra anpassningar som är 

tillsatt för eleven. Pedagog 3 överlät det till studiehandledaren/ modersmålsläraren om det 

fanns behov av det. 

 

6.2.1.1 Bedömningsmaterialets betydelse för flerspråkiga elever 

För att få en bredare syn på vad som kan vara en av orsakerna till att flerspråkiga elever 

hamnar under grundsärskolans läroplan valde jag att fråga om vilket bedömningsmaterial 

pedagogerna använder sig av när de ska bedöma de flerspråkiga eleverna. Jönsson (2013) 

betonar att om pedagogen kommunicerar mål och kriterier med en elev kan det göra skillnad  

då eleven förstår syftet med uppgiften. Pedagog 1 berättar att de använder sig av skolverkets 

bedömningsmaterial i svenska inte svenska som andraspråk, orsaken var att hen ansåg att 

det inte var någon av eleverna som var nyanländ. Pedagog 2 och 3 berättade att de använder 

Nya språket lyfter och Bygga svenska som är ett material skolverket tagit fram för 

nyanlända och flerspråkiga elever. 

 

Pedagog 4 berättar om kartläggningsmaterialet som används för de nyanlända eleverna, där 

fås information om elevens skolbakgrund, intressen och lite om familjen, allt som är 

väsentligt för en pedagog att veta för att kunna anpassa undervisningen på bästa sätt. Hen 

berättar att det även görs en kartläggning där man tittar på litteracitet och numeracitet 

(elevens kunskaper i skolämnet svenska och matematik) med betoning på att det är en god 

grund för att sedan fortsätta med skolverkets material Bygga svenska. Pedagog 4 berättar 

att det är Skolverkets kartläggningsmaterial som används när de kartlägger 

ämneskunskaperna hos de nyanlända eleverna, och hen belyser att det kan vara svårt att 
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använda på vissa elever beroende på deras korta skolbakgrund. Det är i likhet med vad SOU 

2017:54 presenterar i sin skrift att elever med svag skolbakgrund och analfabeter, behöver 

mera tid för inlärning av det svenska språket. Eleverna kan visa andra egenskaper som kan 

kombineras med modersmålsundervisningen i form av begrepp inom det aktuella området 

och det överensstämmer med Lgr (2011) där det står skrivet att hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov och att det finns olika sätt att nå målen. 

 

6.2.2 Uppfattning om skillnader i skolan för flerspråkiga elever 

Pedagog 4 berättar att hen delar tjänsten med ytterligare en pedagog och att de idag är  mer 

uppmärksamma idag än för några år sedan, om vilka behov de nyanlända eleverna har. Att 

vara uppmärksam på en nyanländ elev ökar möjligheten att så snabbt som möjligt se om det 

om det behövs något mer än extra anpassningar tillexempel kartläggning eller 

åtgärdsprogram som resulterar i särskilt stöd. Det är i likhet med Skolinspektionen (2016) 

som framhåller vikten av pedagogens lyhördhet gentemot elevens styrkor och svagheter. 

Pedagog 4 tar också upp om elevens tidigare skolbakgrund och att de utgår från den tidigare 

kartläggningen som görs på eleven när eleven kommer till skolan som nyanländ. Pedagog 

1 berättar att det är skillnad mellan de flerspråkiga elevernas kunskaper beroende på hur 

lång tid de bott i Sverige.  

6.2.3 Samarbetet mellan pedagoger och övrig personal 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska pedagogen minst en gång per termin erbjuda eleven 

och dess vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Vid genomförande av utvecklingssamtalet 

går pedagogen igenom på vilket sätt eleven behöver stöd, för att elevens kunskapsutveckling 

och sociala utveckling ska utvecklas mot målen. För att uppnå det så krävs ett samarbete 

mellan all verksam personal som jobbar kring en elev. Skolinspektionen (2016), Wessman 

(2017), Heister Trygg och Andersson, (2009) poängterar betydelsen av samarbetet mellan 

pedagoger för att få en helhetsbild av elevens kunskaper. 
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I fråga om samarbete mellan pedagoger, elevhälsa och övrig personal visade det sig utifrån 

de svar som framkom i de enskilda intervjuerna att i få fall tar elevhälsan kontakt med 

pedagoger om det inte är ett påbörjat elevärende. För att gynna utvärderingen av elevens 

fortsatta utveckling så förespråkar Skolinspektionen (2016) ett bra samarbete mellan 

pedagog och elevhälsan. Elevhälsan ska jobba i förebyggande syfte men svårigheten kan 

vara att veta var gränsen för det förebyggande arbetet ligger. Däremot tar pedagogerna 

kontakt med elevhälsa för att starta upp ett elevärende vid misstanke om tillexempel 

hörselnedsättning, synnedsättning eller få tips om vidareutveckling av anpassningar, och 

om hur de som pedagoger kan utveckla det enskilda stödet för eleven. Pedagog 4 tycker att 

elever som kommer till dem bör genomgå en ordentlig hälsoundersökning innan de börjar, 

så att de kan komma igång med extra anpassningarna så snart som möjligt. Detta för att inte 

fördröja uppstarten av arbetet med  extra anpassningar och ett ökat lärande hos eleven om 

det visar sig att eleven har tillexempel en funktionsnedsättning. 

  

Till exempel en sådan här sak som hörseln, jag tycker inte att eleverna ska behöva gå 

några månader i skolan innan vi upptäcker det, utan jag tycker att det ska vara gjort 

innan de kommer till oss. Det kan även vara andra hälsomässiga problem som eleverna 

har, som kan försvåra deras inlärning, det kan vara olika sjukdomar som de bär med 

sig därifrån de kommer. (Pedagog 4) 

  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolan sträva mot att uppväga de skillnader och behov 

i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och då måste de ske i 

samarbete med den berörda personalen som finns runt eleven. Samtliga pedagoger hade en 

önskan om ett utökat samarbete med elevhälsan. Pedagogerna gav förslag om att utöka tiden 

för den lokala elevhälsan så att de eventuellt skulle finnas tid för observationer i klass, ha 

bestämda träffar med pedagoger eller vara mer behjälplig hos pedagoger som precis startat 

sin karriär inom yrket.  
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När det pratas om samarbete mellan pedagoger och modersmålslärare tyckte Pedagog 2 och 

3 att samarbetet med modersmålslärarna i fråga om modersmålsundervisning var i princip 

obefintlig medan Pedagog 4 tyckte att de hade ett gott samarbete angående 

modersmålsundervisning. Pedagog 1 berättar att hen inte visste vilken modersmålsläraren 

var och om eleven gick dit över huvud taget. 

  

Om modersmålslärarens roll blir som studiehandledare så var pedagogerna mer positiva och 

ansåg att det samarbetet var bättre och det förekom samtal mellan pedagog och 

studiehandledare, men det fanns en önskan om ett ökat samarbete. Pedagog 2 har en grupp 

elever i Svenska som andraspråk, berättade under intervjun att det som oftast sker, är 

informella träffar med andra pedagoger eller studiehandledare i personalrummet, schemat 

ser olika ut för alla och det kan vara svårt att få till någon bra planeringstid (Pedagog 2). 

Detta var i likhet med det problemet Skolinspektionen (2016) skrev i sin rapport att 

pedagoger ansåg att de inte hade nog med samplanering som gynnar elevens fortsatta 

utveckling.   

 

Pedagog 4 tyckte att det var relativt bra samarbete med modersmålslärare/ studiehandledare 

för att de fanns tillgängliga på enheten. Hen menar att det underlättar att de kan ställa upp 

som tolkar vid kartläggning och gör att de får vara med vid den första bedömningen av 

eleven. Detta överensstämmer med Nettelbladt och Salameh (2007) som menar att det ses 

som positivt om den person som är med och tolkar vet förståelsen av vad, hur och varför 

hen ska framföra de frågor som pedagogen ställer .   

 

 

6.3 Modersmålslärare 

Antalet modersmålslärare för studien var två och de kommer att nämnas i resultatet som 

Modersmålslärare 1 och 2. En av intervjufrågorna som ställdes till modersmålslärarna innan 
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de tematiska frågorna tog sin början var hur lång arbetad tid de hade inom yrket. 

Modersmålslärare 1 berättade att det var cirka tio månader inom yrket, Modersmålslärare 2 

förklarade att hen hade runt nio år i yrket. Ingen av dem var utbildad pedagog och  

modersmålslärarna som blev intervjuade var anställda både som modersmålslärare och 

studiehandledning till de flerspråkiga eleverna. Detta gjorde att en fråga kunde få två svar 

beroende av vilken roll de svarade i. 

 

Erbjudandet av modersmålsundervisning för eleven görs redan vid inskrivningssamtalet hos 

flyktingsamordnaren i kommunen tillsammans med tolk, som i det fallet kan vara en av de 

anställda modersmålslärarna. Allt som rör eleven och elevens föräldrar är översatt på 

elevens hemspråk. Kan inte föräldrarna läsa så sker informationen med tolk som läser 

igenom papperen för vårdnadshavare.  

 

Modersmålslärarna berättade var för sig att ett av problemen med 

modersmålsundervisningen var att det låg utanför skoltid och det problemet bekräftades 

under intervjun med båda rektorerna. Skollagen (SFS 2010:800) betonar skillnader i 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen även Wedin (2017) menar att 

många människor idag använder sig av digitala hjälpmedel för att öka kommunikation och 

lärande, vilket också de båda rektorerna nämnde som alternativ för att lösa 

modersmålsundervisningen som låg utanför skoltid.  

  

6.3.1 Uppfattning om extra anpassningar 

När det gäller uppfattning om extra anpassning framkom det att tiden i yrket är avgörande. 

Modersmålslärarnas syn på begreppet extra anpassningar var enligt Modersmålslärare 1 

som jobbat inom skolan endast ett par månader, att förtydliga och förenkla för eleven. 

Modersmålslärare 2 som jobbat nio år i kommunen tyckte att mera tid för eleven var extra 

anpassning. Det visade sig att Modersmålslärare 2 som jobbat längre var medveten om att 

man kunde nyttja elevhälsan för ”elevers hälsa”, men ingen av modersmålslärarna verkade 
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nyttja elevhälsan för att eventuellt lyfta elever som var i behov av extra anpassningar. 

Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att om behov uppstår ska det finnas tillgång till 

personal med specialpedagogisk kompetens, som kan stötta pedagogen. Modersmålslärare 

1 och 2 berättade var för sig att undervisningen av eleven oftare sker i grupp om 2-4 elever 

än enskilt med eleven. De delar oftast in eleverna utifrån den kunskapsnivå eleven befinner 

sig och utgår därifrån för att alla elever ska få möjlighet till rätt nivå på det material som 

används. Modersmålslärare 1 och 2 berättade i den enskilda intervjun att när de går in i 

rollen som studiehandledare redogör de kunskapsmålen för eleverna utifrån läroplanen (Lgr, 

2011). Det är även en hjälp för dem själv att se vad det är eleven ska uppnå i den aktuella 

årskursen. 

  

6.3.2 Modersmålslärarnas syn på flerspråkiga elever 

Wessman (2017) skriver om två saker som är viktiga vid inlärning och skolframgång, det 

är mänskliga relationer och interaktion. Att modersmålslärare går in i klassen och hjälper 

eleven har fördelar för eleven som då får ta del av både det sociala samspelet med andra 

elever, svenska och modersmålet. Modersmålslärare 2 förklarade att det är skillnad i vissa 

språk. I arabiskan är det skillnad i det talade originalspråket och det skrivna språket, det kan 

vara dialekt. Detta gör det svårt för vissa elever och kan ta längre tid för inlärning. Enligt 

Lundgren (2005) visar forskningen att elever med flerspråkighet och språkstörning klarar 

av att utveckla två språk men att det tar längre tid. För att veta om det är en språkstörning 

eller utvecklingsstörning, när inlärningen av både svenska och elevens modersmåls språk 

tar lång tid att lära, krävs det mer kunskap om vad som särskiljer problem som härrör till 

tvåspråkighet (Fischbein, 2009). Både Modersmålslärare 1 och 2 visade sig ha liknande 

åsikter om att elevens skolbakgrund och sociala bakgrund har betydelse för på vilket sätt de 

kan tydliggöra kunskapsmålen. Fischbein (2009) nämner också att arv och miljö har 

betydelse för lärandet och att föräldrarnas  intresse för sina barns skolgång har ett samband 

med lärandet. Jönsson (2013) menar att om eleven förstår uppgiften, lär sig använda sina 
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kunskaper och förmåga att lära och att pedagogerna är öppen och tydlig med vad de vill att 

eleven ska lära sig ökar motivation och prestation för att sträva framåt. 

  

6.3.3 Samarbetet, modersmålslärare och övrig personal 

När frågan om samarbete med andra personalgrupper ställdes så svarade Modersmålslärare 

1 och 2 var för sig att samarbete med pedagoger vid modersmålsundervisning inte ansågs 

var det viktigaste enligt deras mening. Men att det fanns ett intresse i någon form av 

samarbete vid uppstart av ny termin, kanske då med modersmålslärare i någon annan del av 

Sverige.  

 

Modersmålslärare 1 och 2 fick samma fråga om de upplever en saknad i samarbete med 

pedagogerna vid arbetet med studiehandledning, och det visade sig att de gjorde.  

Vid genomförande av utvecklingssamtal som sker en gång per termin så kände 

modersmålslärarna att de ville vara mer delaktiga inte bara som tolk. De ansåg att de inte 

deltog i den mån de skulle kunna varken innan eller under utvecklingssamtalet.  

 

Frågan ställdes om det förekom samarbete mellan elevhälsan och modersmålslärarna. 

Modersmålslärare 2 svarade att hen upplevde att insatser från elevhälsan i 

modersmålsundervisningen var i princip obefintlig. Modersmålslärare 2 fortsätter berätta 

att samarbetet med elevhälsan ofta faller på klassmentorerna men att hen ett fåtal gånger 

haft med elevhälsan att göra rörande elevers “hälsa”.  

 

Modersmålslärarnas erfarenheter av samarbete stämmer överens med Skolinspektionen 

(2016) som menar att det ofta saknas samarbete mellan elevhälsa och pedagog för att få den 

totala bild av eleven och den lärmiljö som eleven befinner sig i. Varken Modersmålslärare 

1 eller 2 har tagit kontakt med elevhälsan för eventuellt stöd med extra anpassningar för de 

elever de undervisar i modersmål. Däremot har elevhälsan kontaktat Modersmålslärare 1 

enligt hens egen utsago, men då för att elevhälsan behövde en tolk. Frågan om de önskade 
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ett utökat samarbete med elevhälsan svarade modersmålslärare 1 och 2 var för sig, att det 

skulle vara bra, där skulle möjligheten finnas att lyfta de elever som eventuellt var i behov 

av extra anpassningar. 

 

6.4 Lokala elevhälsan 

I detta kapitel kommer den lokala elevhälsan att nämnas som Speciallärare 1 och 2. De två 

speciallärarna som intervjuades hade båda lång erfarenhet inom läraryrket. Speciallärare 1 

hade 21 verksamma år inom yrket och av dessa ca två år som anställd speciallärare. Hen 

ansvarade över elever årskurs två och tre. Speciallärare 2 hade 30 år av arbetslivserfarenhet 

inom yrket och av dem ca tre år som färdigutbildad speciallärare. Hen ansvarade över elever 

i årskurs fyra och fem. Det totala antalet elever på enheterna var ca 100 elever där arbetet 

var uppdelat på stadier om två till tre och fyra till fem. 

  

I den lokala elevhälsan för de tidigare åldrarna årskurs två till fem ingick rektor, två 

speciallärare, en från trygghetsteamet och en anställd med lågstadielyftet. Lågstadielyftet är 

ett statsbidrag som kommunen kan söka. Bidraget ska användas till att anställa mer personal 

i de lägre årskurserna förskoleklass till årskurs tre och det ska ge mer till varje elev 

tillexempel i svenska eller matematik. 

 

Den lokala elevhälsan kan låna in resterande behövda kompetenser via den centrala 

elevhälsan, det rör sig om logoped, psykolog, kurator. Detta överensstämmer med det 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att elevhälsan ska vara hälsofrämjande och omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas 

tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses.  

6.4.1 Speciallärarnas uppfattning av extra anpassningar 
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Specialläraren för åren två till fem berättar att de tar del av tidigare dokumentation av elever 

och utgår därifrån för vidare arbete med extra anpassningar. Ser specialläraren att det 

behöver göras en kartläggning som resulterar i särskilt stöd så sker det i samverkan med den 

pedagog som är mentor för eleven. Detta är i likhet med Skollagen (SFS 2010:800) som 

skriver hur viktigt det är med kartläggningar för att eleven ska få rätt stöd och extra 

anpassningar under sin skolgång.  

 

Speciallärarnas uppfattning om begreppet extra anpassning var att de fanns så mycket 

konkret material som pedagogerna kunde använda i undervisningen av flerspråkiga elever, 

material som de också föreslog till pedagogerna. Det är i likhet med vad Skolinspektionen 

(2016) beskriver om de som visar sig vara framgångsfaktorer i arbetet med extra 

anpassningar. I det fallet betonade både Speciallärare 1 och 2 var för sig, att de som 

efterfrågas generellt gällande extra anpassningar, var om den flerspråkiga eleven kunde få 

gå till liten grupp eller om de kunde plocka fram teoretiskt anpassat material. De båda 

Speciallärarna 1 och 2 försöker att vara så tillgängliga som möjligt, genom att ge förslag på 

anpassningar som kan leda till att pedagoger som undervisar de flerspråkiga eleverna får 

något konkret att använda i undervisningen. 

 

6.4.2 Samarbetet, speciallärare och övrig personal 

Speciallärare 1 menar att pedagoger som undervisar flerspråkiga elever sällan kontaktar 

specialläraren då en elev visar sig inte uppnå kunskapsmålen. Informanten hade inget svar 

om varför det såg ut som det gjorde. Det framgår i Skolinspektionens (2016) att pedagoger 

av olika anledningar inte tar hjälp av skolans elevhälsoteam för att identifiera behovet av 

anpassningar som vissa elever skulle behöva för att nå målen. För eleverna i årskurs fyra 

och fem ansåg Speciallärare 2 att kontakt med pedagog sker i princip varje dag.  

 

Speciallärarna var under den enskilda intervjun överens om att ingen modersmålslärare har 

kontaktat dem angående någon elev. Däremot hade de i vissa specifika fall kontaktat 
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modersmålsläraren angående elev/ elever och att modersmålsläraren ibland medverkat vid 

överlämnande av elev till årskurs sex.  

 

Speciallärarna var också intresserade av ett utökat samarbete med modersmålslärare och 

föreslog att de skulle behöva mer gemensam planering. Än en gång så måste det hänvisas 

till Skolinspektionens (2016) som visar på att ett bra och utvecklande samarbete med 

elevhälsan är något som saknas i vissa avseenden till exempel i kontakten mellan 

modersmålslärare och elevhälsan. 

  

7 Diskussion 

I detta avsnitt av studien sammanfattas analys och resultat kopplat till studiens syfte, tidigare 

forskning, relevant litteratur och skolans styrdokument. Studien kommer också att 

diskuteras ur ett sociokulturellt perspektiv där de olika arenorna formalisering, 

transformering och realisering får fungera som en vägvisare för läsaren.  

 

Syftet med studien var att erhålla en djupare förståelse hur modersmålslärare, pedagoger, 

lokala elevhälsan och rektor uppfattar begreppet extra anpassningar för flerspråkiga elever. 

Hur pedagogerna anpassar undervisningen för dessa flerspråkiga elever som uppvisar 

svårigheter att nå målen i grundskolan.  

 

7.1 Formuleringsarenan 

Formuleringarenans aktörer måste via kunskapsutvecklande projekt se till de flerspråkiga 

eleverna omhändertas på samma sätt som de svenska eleverna. Detta för att öka 

möjligheterna för flerspråkiga elever att nå målen. Det spelar en avgörande roll vem som 

styr på regeringsnivå höger eller vänster (Young, 2015). Hur det går för de flerspråkiga 

eleverna,  handlar om pengar. Mindre pengar från staten till kommunen resulterar i mindre 

pengar till skola och elever. Dessutom väljer färre pedagoger att vidareutbildar sig när 

bidrag plockas bort och pedagogen måste betala vidareutbildningen själv. 
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Skolan som är i fokus för studien deltar i Skolverkets projekt SKUA vilket rektorerna 

uttrycker som positivt. Det gynnar både pedagoger, modersmålslärare och de nyanlända 

eleverna. Personalen får möjlighet att tillägna sig mer kunskap om flerspråkighet och 

eventuella metoder som kan underlätta för eleverna att nå målen i grundskolan. För att få ta 

del av Skolverkets projekt krävs det att huvudmannen på skolan är aktiv och intresserad att 

föra projekt och kunskaper om flerspråkiga elever framåt. Formuleringarenans aktörer 

måste via de kunskapsutvecklande projekten se till de flerspråkiga eleverna omhändertas på 

samma sätt som de svenska eleverna, för att öka möjligheterna för den flerspråkiga eleven 

att nå målen. 

 

7.2 Transformeringsarenan 

Eftersom arbetet med flerspråkiga elever ser olika ut på enheterna kommer diskussionen 

under denna rubrik att vara utifrån rektorernas perspektiv det vill säga på 

transformeringsarenan. Det ges en förklaring till hur det ser ut med extra anpassningar på 

Grankullen förskoleklass till årskurs ett och Tallheden årskurs två till fem.  

 

Det som framkom av resultatet av de båda rektorerna var att de verkligen tog uppgiften med 

nyanlända och flerspråkiga elever på allvar. De utbildar enskilda pedagoger inom 

flerspråkighet, ser till att få ta del av SKUA skolutvecklingsprojekt för nyanlända. Båda 

rektorerna kände fullt förtroende för pedagogerna, både när det kommer till att eleven 

behöver extra anpassningar och när eleven skulle gå till modersmålsundervisningen.  

 

Det jag lade märke till under intervjun med rektorerna var att en av rektorerna som inte hade 

jobbat som pedagog tidigare pratade om extra anpassningar på ett mer övergripande plan än 

den rektor som tidigare jobbat som pedagog. Min uppfattning var att Rektor 2 hade mer 

förståelse av begreppet extra anpassningar och dess innebörd. Hen kunde beskriva konkret 

vad extra anpassning innebar både för pedagog och elev. Vilket jag anser är till stor fördel 
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både för pedagoger och flerspråkiga elever. Det som den aktuella skolan jobbade med nu 

från förskoleklass till åk ett var implementering av mer övergripande extra anpassningar i 

alla klassrum som bildstöd, färgkodat schema, med mera. Att rektorerna tänker att det ska 

finnas mer övergripande extra anpassningar i alla klassrum är positivt. Det kan medföra en 

skillnad för de flerspråkiga elever från årskurs två till fem som får möjlighet att vistas mer 

i den klass eleven blivit klassplacerad. Det visar på att rektorerna har tagit till sig av 

Skolinspektionens rapporter och granskningar och vill utveckla arbetet kring flerspråkiga 

elever. 

 

För att nå framgång fullt ut så krävs det mer än bara rektors vilja och engagemang att utbilda 

personalen, vara med i SKUA och implementera extra anpassningar. Det som också 

framkom i studien var att samarbete och kommunikation mellan rektor, lokala elevhälsan 

till pedagoger och modersmålslärare var bristfällig. Något som de medverkande pedagoger, 

modersmålslärare och elevhälsa kände att det skulle vara en framgångsfaktor för eleverna 

om den biten fungerade.  

 

Rektorerna berättade att det sker träffar kontinuerligt mellan rektor, elevhälsa och 

pedagoger och då kan man  undra varför inte modersmålslärarna är med på någon av dessa 

träffar. Resultatet visar behovet av att det skulle bra om modersmålslärarna skulle få 

möjlighet att vara med. Där finns chansen att lyfta de flerspråkiga eleverna utifrån 

modersmålslärarnas perspektiv, vilket kan vara en fördel för de flerspråkiga eleverna 

eftersom modersmålslärarna är de som är med vid den första kartläggningen. De vet vad 

den flerspråkiga eleven har för skolbakgrund om det är lite eller ingenting. Om det kan 

behövas extra anpassningar eller nästa steg, särskilt stöd.   

 

Det är i likhet med vad SOU-rapporten ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till 

gymnasiet” (SOU 2017:54) som skriver om de eleverna med svag skolbakgrund och 

analfabeter. Att den gruppen är relativt stor och de behöver mer tid och stöd för inlärning 
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av svenska språket. För att utveckla verksamheten krävs de enligt Läroplanen för 

grundskolan (2011) att verksamheten regelbundet prövas, resultat följs upp och utvärderas 

nya metoder prövas och utvecklas tillexempel extra anpassningar. Sett utifrån resultatet är 

skolan som är aktuell i studien på god väg mot ett utvecklande arbete med nyanlända och 

flerspråkiga elever både i implementering av extra anpassningar och vidareutbildning av 

personal.  

 

7.3 Realiseringsarenan 

Frågan om erfarenhet i arbetad tid på enheten visar sig vara central när det kommer till att 

veta hur den lokala strukturen på realiseringsarenan fungerar. Vad som görs och vem som 

gör vad på skolan. Det som framkom i intervjuerna var att de informanter med längre 

arbetad tid och erfarenhet på enheten hade bättre inblick i hur systemet för hur den lokala 

strukturen fungerade på de berörda enheterna. För att kunna utföra ett arbete på bästa sätt är 

det viktigt att veta hur den lokala arbetsstrukturen fungerar. Det är i likhet med vad 

Skolinspektionen (2016) beskriver i sin rapport att en av anledningarna till att extra 

anpassningarna inte sätts in så tidigt som de borde är att samarbetet mellan elevhälsa och 

pedagoger brister och att det kan bero på att de inte ingår i skolans rutiner. 

 

7.3.1 Pedagoger och modersmålslärare 

Medvetenheten bland pedagoger och modersmålslärare/ studiehandledare om att 

studiehandledning är en extra anpassning borde vara självklar för de pedagoger och personal 

som jobbar med nyanlända och flerspråkiga elever. Inte någon informant ur dessa 

personalgrupper som intervjuades tog upp att studiehandledning var en extra anpassning. 

Detta kan resultera i att pedagogen vid ett utvecklingssamtal inte kan bekräfta en helhetsbild 

av eleven eftersom studiehandledarens åsikter inte finns med.  

 

Wessman (2017) beskriver utifrån ett sociokulturellt synsätt hur viktigt det är att miljön runt 

eleven är anpassad och hur svårt det kan vara att undervisa flerspråkiga elever. Å ena sidan 
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för att läroplanen utgår från det svenska språket å andra sidan att det fattas kunskaper i 

pedagogiken som kan gynna dessa elever. Vid vissa tillfällen kan eleven vara i behov av 

AKK och då krävs det ett samförstånd mellan pedagoger, modersmålslärare och 

vårdnadshavare, för elevens bästa (Heister Trygg & Andersson, 2009). Pedagoger och 

speciallärare som jobbar på den aktuella skolan är på god väg och har kommit relativt långt 

i arbetet med implementeringen av extra anpassningar. Både för den enskilde eleven och 

för hela gruppen, och det beror mycket på den medvetenhet pedagoger och rektorer har i 

arbetet kring flerspråkiga elever.  

 

Pedagogerna är medvetna om hur de kan använda sig av varandras kunskaper (kollegialt 

lärande) för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt till lärande. Det är inte 

något som uttalades under intervjuerna men det går läsa om det mellan raderna i resultatet. 

Ett exempel är de korta träffar pedagoger har med varandra i personalrummet eller i 

korridoren, där utbyts erfarenheter och eventuellt viktig information om en enskild elev eller 

en grupp.  

 

Det som är tydligt i studien är att modersmålslärarna inte ser extra anpassningar på samma 

sätt som pedagogerna. Modersmålslärarna pratar endast om att ge eleverna mer tid för 

lärande och när de jobbar som studiehandledare att kunna ge eleven förståelse för texter 

genom att eleven får det på sitt hemspråk Det är en bra tanke men eleven kan vara i behov 

av annan extra anpassning och då finns inte kunskapen om vad en extra anpassning kan 

innebära. Modersmålslärarna tyckte att det var bättre nu för att rektor satsade på att de fick 

utbildning. Under de år jag har yrkesarbetat inom skolans väggar är de bra att skolan nu 

börjat satsa på att utbilda modersmålslärarna. Jag tror att de kan tillföra så mycket mera än 

bara undervisa i modersmål, tolka språk och studiehandleda de flerspråkiga eleverna.  

 

Det som visade sig bland samtliga informanter både pedagoger, modersmålslärare och 

speciallärare var att alla tyckte att tiden för att få till ett bra samarbete inte fanns. 
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Informanterna var medvetna om att det var en schemateknisk fråga men önskade att det var 

något som kunde betänkas nästa gång schemat ska läggas. Kanske en sådan sak går att lösa. 

Det är många pedagoger och elever att ta hänsyn till men det kan vara värt ett försök för att 

de flerspråkiga eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt. Många tidigare studier 

bland annat Skolinspektionen (2016), Wessman (2017), Heister Trygg och Andersson 

(2009) med flera har sett att samarbete är av betydelse för att få en helhetsbild av eleven. 

Pedagoger, speciallärare och modersmålslärare behöver bakgrundsfakta hur elevens 

skolbakgrund ser ut och då krävs det samarbete.  

 

Pedagoger och modersmålslärare behöver även kunskaper om hur man urskiljer en 

språkstörning från en utvecklingsstörning eller bara en brokig bakgrund för att veta vilka 

anpassningar som ska tillsättas för att eleven ska nå målen för grundskolan (Fischbein, 2009; 

Swärd & Florin, 2011). Det märks att en del av pedagogerna som var med i studien har 

utvecklat sina kunskaper om flerspråkiga elevers eventuella svårigheter. Genom att  

pedagogerna jobbat  med flerspråkiga elever samt att de utbildat sig inom flerspråkighet har 

de ökat sin förståelse om hur viktigt det är med att få en helhetsbild av eleven för att den 

flerspråkiga eleven ska få rätt extra anpassningar. Men dessa pedagoger är bara en liten del 

av alla pedagoger som jobbar inom skolan. Att utveckla lärandet om flerspråkighet för fler 

pedagoger och modersmålslärare skulle vara en utveckling i rätt riktning mot att öka 

standarden i den sociokulturella miljön. 

 

Det som kan ses som positivt i studien är att när det ska genomföras kartläggning för 

nyanlända elever finns modersmålsläraren med som tolk. Då kommer ytterligare en 

fundering om modersmålsläraren är medveten om att hen får ta del av grundläggande 

information först av alla och om modersmålsläraren använder informationen i sin planering 

när hen ska undervisa de flerspråkiga eleverna. Det skulle vara en bidragande del för 

elevernas utveckling om de sågs till att investera pengar på att utbilda modersmålslärare 

ännu mer än vad de gör idag. De har mycket kunskaper, men behöver kunskaper som 
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handlar om pedagogik och om de problem som härrör ur flerspråkighet sett ur ett 

pedagogiskt perspektiv.  

 

7.3.2 Lokala elevhälsan 

Den lokala elevhälsan som i det här fallet representeras av två speciallärare ligger under 

transformeringsarenan men jobbar närmare pedagogerna på realiseringsarenan. Elevhälsan 

upplever att de modersmålslärare som undervisar de flerspråkiga eleverna inte kontaktar 

dem angående elever som är i behov av extra anpassningar. Kanske de inte gör det, för att 

de inte vet i vilket syfte de ska kontakta elevhälsan. Eller för att de inte har kunskap om vad 

som kan vara orsaken till att en flerspråkig elev inte når målen. Det visade sig att en av 

modersmålslärarna kontaktat elevhälsan, men inte för att få stöttning ur ett pedagogiskt 

perspektiv utan mer ur hälsosynpunkt. Pedagogerna anses göra det oftare, det kan påverkas 

av att pedagogerna har en annan grundutbildning där synen på flerspråkiga elever utgår från 

ett mer sociokulturellt perspektiv. Det kan också bero på att pedagogerna vill att någon 

annan ska ta tag i de eventuella problem som kan visa sig hos flerspråkiga elever. Däremot  

upplever både modersmålslärare och pedagoger att elevhälsan sällan eller aldrig kontaktar 

dem. Det är en nackdel eftersom en av framgångsfaktorerna enligt Skolinspektionen (2016) 

är samarbete mellan elevhälsa, modersmålslärare och pedagoger viktig. 

 

Däremot finns funderingar om den lokala elevhälsa nyttjas på rätt sätt, att det pedagogerna 

ofta efterfrågar är om eleven kan få gå i liten grupp för att få extra stöd i till exempel läsning. 

Det är inte säkert att det är den ultimata extra anpassningen för alla flerspråkiga elever. Det 

är ett snabbt sätt för eleven att få extra anpassning men det ger ingen långsiktighet. I vissa 

fall kanske eleven mått lika bra av att få stanna i förberedelseklassen under lektionen även 

om det krävdes mer anpassningar.  

 

Förberedelseklassens klassrum är mer utrustat med de eventuella anpassningar den 

flerspråkiga eleven kan tänkas behöva under en lektion. Elevhälsan berättar att de brukar 
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plocka fram anpassat material till eleven om pedagogen efterfrågar det. Det som är mest 

aktuellt är den lilla gruppen. Varför är det så viktigt att den flerspråkiga eleven får gå till 

liten grupp? Kanske har de inte hunnit med att implementera extra anpassningarna i 

klassrummen ännu, så att den flerspråkiga klarar av att vara kvar i klassen under lektionstid? 

Generellt kan jag tycka att elevhälsan kan nyttjas på ett bättre sätt. Varje höst läser de 

igenom dokument som är av vikt för att eleven ska få möjliga förutsättningar att utvecklas 

med hjälp av extra anpassningar och andra stöd. Vad händer efter det? Hur är samarbetet 

med de som är närmast berörda av eleven? Enligt Skolinspektionen (2016) förespråkar de 

främst ett gott samarbete mellan skola och hemmet för att eleven ska nå den proximala 

utvecklingszonen.  

 

7.4  Sammanfattande diskussion  

Under min diskussion utkristalliserade det sig tre betydande begrepp som var viktiga för de 

flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling och för att de inte ska bli felbedömda och 

placeras under grundsärskolans läroplan. Det är lokal arbetsstruktur, samarbete och 

kunskap. Nedan kommer en sammanfattning inom de olika områdena. 

 

Den lokala arbetsstrukturen verka vara ett problemför pedagogerna att få till träffar som 

passar schemamässigt. De som är nyanställda inte vet vad den lokala och centrala elevhälsan 

kan erbjuda och vem de kan vända sig till med elevfrågor. Nyanställda pedagoger hade 

svårigheter med att veta om personen som jobbar mot de flerspråkiga eleverna är 

studiehandledare eller modersmålslärare vid de tillfällen de medverkar under lektionstid. 

Hur den ”osagda” arbetsstrukturen på enheterna fungerade med rutiner, arbetsuppgifter, och 

bemötande av personalen sinsemellan. Det kan vara några av faktorerna som försvårar för 

flerspråkiga elever att få tillgång till extra anpassningar. Det kan låta överdrivet med detaljer 

som vara orsaker till det som fungerar sämre på en skola men alla detaljer som fungerar 

sämre på grund av den “tysta kunskapen” har en negativ effekt för flerspråkiga elever och 

elever med andra funktionshinder. 
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Det som också framkom i resultatet av studien var att samarbete mellan elevhälsa, 

pedagoger och modersmålslärare inte fungerar som det borde. Tittar man däremot utifrån 

ett elevperspektiv hur samarbetet mellan elevhälsa, modersmålslärare, pedagog och rektor 

fungerar, är det bra men även det är inte så utvecklat som det skulle kunna vara. Om 

samarbetet mellan dem fungerat ännu bättre skulle arbetet med extra anpassningar, 

kartläggning, bedömning och synliggörande av kunskapsmål bli lättare att genomföra och 

verkar mer rättvist för eleven. Vid ett sämre samarbete mellan informanterna där luckor om 

elevens kunskaper uteblir kan det resultera i att eleven blir felbedömd och får läsa under 

grundsärskolans läroplan. Resultat är att kommunikation och dokumentation är en viktig 

faktor för pedagoger och annan personal i skolan. 

 

Det tredje begreppet är kunskap. Om eleven inte får tillgång till rätt verktyg och extra 

anpassningar för att pedagogen inte har kunskaper om flerspråkighet, språkstörning eller 

utvecklingsstörning och hur de kan anpassa för eleven, blir det troligtvis så att den 

flerspråkiga eleven till slut får genomgå de olika stegen för utredning till särskolan: 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Detta kan leda till att den 

flerspråkiga eleven blir inskriven under grundsärskolans läroplan på grund av brister i 

kunskap och samarbete hos pedagoger och personal. Dessa aspekter bör finnas i en 

sociokulturell miljö. För att undvika det krävs det att personalen har kunskaper inom 

flerspråkighet och det överensstämmer med vad Fischbein (2009) betonar, nämligen att det 

behövs mer kunskap om vad som särskiljer utvecklingsstörning från språkstörning och 

problem som hör till flerspråkighet.  

 

Möjligheterna till fortsatta studier för elever som blir felaktigt inskrivna under 

grundsärskolans läroplan blir avsevärt sämre, det är färre utbud av gymnasieutbildningar 

eller annan typ av högre utbildning. Färre valmöjligheter till ett jobb som innefattar eget 

ansvar över vissa områden, oftast resulterar  i någon form av bidragsanställning. Dessa 
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misstag går att rätta till, men vägen dit är lång och kräver inläsning av studier för eleven 

som blivit felbedömd. Det kan tyckas att personalen behöver mer kunskaper men det är inte 

möjligt att alla pedagoger ska kunna allt, då ska speciallärare och andra utbildade 

personalgrupper inom elevhälsan gå in som ett stöd till personalen så att de kan känna sig 

trygga i sin yrkesroll.   

 

Dagens samhälle bör framstå ur ett sociokulturellt perspektiv som ett tolererande, 

integrerande och kunskapsrikt samhälle men att bli felbedömd och gå under 

grundsärskolans läroplan hamnar eleven automatiskt i segregerande position. Det kan dras 

paralleller till i början av 1900 -talet. Idag är gränserna inte lika tydliga, men de finns 

fortfarande och vi måste alla sudda ut dem och se till att det blir rätt från början. 

 

7.5 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att granska hur modersmålslärare, pedagoger, lokala elevhälsan och 

rektor uppfattar begreppet extra anpassningar för flerspråkiga elever som uppvisar 

svårigheter att nå målen i grundskolan. Jag är medvetenheten om att det kan vara svårt att 

dra specifika slutsatser av studiens resultat, däremot kan en utförlig beskrivning av metod, 

genomförande av studien och studiens resultat göra att läsaren kan reflektera över resultatets 

tillförlitlighet, trovärdighet och generaliseringsbarhet (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Studien var som tidigare nämnt utformad med semistrukturerade intervjuer som utgick från 

en temastrukturerad intervjuguide om ämnet som var aktuell för studien. Enligt Bryman 

(2011) är den formen av intervju passande för att den är flexibel och informanten har stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Det gav också mig möjligheten att ställa frågor för 

att anknyta till något som informanten tidigare nämnt. Frågor som inte fanns i 

intervjuguiden men tillför bra bakgrundsinformation till resultatet (Bryman, 2011).  
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För att öka studiens tillförlitlighet var alternativet att använda mixed methods i arbetet med 

studien, där jag både intervjuade och observerade. Om jag använt mixed methods hade 

observationer av flerspråkiga elever i klassrumssituation, varit det kompletterande 

alternativet. Där hade jag kunnat observera om den pedagogik som pedagogen använder sig 

av varit anpassad så att den flerspråkiga eleven förstod vad målet med lektionen var. 

Eftersom studien var begränsad med omfång och tidsåtgång så ströks det alternativet 

(Bryman, 2011).  

 

Trovärdigheten av studien är relativt god eftersom informanterna fick möjlighet läsa igenom 

det transkriberade dokumentet för att eventuellt rätta felaktiga uppfattningar och 

missförstånd. Fem av tio informanter valde att läsa igenom transkriberingen innan 

sammanställningen av resultaten gjordes i tre olika dokument. Mina kunskaper och intresset 

för ämnet samt min förförståelse, har också haft betydelse för hur jag förstått och tolkat 

svaren. De sammanställda svaren jämfördes mot de forskningsfrågor som var aktuell i 

studien, för att se om det fanns förutsättningar att föra arbetet framåt genom de svar jag fått 

fram vid intervjuerna. Eftersom antalet deltagare i studien var fördelat på transformerings- 

och realiseringsarenan blev resultatet av intervjuerna en aning spretigt till en början. Men 

det fanns fördelar och jag fick ett bredare sortiment att gallra ur så att jag fick svar på mina 

forskningsfrågor vid sammanställningen av resultatet.  

 

Antalet informanter var begränsat men eftersom det i metodavsnittet framgår hur studien 

genomförts och att det är läsaren som tolkar informationen av genomförandet. Anser jag att 

om läsaren tolkar den som att studien går att tillämpa på andra jämförbara studier inom det 

aktuella forskningsområdet, är generaliseringsbarheten god (Bryman, 2011; Denscombe, 

2016).  

 

Intentionen var att belysa hur personal med olika befattningar inom skolan tolkade 

begreppet extra anpassningar för flerspråkiga elever. Hur långt pedagogerna kommit med 
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implementeringen av extra anpassningar i skolan och om det fanns eventuella skillnader för 

de flerspråkiga eleverna. Jag tittade även på hur pedagoger, modersmålslärare och 

elevhälsan upplevde samarbetet mellan varandra, för att öka stödet för flerspråkiga elever, 

för att jag skulle få en uppfattning om vad som kunde vara orsaken till att de i slutändan 

leder till fel bedömning av eleven. 

 

Jag anser att studien sammantaget har en godtagbar nivå vad gäller tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliseringsbarhet. Resultatet överensstämmer med vad tidigare 

forskning visar vad som kan vara orsakerna till att elever blir felbedömda. Att få tillgång till 

extra anpassningar kan vara en hjälp för den flerspråkiga eleven i rätt riktning. I studien går 

det inte att peka ut exakt vad orsaken kan vara att en elev blir felbedömd. Tre områden 

utkristalliserade sig där det fanns brister och det var: samarbete, kunskap om flerspråkighet, 

utvecklingsstörning, tal- och språkstörning och bedömning. Det är en svår uppgift att som 

pedagog att särskilja utvecklingsstörning från språkstörning och problem som hör till 

flerspråkighet. Rimligtvis kan resultatet av studien ligga till grund för en mer omfattande 

studie, om pedagoger och felbedömda flerspråkiga elever.  

 

8 Vidare forskning 

Att det fortfarande finns brister i hur flerspråkiga elever får ta del av extra anpassningar är 

något som verksamheten för studien jobbar på att förbättra. Det visar sig att rektorerna på 

transformeringsarenan är medvetna om att implementeringen av extra anpassningar behöver 

jobbas med från olika fronter för att uppnå bästa resultat. Även pedagoger och 

modersmålslärare på realiseringsarenan gör sitt bästa utifrån de kunskaper de besitter för att 

eleven ska få ta del av extra anpassningar och nå målen. 

 

Fortfarande läsåret 2018/2019 finns det områden som behöver utvecklas till de flerspråkiga 

elevernas fördel. Det skulle  vara intressant att vända på myntet och se det utifrån ett 
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föräldraperspektiv, hur de flerspråkiga elevernas föräldrar ser på det svenska skolsystemet. 

Vad de egentligen vet om vad eleven har för möjligheter till extra anpassningar för att klara 

skolgången utan att skrivas in under grundsärskolans läroplan.  

 

Frågor som jag ställer mig: 

Kan det vara så att föräldrarna vill att deras barn ska gå i grundsärskolan för att det ställs 

lägre krav och är mera anpassat i klassrummen? Är det möjligt att lägga forskningen på ett 

mer övergripande plan utifrån ett föräldraperspektiv, där föräldern tillsammans med eleven 

utgår från att eleven ska få de bästa möjliga förutsättningarna att nå målen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

9 Litteraturförteckning 

 

Aspelin, Jonas. (red). (2013). Relationell specialpedagogik – i teori och praktik. (Rapport 

2013:02), Kristianstad University Press.  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633279/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad 

20181014) 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a upplagan). Stockholm: Liber 

AB. 

  

Denscombe, Martyn. (2016). Forskningshandboken- För småskaliga forskningsprojekt. 

(3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Fischbein, Siv. (2009). Barns upplevelser av specialpedagogiska insatser I: L, Bjar & A, 

Frylmark. (red.) Barn läser och skriver - Specialpedagogiska perspektiv. (s. 41-64). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Garcia, Ofelia. (2009). Bilingual education in the 21st century. A global perspective. (s. 

140-158). Wiley-Blackwell. Hämtad från 

https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2011/02/education-multilingualism-

translanguaging-21st-century.pdf (Hämtad 20181010) 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633279/FULLTEXT01.pdf
https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2011/02/education-multilingualism-translanguaging-21st-century.pdf
https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2011/02/education-multilingualism-translanguaging-21st-century.pdf


58 
 

 

Harris, Richard & Burn, Katharine. (2011). Curriculum theory, curriculum policy and the 

problem off ill-disciplined thinking. Journal of Education Policy, 26(2), 245-261. 

Doi:10.1080/02680939.2010.498902  

 

Ineland, Jens, Molin, Martin & Sauer, Lennart. (2013). Utvecklingsstörning, samhälle och 

välfärd. (2:a upplagan). Malmö: Gleerups. 

 

Jönsson, Anders. (2013). Lärande bedömning. (3:e upplagan). Malmö: Gleerups 

utbildning. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e 

reviderade upplagan) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lindahl, Camilla. (2018). Transspråkande om naturvetenskap på teckenspråk. I: B, 

Paulsrud. J, Rosèn. B, Straszer & Å. Widen (red.) Transspråkande i svenska 

utbildningssammanhang. (s.173-196). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2012). Utbildningsreformer och politisk styrning (6:e 

upplagan). Västerås: Edita Västra Aros. 

 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2016).  Undervisning i teori och praktik - en 

introduktion i didaktik (6:e reviderade upplagan). Umeå: Fundo Förlag.   

 

Lundgren, Marianne. (2005). Mohamed lära sig svenska och modersmålet med tecken som 

stöd till talet? (Projekt inom kompetensfonden, förskoleverksamheten). Stockholm: 

Rinkeby stadsdelsförvaltning. 



59 
 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/externaleveranser/Kompetensfonden/KF

0331.pdf  (Hämtad 20180916) 

 

Nettelbladt, Ulrika & Salameh, Eva-Kristina. (2007). Språkutveckling och språkstörning 

hos barn. (1:a upplagan). Fonologi, grammatik, lexikon. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, Claes. (2012). Barn och elever i svårigheter - en pedagogisk utmaning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Paulsrud, BethAnne., Rosèn, Jenny., Straszer, Boglàrka & Wedin, Åsa. (Red). (2018). 

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. Lund: Studentlitteratur. 

 

Runström Nilsson Petra. (2015). Pedagogisk kartläggning: att utreda och dokumentera 

elevers behov av särskilt stöd. Malmö: Gleerups. 

 

Salameh, Eva-Kristina. (2012) Flerspråkighet i skolan- språklig utveckling och 

undervisning. Flerspråkig utveckling. Språklig bedömning av flerspråkiga barn (red). 

Stockholm: Natur och kultur (kap 2,3 s 27-38, 56-72) 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  (Hämtad 20180914) 

 

SFS 2011:185. Skolförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185  (Hämtad 20180914) 

 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/externaleveranser/Kompetensfonden/KF0331.pdf
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/externaleveranser/Kompetensfonden/KF0331.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185


60 
 

Skolinspektionen. (2011). Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför 

beslut om mottagande. Stockholm. Hämtad från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktad

e-tillsyner/2011/sarskola/sarskola-regeringsrapport.pdf 

 

Skolinspektionen. (2016). Skolans arbete med extra anpassningar -

Kvalitetsgranskningsrapport. Stockholm. Hämtad från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalit

etsgranskningar/2016/extra-anpassningar/skolans-arbete-med-extra-anpassningar.pdf   

(Hämtad 20180915) 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundsärskolan, Lgrsä 11. Stockholm: Edita. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, Lgr 11. Stockholm: Edita. 

 

SOU 2016:12. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmål. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Elanders Sverige AB. 

https://www.regeringen.se/49104c/contentassets/6e319410a61c4242bea35b5813028325/o

kade-mojligheter-till-modersmalsundervisning-och-studiehandledning-pa-modersmal-sou-

201612.pdf  (Hämtad 20180915) 

 

SOU 2017:54. Flera nyanlända ska uppnå behörighet i gymnasiet. Stockholm: Elanders 

Sverige AB. 

https://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fle

r-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf  (Hämtad 

20180915) 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2011/sarskola/sarskola-regeringsrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2011/sarskola/sarskola-regeringsrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/extra-anpassningar/skolans-arbete-med-extra-anpassningar.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/extra-anpassningar/skolans-arbete-med-extra-anpassningar.pdf
https://www.regeringen.se/49104c/contentassets/6e319410a61c4242bea35b5813028325/okade-mojligheter-till-modersmalsundervisning-och-studiehandledning-pa-modersmal-sou-201612.pdf
https://www.regeringen.se/49104c/contentassets/6e319410a61c4242bea35b5813028325/okade-mojligheter-till-modersmalsundervisning-och-studiehandledning-pa-modersmal-sou-201612.pdf
https://www.regeringen.se/49104c/contentassets/6e319410a61c4242bea35b5813028325/okade-mojligheter-till-modersmalsundervisning-och-studiehandledning-pa-modersmal-sou-201612.pdf
https://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf
https://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf


61 
 

Skolverket. (2013 a). Allmänna råd. Mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Stockholm: Danagårds Litho. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa28

99/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3030.pdf?k=3030 

 

Skolverket. (2013 b). Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen 

hos flerspråkiga elever. Stockholm: Erlander 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa28

99/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3038.pdf?k=3038 

(Hämtad 20180918) 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Modersmålsläraren viktig för att identifiera 

språkstörning. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/modersmalslararen-viktig-for-att-

identifiera-sprakstorning/ (Hämtad 20181012) 

 

Szönyi Kristina & Tideman Magnus. (2011). Den nya omsorgsboken - Särskola, 

kategorisering och vanliggörande. Malmö: Liber 

 

Trygg, Boel, Heister & Andersson, Ida. (2009). Alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) i teori och praktik (3 red). Ljungby: Jomagp. 

 

Vetenskapsrådet. (2010). Nyanlända och lärande- en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan. Bromma: CM-Gruppen 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-

publikationer/publikationer/2010-05-03-nyanlanda-och-larande.html (Hämtad 20181101) 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3030.pdf?k=3030
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3030.pdf?k=3030
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3038.pdf?k=3038
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3038.pdf?k=3038
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/modersmalslararen-viktig-for-att-identifiera-sprakstorning/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/modersmalslararen-viktig-for-att-identifiera-sprakstorning/
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2010-05-03-nyanlanda-och-larande.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2010-05-03-nyanlanda-och-larande.html


62 
 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf (Hämtad 20181102) 

 

Wedin, Åsa. (2017). Flerspråkighet som resurs för lärande. I: Wedin. Å.(Red.), Språklig 

mångfald i klassrummet. (s.19-36). Stockholm: Lärarförlaget. 

 

Wessman, Anneli. (2017). Att arbeta med nyanlända på flera språk. I: Wedin. Å. (Red.), 

Språklig mångfald i klassrummet. (s.111-136). Stockholm: Lärarförlaget. 

 

Wilder, Jenny. (2013). Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med 

flerfunktionsnedsättningar: en systematisk kunskapsöversikt. Kalmar: Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga. 

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%

C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf 

(Hämtad 20180920) 

 

Winlund, Gunnel & Rosenström Bennhagen, Susanne. (2004). Se mig! Hör mig! Förstå 

mig! Stockholm: Ala. 

 

Vårdguiden 1177. (2018). Intellektuell funktionsnedsättning - Utvecklingsstörning. 

Västerbotten. 

https://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/#section-

1 (Hämtad 20181108) 

 

Young, Michael. (2015). Curriculum theory and the question of knowledge: a response to 

the six papers, Journal of Curriculum Studies, 47, (6), 820-837. 

https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1101493  (Hämtad 20181006) 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
https://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/#section-1
https://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/#section-1
https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1101493
https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1101493


63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Theresa Käck och läser till speciallärare - inriktning utvecklingsstörning 

på Umeå Universitet. Nu läser jag min sista termin och där ingår det att skriva en 

rapport som har specialpedagogisk relevans. 

 

Jag kommer att skriva en rapport om implementeringen av extra anpassningar för 

flerspråkiga elever i ämnet svenska, och rikta in mig på åk 1,3, förberedelseklass 

och elevhälsan. Utifrån detta syfte vill jag gärna att ni tar er tid att ställa upp på en 

intervju som är mellan 30- 45 min. Det kommer att hjälpa mig att bilda en 

uppfattning om hur det ser ut i arbetet kring extra anpassningar ur ett pedagogiskt 

perspektiv. 
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Jag kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska principer som kortfattat innebär 

att ni fått information om vad studien ska handla om. Deltagandet är frivilligt och vi 

kan avbryta när som helst. Jag kommer att avidentifiera alla som deltar, skolor och 

kommun. Rapporten kommer inte att användas för kommersiellt bruk och resultatet 

kommer endast att bli offentlig i samband med examinationen. Om man vill ta del 

av den färdiga rapporten så kommer den att ligga på plattformen Diva Umeå 

Universitetsbibliotek.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Theresa Käck  

0706953015 

theresa.rehnmarkkack@nordmaling.se  

Bilaga 2 

Intervjuguide till rapporten 2018  

(Elevhälsan) 

 

För att få en djupare förståelse vad pedagoger har för tankar och agerar när det är tal om 

extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd, har jag ett intresse för att undersöka 

Hur elevhälsan anpassar undervisningen i för flerspråkiga elever. Jag riktar blicken mot 

extra anpassningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Som avgränsning väljer jag att 

fokusera på flerspråkiga elever i åk 1, 3 och förberedelseklass. 

 

I skollagen framgår att elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det ska även finnas tillgång till 

personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses (2 kap. 25 §). 

 

mailto:theresa.rehnmarkkack@nordmaling.se
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Hur många år har ni varit verksam inom elevhälsan? 

Hur många elever ansvara ni för? 

Hur många är ni i ert team och vilka yrkeskategorier ingår? 

 

Modersmålsundervisning  

 

1. Hur ofta tar modersmålsläraren kontakt med er angående elever som eventuellt kan 

behöva extra anpassningar? 

2. Hur ofta kontaktar ni modersmålsläraren, för att i samråd med hen gå igenom de 

elever som behöver extra anpassningar inom ordinarie utbildning?   

3. Skulle ett utökat samarbete modersmålslärare och pedagoger vara önskvärt? 

4. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

 

Extra anpassningar 

 

1. Hur ofta tar pedagoger som undervisar flerspråkiga elever kontakt med er på 

elevhälsan då de inser att eleven inte kommer att nå kunskapsmålen? 

2. Det står i skollagen att extra anpassningar ska ske i samråd med elevhälsan, vad 

innefattar extra anpassningar för dig/er i elevhälsan?  

3. Hur ofta har ni uppföljning av extra anpassningar? 

4. Kan ni ge exempel på de förslag till extra anpassningar som pedagogen oftast 

efterfrågar? 

5. Hur länge brukar ni vänta innan extra anpassningar sätts in? 

6. Hur inblandad är ni i arbetet runt elevens IUP? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till rapporten 2018 

(Modersmålslärare) 

För att få en djupare förståelse vad modersmålslärare har för tankar och agerar när det är tal 

om extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd, har jag ett intresse för att 

undersöka Hur modersmålslärare anpassar undervisningen för flerspråkiga elever. Jag 

riktar blicken mot extra anpassningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Som avgränsning 

väljer jag att fokusera på flerspråkiga elever i åk 1, 3 och förberedelseklass. 

 

Hur många år har du i verksamheten? 

Hur många flerspråkiga elever med modersmål ansvarar du för? 

 

Modersmålsundervisning 
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1. Hur mycket tid har du för den enskilda eleven i modersmål? 

2. Hur undervisar du dessa elever, sker det i klass eller enskilt? 

3. Hur ser samarbetet ut mellan dig som modersmålslärare och pedagogen? 

4. Vad tror du anledningen är till att samarbetet ser ut som det gör? 

 

Extra anpassningar 

I den årliga IUP´n ska det även framgå vilka extra anpassningar som behövs för att eleven 

ska nå målen. Extra anpassningar ska “skyndsamt” sättas in, och ske i samråd med 

elevhälsan. 

 

1. Vad är extra anpassningar för dig? 

2. Kan du ge exempel på några? 

3. Hur länge brukar ni vänta innan extra anpassningar sätts in? 

4. På vilka grunder sätts extra anpassningarna in? 

5. Vilka specialpedagogiska insatser sker i samråd med elevhälsan? 

6. Hur ofta tar elevhälsan kontakt med er angående elever som eventuellt kan behöva 

extra anpassningar? 

7. Hur ofta kontaktar ni elevhälsan, för att i samråd med hen gå igenom de elever 

som behöver extra anpassningar inom ordinarie skolgång?   

8. Skulle ett utökat samarbete med elevhälsan och pedagoger vara önskvärt? 

9. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

      10.  Vad tror du är i så fall anledningen till att det ser ut som det gör? 

      11.  Hur fungerar det där du jobbar? 

 

Synliggörande av kunskapsmål 

Enligt skolinspektionens granskning saknades i de flesta ärenden en bedömning av om 

eleven hade förutsättningar att nå kunskapsmålen. 
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1. I vilken omfattning är du delaktig i svenskundervisningen? 

2. På vilket sätt synliggör du som modersmålslärare kunskapsmålen i svenska för 

elever med ett annat modersmål än svenska? 

3. Ges det möjlighet att på din skola byta moderna språk som görs i åk 5 eller 6 till 

sitt modersmål eller förstärkt undervisning i svenska som andraspråk eller 

svenska? 

 

Bedömningsmaterial 

Enligt skollagen ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas inom två månader från de att 

eleven tagits emot i skolan. Bedömningen ska göras av en särskilt utbildad personal för 

det ändamålet. Men även pedagogen ska göra bedömningar hos eleven. 

 

1. I vilken omfattning är du delaktig i den pedagogiska bedömningen? 

2. Vilket bedömningsmaterial används då den nyanlända elevens kunskaper ska 

bedömas? 

3. Vilket bedömningsmaterial använder du för att utvärdera elevens utveckling i 

förhållande till kunskapskraven i läroplanen? 

4. Hur ofta genomförs bedömningen i samarbete med pedagogen? 

5. Hur delaktig är du i de årliga utvecklingssamtalen?  

6. Under utvecklingssamtalet tar du som pedagog/modersmålslärare upp vilka 

eventuella extra anpassningar som eleven eventuellt är i behov av i svenska? för att 

eleven ska nå kunskapskraven? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide till rapporten 2018  

(Pedagogernas) 

För att få en djupare förståelse vad pedagoger har för tankar och agerar när det är tal om 

extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd, har jag ett intresse för att undersöka 

Hur pedagoger anpassar undervisningen för flerspråkiga elever. Jag riktar blicken mot 

extra anpassningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Som avgränsning väljer jag att 

fokusera på flerspråkiga elever i åk 1, 3 och förberedelseklass. 

 

Hur många år har du i verksamheten? 

Hur många flerspråkiga elever med modersmål ansvarar du för? 

 

Modersmålsundervisning  

 

1. Har du några elever i klassen som har modersmålsundervisning? 
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2. I vilken utsträckning har dessa elever modersmålsundervisning? 

 

Enligt skolinspektionens granskning framkom det att samarbete med modersmålsläraren var i 

mycket liten omfattning när det handlade om den pedagogiska bedömningen. 

 

3.Vad tror du är i så fall anledningen till det?  

4.Hur ser samarbetet ut mellan dig som pedagog och modersmålsläraren? 

5.Vad är anledningen till att samarbetet ser ut som det gör? 

 

Extra anpassningar  

I den årliga IUP´n ska det även framgå vilka extra anpassningar som behövs för att eleven 

ska nå målen. Extra anpassningar ska “skyndsamt” sättas in, och ske i samråd med 

elevhälsan. 

 

1. Vad är extra anpassningar för dig? 

2. Sker anpassningen i hela klassen eller mot den enskilda individen? 

3. Vilka specialpedagogiska insatser sker i samråd med elevhälsan? 

4. Kan du ge exempel på några? 

5. Hur länge brukar ni vänta innan de sätts in extra anpassningar? 

6. På vilka grunder sätts extra anpassningarna in? 

7. Hur ofta tar elevhälsan kontakt med er angående elever som eventuellt kan behöva 

extra anpassningar? 

8. Hur ofta kontaktar ni elevhälsan, för att i samråd med hen gå igenom de elever 

som behöver extra anpassningar inom ordinarie skolgång?   

9. Skulle ett utökat samarbete med elevhälsan och pedagoger vara önskvärt? 

10. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

      11.  Vad tror du är i så fall anledningen till att det ser ut som det gör? 

      12.  Hur fungerar det där du jobbar? 
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Synliggörande av kunskapsmål 

Enligt skolinspektionens granskning (2016) saknades i de flesta ärenden en bedömning av 

om eleven hade förutsättningar att nå kunskapsmålen. 

 

1.På vilket sätt synliggör du som pedagog kunskapsmålen i svenska för elever med ett 

annat modersmål än svenska? 

 

2.Ges det möjlighet på din skola att byta moderna språk som görs i åk 5 eller 6 till sitt 

modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk eller svenska? 

 

Bedömningsmaterial 

Enligt skollagen ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas inom två månader från de att 

eleven tagits emot i skolan. Bedömningen ska göras av en särskilt utbildad personal för 

det ändamålet. Men även pedagogen ska göra bedömningar hos eleven. 

 

1. Vilket bedömningsmaterial används då den nyanlända elevens kunskaper ska 

bedömas? 

2. Vilket bedömningsmaterial använder du för att utvärdera elevens utveckling i 

förhållande till kunskapskraven i läroplanen? 

3. Hur ofta genomförs bedömningen i samarbete med modersmålsläraren? 

4. Genomförs det utvecklingssamtal med vårdnadshavare en gång/ termin?  

5. Under utvecklingssamtalet tar du som pedagog upp vilka eventuella extra 

anpassningar som eleven eventuellt är i behov av i svenska? för att eleven ska nå 

kunskapskraven? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide till rapporten 2018  

Transformeringsarenan (Rektorer) 

För att få en djupare förståelse vad rektorer har för tankar och agerar när det är tal om extra 

anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd har jag ett intresse för att undersöka Hur det 

ser ut på transformeringsarenan i anpassad undervisning för flerspråkiga elever. Jag 

riktar blicken mot extra anpassningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Som avgränsning 

väljer jag att fokusera på flerspråkiga elever i åk 1, 3 och förberedelseklass.  

 

Hur många år har du i verksamheten? 

 

Modersmålsundervisning 

Elevantal på de berörda skolorna. 

1. Hur många elever är du rektor för inom ditt område? 

2. Hur många elever är flerspråkiga? 

3. I hur stor omfattning är de olika språk som talas på din skola? 

4. Hur många elever har modersmålsundervisning? 
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5. Hur ofta tar pedagoger som undervisar flerspråkiga elever kontakt med dig som 

rektor då de inser att eleven inte kommer att nå kunskapsmålen?  

 

Extra anpassningar 

 

1. Kan du beskriva vad extra anpassningar är från ditt perspektiv? 

2. Hur ofta sker möte mellan elevhälsan, pedagogerna och rektorer? 

3. I vilken omfattning deltar du som rektor i det specialpedagogiska insatser som sker 

i samråd med elevhälsa vid ett sådant tillfälle?  

4. Kan du ge exempel på de förslag till extra anpassningar som pedagogen oftast 

efterfrågar? 

5. Vet du om kontakten med dig som rektor, angående en elev som det visar sig inte 

kommer att nå kunskapsmålen sker, före eller efter pedagogen har provat extra 

anpassningar? 

6. Ges det möjlighet på din skola att byta moderna språk som görs i åk 5 eller 6 till 

sitt modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk eller svenska? 

7. Hur ofta följer ni upp extra anpassningar? 
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