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Abstract 

The purpose of this study was to describe multilingual education when there is a suspicion of reading and 
writing difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which four pupils, two 
from high school and two from senior high school, two special educators and a Swedish as a second language 
teacher participated. The age of the pupils was 15-20 years. The interviews were analyzed and categorized, 
which ultimately resulted in four themes: Utilization of mother tongue and Swedish in a teaching context,  
Prerequisites for work when suspicion of reading and writing difficulties is discovered, Routines for 

assessment in suspicion of reading and writing difficulties and Measures used in adaptations and special 

support. The results showed difficulties in assessing these multilingual students reading and writing skills. 

The causes of this problem were insufficiently adequate assessment material, lack of time for collaboration 
between the school's professionals, varied experiences of mother tongue teaching and varied school 
backgrounds of the multilingual students. Despite the small size of the study, the results showed consistency 
with current research. The authors have highlighted the need for more research on multilingual students in 
reading and writing difficulties. 
 

 

Nyckelord: flerspråkighet, translanguaging, läs- och skrivsvårigheter, svenska som 
andraspråk.   
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts av Cecilia Burman Melin och Monica 
Lundqvist. Ansvarsfördelningen har vi fördelat lika och båda är lika ansvariga för 
alla delar. Ständig dialog och aktivt granskande av varandras skrivprocess har 
präglat detta arbete. För oss har det varit naturligt att vi båda deltagit i 
examensarbetets alla delar för att uppnå en språkligt mer jämn kvalitet. 

Vi vill tacka de kontaktpersoner på de skolor där vi har genomfört intervjuerna, 
som hjälpt oss att hitta intervjupersoner. Vi vill också tacka de informanter som 
deltagit i intervjuerna och bidragit till ökad kunskap. 
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1. Inledning 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8).” 

 

I Lgr11 framgår tydligt att alla elever ska ges likvärdig utbildning, oberoende av 
vem de är. Skolans normer handlar om att respektera allas lika värde, oavsett kön, 
etnicitet, eller funktionsnedsättning, för att säkerställa elevernas utveckling och 
framtid, vilket har sin grund i Skollagen (2010:800).  

Detta säkerställande har blivit än mer komplext. Vi lever i en allt mer globaliserad 
värld där människor flyttar på sig mer än någonsin. Detta har bidragit till en 
ökning av den språkliga och kulturella mångfalden. Under de senaste åren har 
Sverige varit och är en av föregångsländerna när det handlar om att ta emot 
asylsökande från andra delar av världen (Cummins, 2017).  

Befolkningssammansättningen har genomgått en stor förändring och idag består 
Sverige av många olika kulturer och språk. Det avspeglas inom utbildningväsendet 
och som en följd medför detta stora utmaningar, då det finns många elever i 
Sveriges skolor som har ett annat modersmål än svenska.  

Att ta emot flerspråkiga elever i skolan visar, enligt tydliga forskningsresultat, 
relevansen av att bekräfta och välkomna flerspråkighet och mångkulturalitet i 
skolan, vilket gynnar inte bara de flerspråkiga eleverna, utan alla elever i den 
svenska skolan (Svensson, Rosén, Straszer & Wedin, 2018). Detta interkulturella 
förhållningssätt medför övergripande förändringar, som är nödvändiga för en 
fungerande skola för alla. 

Svensson et al. (2018) tydliggör därmed hur viktigt det är med ett nära samarbete 
mellan speciallärare, svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare. 
Utifrån ett speciallärarperspektiv är därför kunskap och förståelse för vikten av 
undervisning på båda språken en förutsättning för att hjälpa flerspråkiga elever 
att nå framgång i sitt skolarbete. Det gäller i synnerhet för elever i språk- skriv- 
och lässvårigheter. Precis som det finns enspråkiga elever med behov av extra 
anpassningar och stöd, finns det flerspråkiga elever med samma typer av behov. 

Ett flerspråkigt perspektiv behövs för att lärare ska kunna bedöma flerspråkiga 
elevers läs- och skrivutveckling och om elevers läs- och skrivproblem är specifika, 
menar Boyesen (2007). Hon får medhåll av Damber (2010), som i sin studie 
förordar en framtidsorienterad flerspråkig pedagogik i undervisningen, som 
innebär att flerspråkiga elever har möjlighet att använda modersmålet vid 
utveckling av andraspråket, läs- och skrivfärdigheter samt vid inhämtning av 
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kunskaper. Denna undervisning kännetecknas då av att förekomma utvecklandet 
av läs- och skrivsvårigheter genom att fokusera på elevers språk-, läs och 
skrivutveckling, ett välvilligt klassrumsklimat, och att samspel och dialog mellan 
lärare och elever samt inlärning sker i ett aktivt och verklighetstroget 
sammanhang. Collier och Thomas (2017) visar också i sin forskning att 
användning av elevers modersmål som en resurs i undervisningen på lång sikt 
leder till framgångsrika resultat i alla ämnen i andraspråket, vad gäller 
flerspråkiga elever både med och utan behov av särskilt stöd. 
 
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper visar att när kompetens och 
samarbete med modersmålslärare och/eller studiehandledare är otillräckligt 
uppstår ett tydligt hinder, vilket kan få negativa konsekvenser för både 
undervisning och uppföljning av progression (Skolverket, 2016a). En långsam läs- 
och skrivutveckling orsakas av för lite undervisning i svenska som andraspråk 
eller av läs- och skrivsvårigheter. Ökade krav i de högre årskurserna innebär en 
utmaning för skolornas pedagoger som att få tiden, men också resurserna, att 
räcka till för de anpassningar som anses nödvändiga i undervisningen. Om 
specialpedagogiskt stöd saknas, både riktat direkt till eleven men även till 
undervisande lärare samt undervisning av modersmålslärare, ökar risken att 
flerspråkiga elever går ut årskurs 9 med ofullständiga betyg och de saknar då 
behörighet till nationellt gymnasieprogram (Skolverket, 2016). 
 
Ett annan faktor som därutöver försvårar, enligt Flyman Mattsson (2017), är att 
det idag råder en enspråkighetsnorm i Sverige samt att elevers modersmål alltjämt 
har svårt att få fäste. För flerspråkiga elever med språk- skriv- och lässvårigheter, 
som inte får undervisning i sitt modersmål, ökar risken för omfattande svårigheter 
att lära sig svenska. Studier visar att det råder skillnader mellan skolor och mellan 
kommuner (Skolverket, 2017). En granskning av Skolverket (2017) pekar på att 
det har skett en tillbakagång gällande likvärdigheten i Sveriges skolor. 
Förhållningssättet gentemot modersmål, svenska och flerspråkighet visar på en 
kluvenhet, där den svenska skolan å ena sidan värnar om en god utveckling av 
svenskkunskaperna och å andra sidan värnar om modersmålets betydelse. Detta 
ambivalenta förhållningssätt föranleder ett behov av mer forskning.  
Som blivande speciallärare avser vi här att undersöka och beskriva flerspråkiga 
elevers uppfattningar och erfarenheter om flerspråkighetsundervisning och vilket 
stöd elever får när misstanke om läs- och skrivsvårigheter finns. Vårt uppdrag som 
speciallärare berör i detta sammanhang, i första hand de flerspråkiga elever som i 
någon form har behov av stöd och anpassning. Vi hoppas också kunna lyfta in 
resultatet i en specialpedagogisk skolkontext genom samtal med pedagoger, och 
att denna studie kan bidra till ny kunskap och till fortsatt forskning inom detta 
område. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är dels ett synliggörande av några kommunala 
grundskoleelevers samt kommunala gymnasieelevers uppfattningar och 
erfarenheter inom flerspråksundervisningen, när misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter finns, dels specialpedagogers och svenska som 
andraspråkslärares rutiner och insatser vid misstanke om att en flerspråkig elev 
kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

1.1.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar: 

 
1. Vilken erfarenhet har några flerspråkiga elever av att få använda båda sina 

språk i en undervisningskontext inom grundskolan och inom 
gymnasieskolan?   

2. Vilken erfarenhet och upplevelse har eleverna av specialpedagogiskt stöd? 
 

3. Vilka rutiner finns för kartläggning vid misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever inom grundskolan samt inom 
gymnasieskolan? 

4. Vilka åtgärder finns när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, vid 
misstanke om läs- och skrivsvårigheter vid flerspråkighet inom 
grundskolan och inom gymnasieskolan? 
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt redovisas de styrdokument som skolan har att förhålla sig till, 
teoretiska perspektiv, begrepp och definitioner samt redogörelse för aktuell 
svensk och internationell forskning.  

 

2.1 Styrdokument 

1994 tecknades den politiskt internationella överenskommelsen 
Salamancadeklarationen (2006), som handlar om ett förändrat perspektiv och ett 
gemensamt förändringsarbete av såväl attityder som undervisning för elever med 
behov av särskilt stöd. I deklarationen anges riktlinjer för specialundervisningen, 
med stödjande åtgärder som tillgodoser enskilda barns behov i en inkluderande 
lärmiljö. I en rapport från Skolinspektionen (2011) undersöktes 21 olika 
verksamheter med syfte att granska undervisningens likvärdighet och möjlighet 
att nå kunskapsmålen för elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Rapporten 
visar stora skillnader mellan skolornas sätt att bedriva utredningar och att det kan 
skilja flera år mellan skolorna, innan läs- och skrivsvårigheter identifieras, 
kartläggs och utreds. Rapporten visar dessutom att anpassning av undervisning 
och särskilt stöd, utifrån elevens förutsättningar och behov, i undersökta skolor är 
bristfällig och skiljer sig åt inom olika ämnen. Skolinspektionen understryker 
vidare att skolans utredningar ofta saknar ett helhetsperspektiv och fokuserar för 
mycket på individnivån. Lärares kompetens, förhållningssätt och bemötande har 
stor betydelse för hur väl elever presterar och lär sig. Skolan behöver också ha 
lärare med specialpedagogisk kompetens som noggrant kan utreda flerspråkiga 
elevers läs- och skrivsvårigheter och eventuella behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd. 
 
Flerspråkiga elever behöver till att börja med få en språklig grund att stå på. I 
samband med en inledande bedömning av en nyanländ elevs kunskaper och 
erfarenheter uppmärksammas även elevens eventuella behov av stödinsatser. 
Insatser för nyanlända elever handlar bland annat om placering i 
förberedelseklass, prioriterad timplan i grundskolan eller språkintroduktion i 
gymnasiet, beroende på elevens ålder (Skolverket, 2016). Nyanlända elevers 
kunskaper i grundskolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 12c §), 
bedömas inom två månader från det att de börjar i svensk skola. Kartläggningen 
bör då göras på det språk eleven behärskar bäst. Utifrån kartläggningens resultat 
anpassas och planeras fortsatt undervisning (Skolverket, 2016a) genom en 
obligatorisk pedagogisk kartläggning i två steg.  
 
Kraven på lärares undervisning är detsamma oavsett om det gäller elever som är 
språkligt begränsade i svenska eller nyanlända elever. När en elev inte utvecklas i 
sitt andraspråk och når förväntat resultat enligt kunskapskravens lägsta nivå, ska 
extra anpassningar sättas in. Om svårigheter ändå består kan stödinsatserna 
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anpassas och intensifieras ytterligare i form av särskilt stöd. Innan stödinsatser 
sätts in ska elevens hela skolsituation beskrivas på skol-, grupp- och individnivå 
och eventuella behov av specialpedagogiska stödinsatser bedömas. 
Specialpedagoger och/eller speciallärare kan då göra en fördjupad pedagogisk 
språk-, läs- och skrivutredning för att se om eleven är i behov av särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Alla elever i skolan ska utifrån kunskaper, behov och 
erfarenheter ges rätt förutsättningar för att utvecklas och nå kunskapsmålen i 
olika ämnen (Skolverket, 2014).  
 
 

2.2 Teoretiska perspektiv 

I vår studie har vi utgått från sociokulturell teori om lärande och 
specialpedagogiska perspektiv. 
 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie utgår vi från Vygotskijs (1978) sociokulturella perspektiv på 
lärande. Lärandet utgår från en social aktivitet där lärare och elever deltar och 
samarbetar aktivt i ett socialt sammanhang. I samspelet mellan människor 
använder läraren språket som redskap för att stötta andraspråkselevers språk- och 
kunskapsutveckling i klassrummet. Hur skicklig eleven blir i att använda ett språk 
i olika sammanhang beror på om undervisningen bygger på elevens sociala, 
historiska och kulturella kunskaper och erfarenheter. Denna tillfälliga stöttning 
läraren ger, med höga förväntningar, autentiska och kognitivt utmanande 
uppgifter och strategier, syftar till att eleven med tiden ska kunna klara av 
uppgifterna på egen hand (Vygotskij, 2001). Enligt den sociokulturella teorins 
grundprinciper menar Vygotskij (1978) att en inlärare kan klara uppgifter som 
inte hade kunnat uppnås på egen hand, men med hjälp av stöttning nå utanför sin 
närmaste utvecklingszon. Genom guidning av lärare eller klasskamrater som 
ligger på en högre utvecklingsnivå, kan den närmaste utvecklingszonen nås. Den 
närmaste utvecklingszonen är utrymmet mellan den egentliga utvecklingsnivån 
och den potentiella utvecklingsnivån. Denna proximala utvecklingszon kan 
kopplas till kodväxling dvs. genom att tillåta flerspråkiga elever växla mellan sina 
språk i en och samma kontext (Karlsson, Nygård-Larsson & Jakobsson, 2016), 
ökas möjligheten till att tillgodogöra sig kunskaper inom aktuellt skolämne. Detta 
kan i sin tur leda till en ökad måluppfyllelse.  
 

2.2.2. Specialpedagogiskt perspektiv 

Det specialpedagogiska kunskapsområdet är tvärvetenskapligt och hämtar teorier 
från olika discipliner i samhället som pedagogik, medicin, psykologi och sociologi. 
Ett ökat samhällsintresse för specialpedagogiska frågor, och inte minst 
Salamancadeklarationen (2006), har förändrat synen på vad specialpedagogisk 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd handlar om. Att medvetandegöra 



6   

 

vilket perspektiv som genomsyrar skolans verksamhet har betydelse för hur 
skolproblem förklaras och löses (Nilholm, 2005). 

 
Utifrån en specialpedagogisk och demokratisk aspekt är det i detta sammanhang 
viktigt att ifrågasätta det kategoriska perspektivet, som är vanligt i dagens skola, 
dvs. att eleven ”äger problemet” och bär ansvaret för att lösa sin situation 
(Nilholm, 2005). Idag utgör flerspråkiga elever en stor del av Sveriges alla elever 
och vi vet att många av dessa kommer att behöva stöd  i inlärningsprocessen av 
sitt nya språk. Ett exempel på när ett mer relationellt perspektiv genomsyrat 
undervisningen finns i studien av Karlsson et al. (2016).  Där beskrivs en gynnsam 
flerspråkig inlärningsstrategi med närvaro av en modersmålslärare, där 
modersmålsläraren hjälper de flerspråkiga eleverna (åk 4) att kunna redogöra för 
ett ämnesområde. 

Nilholm (2005) för också fram dilemmaperspektivet, som ett etiskt och moraliskt 
perspektiv. Undervisningen kan anpassas till elevers olika förutsättningar, behov 
och erfarenheter. Elevers olikheter ska bemötas och lyftas fram som pedagogiska 
resurser i skolarbetet, samtidigt som de ska erbjudas en likvärdig utbildning och 
ges möjligheter att uppnå målen, enligt läroplanen, som sina jämnåriga 
klasskamrater. I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att i 
skolsammanhang hitta en balans för elever med olika behov.  
 
Sandström (2014) utgår från dilemmaperspektivet och resonerar om ett 
kommunikativt perspektiv, som förklaras som ett sätt som kan användas för att 
hitta en väg ut ur ovanstående dilemman. Det kommunikativa perspektivet tar 
tillvara människans olikheter, vi lär av varandra och kommunicerar för att få ökad 
förståelse för kulturella olikheter. Det sociokulturella perspektivet kan således 
kopplas till ett relationellt perspektiv, ett kommunikativt perspektiv och till 
dilemmaperspektivet. 
 

2.3 Begrepp och definitioner 

Nedan presenteras begrepp och definitioner som förekommer i detta 
examensarbete. 

Nyanländ elev 

Enligt Skolverket (2016a, s. 8) definieras en nyanländ elev som "den som har varit 
bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här 
och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår 
då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra 
års skolgång här i landet". Dock har eleven fortsatt rätt att välja om denne vill läsa 
enligt kursplanen i Svenska som andraspråk och därmed bedöms också 
kunskaperna enligt kunskapsmålen för SVA. 
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Modersmål/förstaspråk  

Barnets förstaspråk är dennes modersmål. Om ett barn samtidigt lär in mer än 
ett språk har den personen alltså två eller fler förstaspråk. Det är frivilligt att 
delta i modersmålsundervisning, men Sveriges kommuner är skyldiga att 
anordna sådan för elever som har ett annat språk än svenska som dagligt 
umgängesspråk hemma. Om lämplig lärare inte finns att tillgå eller om antalet 
elever i undervisningsgruppen är färre än fem, behöver dock inte undervisning 
anordnas. 
 
Andraspråk 

Andraspråk är det språk som lärs in efter ett förstaspråk och där språket används i 
en naturlig kommunikation. 

Svenska som andraspråkslärare 

Svenska som andraspråkslärare är behöriga för och undervisar flerspråkiga 
elever i ämnet svenska. 
 
Dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter 

Dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter används ofta som liktydiga begrepp. 
I Sverige används olika definitioner beroende på om läs- och skrivutredningar 
görs av logopeder, specialpedagoger/speciallärare eller av psykologer (SBU, 2014). 
Dyslexi kan beskrivas som en språklig funktionsnedsättning med betoning på de 
fonologiska funktionerna. För att kunna sätta in adekvata pedagogiska åtgärder, 
behöver elevens läs- och skrivsvårigheter beskrivas och utredas noggrant 
(Fouganthine, 2012). Begreppet läs- och skrivsvårigheter i denna studie ska 
tolkas i generella termer, vilket betyder att det handlar om läs- och 
skrivsvårigheter oavsett svårighetsgrad samt dyslexi. 
 
Fonologisk bearbetning  

Fonologisk bearbetning handlar om hur en individ kan uppfatta, analysera och 
manipulera språkljud i ett ord. Fonologisk bearbetningsförmåga inbegriper även 
hur fort vi kan plocka fram ett ord från vårt mentala lexikon. 

Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet är komplext, eftersom det är svårt att på ett enkelt sätt 
beskriva på vilka sätt elever med varierande språkliga bakgrunder behärskar och 
använder sina språk i olika sammanhang (Hyltenstam, 2010). I den här studien 
har vi valt att använda oss av begreppet flerspråkighet, och vi utgår från 
definitionen att en individ som regelbundet använder två eller fler språk och där 
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förstaspråket inte är svenska, anses flerspråkig (Svensson, 2018). I samspel med 
andra kan eleverna utveckla sin flerspråkiga identitet genom att använda sitt 
starkaste språk och svenska som andraspråk i undervisningen.  

Språkintroduktionsprogrammet 

Ungdomar mellan 16–19 år som nyligen har kommit till Sverige kan få börja på ett 
språkintroduktionsprogram för att kunna bli behöriga till ett av gymnasieskolans 
program eller till annan utbildning. Vid elevernas ankomst kartläggs deras språk- 
och ämneskunskaper samt deras bakgrund, skol- och yrkeserfarenheter. Eleverna 
ska få en garanterad undervisningstid på minst 23 timmar i veckan, men eftersom 
de kommer med skilda skolerfarenheter ser deras skoldagar olika ut beroende på 
vilka ämnen de läser. Samtliga lärare följer i sin undervisning kursplanerna för 
årskurs 9 i respektive ämne, med hänsyn till elevernas olika nivåer. Eleverna läser 
ämnena i olika takt och befinner sig därmed på introduktionsprogrammet under 
olika lång tid och undervisningen utformas efter deras respektive behov. 
Kommunen är skyldig att erbjuda elever som är obehöriga plats på 
introduktionsprogrammen. Även praktik kan ingå i utbildningen, i de fall då detta 
är gynnsamt för elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011).  

 
 

2.4 Tidigare forskning 

Under senare år har forskning publicerats både i Sverige och internationellt 
gällande läs- och skrivsvårigheter hos elever som, förutom modersmålet, lär sig ett 
andra språk. Under följande underrubriker redovisas Flerspråkighet i en 
specialpedagogisk kontext, Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter samt 
Förutsättningar vid kartläggning och bedömning av flerspråkiga elevers läs- 
och skrivkunskaper. 
 

2.4.1 Flerspråkighet i en specialpedagogisk kontext 

Den första läs- och skrivinlärningen klarar de flesta flerspråkiga barn utan 

några problem, men inte alla. Lindén (2010) framhåller i sin avhandling att 

förutom att orsaker som samhällsfaktorer, skolans inre arbete, språkliga och 

sociokulturella faktorer utgör hinder för en typisk utveckling av flerspråkiga 

elevers läs- och skrivförmåga, visar forskning att dyslexi är lika förekommande 

hos flerspråkiga elever som hos enspråkiga. Hyltenstam (2010) konstaterar 

också att den individuella variationen mellan elever är stor, då många klarar sig 

utmärkt medan andra har stora svårigheter. Det är med andra ord inte lätt att 

fastställa olika faktorers betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Elevers 

individuella språkutveckling, hur deras språkliga resurser tas tillvara i skolan 

samt hemmiljöns speciella betydelse spelar en väsentlig roll.  
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Flerspråkighet är komplext då många faktorer således inverkar på och är 
beroende av varandra för elevers skolframgång. Flerspråkighet och 
interkulturalitet måste samverka och ses som en helhet, understryker Svensson 
et al. (2018), som lyfter fram vikten av ett nytänkande i skolan, där 
flerspråkighet nyttjas som en resurs. Detta synsätt är en förutsättning för att 
kunna utveckla skolan och nya undervisningsformer kan utformas. En 
förutsättning för att hjälpa flerspråkiga elever att nå framgång i sitt skolarbete 
är således ökad kunskap och förståelse om undervisning på båda språken. Detta 
kan leda till ökad måluppfyllelse. De elever som fortlöpande ges 
modersmålsundervisning, samtidigt som majoritetsspråket lärs in och 
utvecklas, har visat sig framgångsrika, med högre betyg än de elever som inte 
deltar i modersmålsundervisningen. Detta visade Ganuza och Hedman (2017) i 
sin studie: att modersmålsundervisning influerar positivt på andra skolämnen, 
framför allt i svenska och matematik. Elever med språk- skriv- och 
lässvårigheter gynnas då i sin kunskapsutveckling, eftersom läsförståelse är en 
grundläggande förmåga i dessa två ämnen.  

Som nämndes i inledningen spelar speciallärarens profession här en betydande 
roll, då kunskap om språk- skriv- och lässvårigheter är av största vikt, eftersom 
det är svårare att upptäcka språkliga svårigheter hos flerspråkiga barn. Detta är 
en viktig aspekt på begreppet likvärdig utbildning (se Lgr11). 

Damber (2010) resonerar om vilka faktorer som bidrar till att somliga elever, 
oberoende av socioekonomiskt och språkligt ogynnsamma förhållanden, presterar 
bättre än genomsnittet i läsförmåga. Hon vill öka medvetenheten om 
andraspråksinlärares tillägnande av ett andraspråk och granskar 
specialpedagogers perspektiv på lärande. Resultaten visar vikten av att lärare 
använder en framtidsorienterad flerspråkig pedagogik i sin undervisning. Det 
innebär att elevernas modersmål accepteras och kan användas som resurs i 
klassrummet parallellt vid inlärning av andraspråket, i läs- och skrivinlärning 
samt kunskapsinhämtning. Elever som har samma modersmål, men kommit olika 
långt i sin inlärning av svenska som andraspråk, kan stötta varandra. Damber 
(2010) menar vidare att lärares fokus ska ligga på elevernas språk-, läs- och 
skrivutveckling, inte på deras tillkortakommanden. Detta synsätt anser hon, 
bidrar till att färre elever utvecklar språk-läs- och skrivsvårigheter. Läs- och 
skrivaktiviteter bör användas jämsides i ett naturligt sammanhang för eleverna.  
 
Att korrekt identifiera vilken sorts inlärningssvårigheter, bakomliggande orsaker 
och pedagogiska behov flerspråkiga elever har är, som nämndes i inledningen, 
komplext. I sin studie beskriver García och Tyler (2010) hur skolans undervisning 
kan anpassas för att möta engelska flerspråkiga elevers språk, kultur, 
utbildningsbehov och funktionshinder i förhållande till läroplanens krav på 
kunskaper, förmågor och resultat i skolan. Vanligast är läsrelaterade 
inlärningssvårigheter. Dessutom, lyfter de fram, har kraven på lärares 
undervisningskvaliteter ökat liksom förväntningar på att alla elever, oavsett 
varierande förutsättningar för lärande, ska nå kursplanens mål för årskursen.  
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På mellanstadiet förväntas alla elever kunna läsa för att lära sig innehållet i olika 
ämnesområden. Här menar García och Tyler (2010), att lärare kan anpassa 
undervisningen, genom att identifiera önskat lektionsinnehåll, metoder, 
potentiella hinder och hur lärandet ska bedömas utifrån de kognitiva, språkliga 
och kulturella krav som ställs på eleven. I stödjande undervisningsstrategier 
bygger metoderna på elevernas styrkor, som kan handla om att eleverna lyssnar 
eller läser och talar eller skriver. De kan använda sig av checklistor, 
kamratanteckningar, studiehandledningar för att underlätta inhämtning av 
information samt undervisas i studieteknik och självbedömning. Eleverna behöver 
därutöver intensiva läsinterventioner, möjligheter att muntligt utveckla språket, 
alternativa inlärnings- och redovisningssätt, språk- och lässtrategier samt explicit 
undervisning i ord- och begreppskunskap och texters mening. 

2.4.2 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 

Det finns mycket forskning och dokumentation om inlärning av främmande språk, 
andraspråk och om flerspråkighet. Däremot när det handlar om dyslexi i 
kombination med flerspråkighet är forskningen inte lika omfattande. Flerspråkiga 
elever startar med helt andra förutsättningar i förhållande till infödda elevers 
språkfärdigheter och erfarenheter. De behöver en snabbare progression för att ta 
igen försprånget som infödda elever har. Hyltenstam och Tuomela (1996) menar 
att det i skolan krävs kunskap i ett mer avancerat språk, skolspråket. De har i sin 
forskning visat att det i skolan krävs ett skolspråk, då begreppsinlärningen är 
viktig för kunskapsinhämtandet. Eleven måste kunna begrepp på modersmålet för 
att kunna utveckla sina språkkunskaper i andraspråket. Tillägnande av ett mer 
avancerat skolspråk har visat sig ta 5–7 år för flerspråkiga elever (Cummins, 
1981). Därför är det angeläget att elever i tidig skolålder får undervisning i 
modersmålet och succesivt ökad undervisning på majoritetsspråket, med behöriga 
lärare i bägge språken. Karlsson et al. (2016) skriver i sin studie att det numer 
tycks det bli allt vanligare att barn med utländsk bakgrund är äldre när de 
kommer till Sverige. I praktiken innebär detta att förutom att lära sig ett nytt 
språk och ta till sig undervisning på det språk som de behärskar minst, ska 
eleverna även genomföra sin skolgång på kortare tid än sina svenskfödda 
klasskamrater. Det är därför viktigt att kunna upptäcka eventuella läs- och 
skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever för att kunna sätta in adekvata åtgärder.  

 
Att upptäcka flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan är således 
en utmaning. Hedman (2009) betonar i sin avhandling att det är särskilt svårt att 
bedöma uppträdande av dyslexi hos flerspråkiga elever, utifrån deras färdigheter i 
andraspråket. Enligt Hedman kan både överidentifiering och underidentifiering 
förekomma. Hon genomförde en kartläggning med utgångspunkt i båda språken 
för en mer rättvis bedömning, och kom fram till slutsatsen att resultaten hade sett 
annorlunda ut om bedömningen endast varit baserat på ett språk. Följaktligen 
visar detta att bedömning på endast ett språk kan ge en felaktig bild av elevens 
språkliga problem, eftersom resultatet då kan bero på progressionen i 
interimspråket; ett så kallat mellanspråk då man befinner sig i en lärprocess att 
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lära sig ett nytt språk. Det är således viktigt att undersöka om svårigheterna 
förekommer på elevens alla språk (Salameh 2003; Hedman 2009). 

Ovanstående klargör då att om elever dessutom endast läser på andraspråket blir 
det svårt att identifiera läs- och skrivsvårigheter. Om elever läser långsamt och har 
många läsfel från början är det enkelt att skylla på att eleven inte kan orden. Om 
eleven dessutom inte förstår orden blir det ännu svårare att förstå texten samt att 
elevens skrivsätt på modersmålet även kan påverka sättet som andraspråket skrivs 
på (Bøyesen, 2006). Vissa forskare menar, enligt Hedman (2009), att risken för 
feldiagnostisering hos dessa elever har lett till att man sällan eller aldrig prövar 
om ihållande och uttalade läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever 
möjligtvis kan bottna i dyslexi. Dessutom kan lägre förväntningar på språkliga 
prestationer bidra till att det tar längre tid innan misstankar om eventuella 
individuella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi föreligger. 

2.4.3 Förutsättningar vid kartläggning och bedömning av 

flerspråkiga elevers läs- och skrivkunskaper 

En grundläggande utgångspunkt vid kartläggning och bedömning är att 
parallella svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning ska, som ovan 
nämnts, kunna observeras på båda språken. För att skapa de bästa 
förutsättningar för varje enskild flerspråkig elevs behov, behöver 
överensstämmande kartläggningsmaterial utvecklas (Hyltenstam, 2010). 
Läraren ska kunna använda sig av dessa kartläggningsmaterial för att bedöma 
vad i en elevs språkanvändning som kan tyda på dyslexi och vad som är typiska 
effekter av att eleven har svenska som sitt andraspråk och utvecklar sitt 
modersmål i en minoritetssituation. Adekvata kartläggningsmaterial behöver 
också utvecklas för att lärare ska kunna bedöma flerspråkiga elevers 
behärskningsgrad av såväl modersmålet som svenskan (Hyltenstam, 2010).  
 
Skolorna behöver veta om eleverna behöver specialpedagogiskt stöd eller stöd i 

sin andraspråksutveckling betonar Hyltenstam (2010) och utgångspunkten bör 

vara ett samarbete mellan specialpedagog, speciallärare, modersmålslärare, 

svensklärare och svenska som andraspråkslärare, då svårigheterna ofta är en 

blandning av förstaspråkskaraktär, andraspråkskaraktär eller dyslexikaraktär. 

Dock konstaterar Hyltenstam att ett sådant lärarsamarbete inte innebär 

korrekta bedömningar intuitivt, utan lärarna behöver ha tillgång till verktyg för 

att kunna göra en rimlig bedömning på elevens alla språk för vidare åtgärder. 

Tyder bedömningen på dyslektiska problem krävs att en dyslexiutredning 

genomförs av specialpedagog, logoped eller psykolog med specialkompetens för 

detta.  

Även Lindén (2010) konstaterar vikten av samarbete mellan de olika 
professionerna inom skolan. Hon har studerat vilka förutsättningar som kan 
finnas för att tidigt upptäcka, kartlägga och genomföra insatser med flerspråkiga 
elever, som riskerar att utveckla läs-och skrivsvårigheter på sitt andraspråk. I sin 
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studie lyfter Lindén (2010) fram vilka förutsättningar som finns i skolan för tidig 
upptäckt av flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
Resultatet visade att samverkan mellan olika yrkeskategorier, pedagogers 
kompetens och erfarenhet, olika metoder och arbetssätt, specialpedagogiskt stöd 
och organisation och resurser är avgörande faktorer och att det här finns stora 
skillnader mellan olika skolor. Lindén betonar särskilt vikten av 
kompetensutveckling och samarbete mellan specialpedagoger, lärare och 
modersmålslärare för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter samt att skolan 
skapar en fungerande samordnande organisation, som samordnar arbetet med 
läs- och skrivinlärning på elevernas alla språk. Studien visade att det fanns 
svårigheter med att kartlägga huruvida det för enskilda elever rörde sig om läs- 
och skrivsvårigheter eller bristande språkkunskaper. De kartläggningar som 
pedagogerna utfört för att identifiera läs- och skrivsvårigheter var främst 
anpassade för elever med svenska som modersmål. 
 
I en annan studie intervjuade och undersökte Jalali-Moghadam och Hedman 
(2016) hur 15 undervisande lärare i specialundervisning talar om det 
specialpedagogiska stödet i läskunnighet, relaterat till tvåspråkiga elever med 
dyslexi i svenska grundskolor. Studien har ett jämlikhetsperspektiv, vilket grundas 
på skollagens bestämmelser (SFS 2010:800, kap. 3, 7–9§). Detta innebär att de 
elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven, trots insatser i form av 
extra anpassningar, ska utredas. Utredningen ska visa om eleven är i behov 
av särskilt stöd. Studien visar att tvåspråkiga elever och enspråkiga svensktalande 
elever som kartläggs, oftast utreds och undervisas på samma sätt, enligt en 
enspråkig dominerande pedagogik, vilket de båda forskarna ifrågasätter. Av 
intervjuerna framgår att det inte fanns tid till samarbete med modersmålslärare 
och tid till utökat stöd för flerspråkiga elever. Lärarna i specialundervisning 
menade även här att ett nära samarbete med modersmålslärare var viktigt. 
Samverkan kunde underlätta identifieringen av dyslexi och användas för att hitta 
fler tillvägagångssätt för att utveckla det specialpedagogiska stödet, riktat till 
tvåspråkiga elever med dyslexi. I Hedmans (2009) studie visar resultaten att de 
elever som antogs ha diagnosen dyslexi, förutom stöd för dyslexi, även har behov 
av särskilt stöd i utvecklingen av båda sina språk. Hedman understryker vikten av 
att både specialpedagogik och svenska som andraspråk har en framträdande roll. 
Hon förordar en integrering av specialpedagogik inom 
modersmålsundervisningen och i undervisningen i svenska som andraspråk. 
Hedman (2009) indikerar att bristande förståelse för elever med dyslektiska 
svårigheter i modersmålsundervisningen i vissa fall har lett till avbrutna studier i 
ämnet modersmål. 

 
Mot bakgrund av ovanstående redovisad forskning kan sammanfattningsvis 
konstateras att flera forskare är samstämmiga i synen att flerspråkiga elever har 
sämre förutsättningar än infödda barn. De ska på kortare tid tillägna sig ett nytt 
språk, andraspråket, samtidigt som de ska tillägna sig kunskaper och utveckla sitt 
lärande. I högre åldrar ställs dessutom högre krav, både inom det nya språket och 
ökade kunskapskrav. Forskare är också eniga i att vid läs- och skrivsvårigheter 
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drabbas båda språken och en adekvat kartläggning, där båda språken undersöks, 
är avgörande för en så korrekt bedömning som möjligt. En annan enande faktor är 
vikten av modersmålet som en starkt bidragande orsak till en positiv 
kunskapsutveckling som ska ses som en resurs i lärandet, och att ett nära 
samarbete mellan de olika professionerna ute på skolorna är en betydande 
förutsättning för att dessa flerspråkiga elever ska lyckas som bra som möjligt.  
 
 
 

3. Metod 

Studien är empirisk och har en kvalitativ forskningsansats, vilket matchar 
undersökningens syfte (Bryman, 2018). 

 

3.1 Kontext 

I den aktuella studien medverkade tre skolor i en mellanstor kommun, en 
kommunal gymnasieskola samt två kommunala högstadieskolor. På samtliga 
deltagande skolor är flera elever flerspråkiga. Två elever läser på 
Språkintroduktionsprogrammet och två elever går på högstadiet (åk 9). 
Gemensamt för samtliga fyra elever är att misstanke finns kring läs- och 
skrivsvårigheter. Anpassningar utifrån dessa misstankar genomförs idag. Eleverna 
har olika skolerfarenheter sedan tidigare och har varit i Sverige olika lång tid. De 
har också olika modersmål. Eleverna är mellan 15–20 år gamla.  

De tre pedagoger som deltog i studien arbetar på språkintroduktionsprogrammet 
och på högstadiet. 

 

3.2 Deltagare 

Studiens urval byggdes på snöbollsurval, där vi tog kontakt med undervisande 
lärare, som i sin tur valde ut de elever som tillfrågades om att delta i studien. På 
grund av tidsbrist och tillgång till intervjupersoner valde vi att begränsa antalet 
elever till fyra. Anledningen till tidsbrist var att vi blev tvungna att byta skola 
eftersom de ursprungliga eleverna inte matchade studiens syfte fullt ut. De elever 
som slutligen deltog var representativa för studien, det vill säga flerspråkiga elever 
som samtliga har anpassningar utifrån att berörd personal misstänker att eleverna 
har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Ingen av eleverna har kännedom om 
den läs- och skrivsvårighet som pedagogerna misstänker föreligger.   
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Urval av intervjuad personal byggde också på snöbollsurval, dvs. vi har kontaktat 
berörd rektor. Personalen som intervjuades är två specialpedagoger på 
gymnasieskolan samt en svenska som andraspråkslärare på ena högstadieskolan. 
Samtlig personal har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever.  

Skälet till att äldre elever deltog i studien var att vi som skriver detta 
examensarbete själva arbetar med äldre elever samt i många studier som vi läste 
framgick det att oftast har fokus legat mot yngre barn, dvs mellan förskoleklass 
upp till årskurs 5. 

3.2.1 Elever 

Elev 1 läser på språkintroduktionsprogrammet. Eleven går i årskurs 1 och har gjort 
det under flera år. Eleven kommer ursprungligen ifrån Kongo men har bott i 
Sverige sedan 2017. Eleven ser lingala, franska och sango som sina modersmål. 
Denne talar främst lingala och franska, men har bristfälliga läs- och 
skrivkunskaper i dessa språk, framför allt i lingala. Eleven talar ett språk som är 
ovanligt i Sverige. Det finns inte någon tolk som talar samma språk men skolan 
har använt sig av en bekant till familjen som talar ett likande språk då tolk varit 
nödvändigt. Denna person arbetar som tolk.  
 
Elev 2 läser också på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet, och har under 
flera år tillhört årskurs 1. Eleven kommer ursprungligen ifrån Afghanistan men 
har varit i Sverige sedan 2015. Modersmålet är dari och eleven använder dari i tal, 
men har bristfälliga läs- och skrivkunskaper. Till en början gick eleven på en 
annan skola på annan ort och från och med detta läsår går eleven på aktuell skola.  
 
Elev 3 går i årskurs 9 på grundskolan. Eleven kommer ursprungligen ifrån 
Somalia men har bott i Sverige sedan eleven var 6 år och ser svenska och 
somaliska som sina modersmål. Eleven har bristfälliga läs- och skrivkunskaper i 
modersmålet. Eleven talar somaliska med kompisar, men ser inte modersmålet 
som en resurs för lärandet. Dock menar eleven att modersmålet är viktigt och en 
del av den egna personligheten.   
 
Elev 4 går i årskurs 9 på grundskolan och har bott i Sverige i snart 5 år. Elevens 
modersmål är arabiska. Eleven har bristfälliga läs- och skrivkunskaper i 
modersmålet. Eleven talar arabiska hemma och med kompisar talar eleven både 
arabiska och svenska.  

 
3.2.2 Pedagoger 

Pedagog 1 är utbildad specialpedagog, arbetar på språkintroduktionsprogrammet 
på gymnasiet och har en grundutbildning som lågstadielärare. Detta läsår arbetar 
denna specialpedagog som kombinerad klasslärare/mentor och specialpedagog. 
 
Pedagog 2 är också utbildad specialpedagog och arbetar på 
språkintroduktionsprogrammet. Denne har tidigare varit verksam som 
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specialpedagog, men har under detta läsår ingen undervisning och har som 
huvudsaklig uppgift att organisera och fördela behov av specialundervisning. 
 
Pedagog 3 arbetar på en grundskola och undervisar i svenska som andraspråk och 
i ämnet svenska. Denne undervisar äldre elever, från årskurs 6 till årskurs 9, men 
huvudsakligen elever i årskurs 8 och årskurs 9 och har lång erfarenhet av arbete 
med flerspråkiga elever. 
 
 

3.3 Material 

Den datainsamlingsmetod som användes var en kvalitativ semistrukturerad 
intervju. Intervjuguide användes (se bilaga 5 och 6) men frågorna kom inte 
nödvändigtvis i en särskild ordning. Även frågor som inte ingick i intervjuguiden 
användes för att, vid behov, utveckla något som intervjupersonen framförde och 
som var adekvat och unikt för varje specifik individ. Tyngdpunkten utgick ifrån 
hur intervjupersonerna förstod frågorna och händelseförloppet. Intervjuerna 
spelades in via en inspelningsfunktion på mobiltelefon. I samtalet nämndes inga 
namn och samtalen avidentifierades och sparades.  

 

3.4 Procedur 

Intervjuerna genomfördes på plats på de aktuella skolorna i en lokal där 
intervjuerna inte kunde avbrytas eller störas av yttre omständigheter, för att skapa 
en lugn och trygg atmosfär. Kvale och Brinkman (2014) talar om ett 
mellanmänskligt förhållande i intervjusituationen, där de belyser vikten av 
medvetenhet hos intervjuaren om eventuella etiska överträdelser och intervju-
personens personliga gränslinjer. Samtidigt som den som genomför intervjun styr, 
är det viktigt att göra så liten inverkan som möjligt på intervjupersonernas sätt att 
besvara frågorna och på så sätt låta intervjupersonerna beskriva och gestalta sin 
verklighet utanför intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 
genomfördes individuellt och de flerspråkiga eleverna intervjuades utan tillgång 
till tolk. 

 

3.5 Bearbetning av data och analys 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades samtalen. Därefter 
läste vi enskilt igenom alla transkriptioner och utifrån de fyra frågeställningar 
som var satta färgmarkerades i transkriptionerna sådana nyckelord som var av 
betydelse för studien och som passade in under respektive frågeställning. Under 
denna process samtalade vi inte, för att undvika påverkan av varandras analys. 
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Efter att nyckelord färgmarkerats, kategoriserades dessa under ett lämpligt tema.  
 
Det var först efter att denna process var genomförd som vi åter träffades för att 
jämföra nyckelord och teman. Nu inleddes arbetet med att hitta gemensamma 
teman som representerade våra respektive nyckelord väl samt se över möjligheten 
att skapa underkategorier när temat i sig upplevdes för stort. Varje tema och 
underkategori jämfördes, för att vara överensstämmande med alla teman i 
respektive intervjuutskrifter. 
 
 
 

3.6 Etiska överväganden 

I planerandet och genomförandet av studien togs hänsyn till olika 
forskningsetiska grundregler. Det grundläggande individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enligt informations- och samtyckeskravet ska undersökningsdeltagarna 
informeras om uppgifter och villkor för deras deltagande och forskaren ska 
inhämta undersökningsdeltagares samtycke. Vi utformade ett informations- och 
samtyckesbrev (se bilaga 1–4) till de intervjuade eleverna och personalen, där vi 
beskrev studiens syfte och hur studien utformats. Etiska överväganden var också 
nedtecknade i detta brev samt information om att deltagandet var frivilligt och att 
deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Brist på tid och möjlighet 
att finansiera tolkar bidrog till att vi valde följande tillvägagångsätt. För att säkra 
elevernas förståelse och undvika eventuella missuppfattningar angående vår 
undersökning bad vi pedagogerna läsa upp informations- och samtyckesbrevet för 
eleverna. Då kunde eleverna ställa frågor och få omedelbara svar, vilket minskade 
risken att missförstånd skulle uppstå.   

Konfidentialitetskravet handlar om att ge undersökningsdeltagarna 
konfidentialitet och personuppgifterna förvaras så att inga obehöriga kan ta del av 
dem. Allt material avidentifierades således och innehöll inga personuppgifter om 
eleverna eller personalen. Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlade 
uppgifterna inte kommer att användas i andra sammanhang, utan endast i denna 
studie och i eventuella andra forskningssyften.  

Utifrån konfidentialitetskravet måste de svar som intervjupersonerna ger förvaras 
på ett sådant sätt att inga obehöriga kan komma åt dessa uppgifter. All rådata som 
samlas in måste avidentifieras på ett sådant sätt att det inte framgår vilken 
kommun, skola, personal eller elev som har deltagit. Allt intervjumaterial som 
sparades i appen på mobilen sparades på ett sådant sätt att det inte framgick 
vilken elev eller personal som har sagt vad. I samtalen som spelades in nämndes 
heller inte intervjupersonens namn, för att identiteten inte skulle röjas. 
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4. Resultat 

Nedan redovisas resultaten från studien och utgående från syfte och 
frågeställningar redovisas följande teman; Nyttjande av modersmål och svenska i 
en undervisningskontext, Förutsättningar för arbetet när misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter uppdagas, Rutiner för kartläggning vid misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter och Åtgärder som används vid extra anpassningar och/eller 
särskilt stöd. 

 

4.1 Nyttjande av modersmål och svenska i en 

undervisningskontext 

Här redovisas elevernas erfarenheter och uppfattningar av nyttjandet av 
modersmålet och dess betydelse för lärandet. 

4.1.1 Tillgång till modersmålsundervisning och hemsituationen 

Eleverna i studien har, som tidigare nämnts, olika modersmål: Dari, lingala, 
franska, arabiska och somaliska. De har olika mycket modersmålsundervisning på 
grund av varierande tillgång till modersmålslärare. Elev två och elev fyra träffar 
sin modersmålslärare en gång i veckan, medan elev ett på gymnasieskolan sällan 
träffar sin modersmålslärare och elev tre på grundskolan läser inte modersmål.   

”Har du nån modersmålslärare som du har lite i till exempel franska eller så?  

Ja ibland, lite lite hon kan hinna [ … ]  

Men bara ibland?  

Ja ibland.  

Inte varje vecka?  

Nej inte varje vecka.” (elev 1) 

De som däremot har regelbunden modersmålsundervisning tar emot hjälp av 
modersmålsläraren i sitt lärande, och elev fyra berättar att denne har 
modersmålsundervisning och studiehandledning varje vecka, en lektion vardera. 

”Torsdag den ä arabiska och sen fredag det som till exempel; jag förstår inte vad är det här dom 

kan förklara för mig” (elev 4)  

Elev tre med lång erfarenhet av svenska har avslutat sina studier i modersmål och 
motiverar detta med att undervisningen var undermålig på grund av lärarens 
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pedagogik. Denna elev menar att om undervisningen hade haft ett annat 
pedagogiskt upplägg, hade eleven fortsatt med ämnet modersmål.  

En annan förutsättning för att kunna använda sitt modersmål handlar om 
tillgängligheten att kunna samtala med kamrater som talar samma språk. 
Samtliga elever har klasskamrater och/eller kamrater på skolan som talar samma 
språk. Därutöver har eleverna olika typer av boenden som också påverkar 
användandet av modersmålet. Elev ett, som bor med sin familj, har möjlighet att 
tala sitt modersmål, men föräldrarna vill att denne ska tala svenska, för att 
föräldrarna menar att eleven lär sig bättre på så sätt. Elev två bor på ett boende 
tillsammans med andra ungdomar som talar samma språk, och använder då 
modersmålet i hemmet. Elev tre och elev fyra som har bott längst i Sverige har 
inga krav från sina föräldrar att tala svenska och elev tre upplever att svenska 
språket är en bättre resurs än modersmålet. 

” [ … ] jag har lättare för svenska för jag har…alltså jag kan läsa på svenska, jag kan förstå svenska, 

jag kan prata somaliska och förstå vad andra säger [ … ] Jag är bekväm med att prata, men inte typ 

sådär att läsa och skriva.” (Elev 3) 

Pedagog ett och pedagog två bekräftar också elevernas erfarenheter av bristen på 
tillgång till modersmålslärare. De menar att samhället och skolan härmed 
signalerar till dessa elever att modersmålsundervisningen inte är viktig och har en 
underordnad betydelse. De för också fram problematiken med elever som inte bor 
tillsammans med sina föräldrar, eller till och med har ett eget boende och bor 
ensamma. Dessa elever har få möjligheter att underhålla kunskaperna på sitt 
modersmål. 

4.1.2 Varierade uppfattningar om modersmålet som resurs 

Samtliga elever använder sitt modersmål i samtal med andra, men  menar att 
deras bristfälliga kunskaper på modersmålet medför att det inte utgör något stöd 
för dem i deras lärande. Gemensamt för alla elever är att de vill lära sig mer 
svenska, eftersom de nu bor i Sverige. Elev tre som bott i Sverige under längst tid 
berättar att modersmålet används i kommunikation med kompisar och syskon, 
men även med föräldrar, även om svenskan är det dominerande språket i 
hemmet. Dock understryker eleven att modersmålet är viktigt, för att det är en del 
av personligheten. Elev fyra använder sig av och ser modersmålet som en strategi 
att lära sig engelska och matematik, då denna elev beskriver dessa ämnen som 
svåra.  

”När kan det vara bra att du har den och kan använda arabiskan? 

Ja, som jag har sagt på matematik i den skola som har sagt [ … ] Ibland engelskan i den skola som 

jag har sagt. Det är svårt för mig. Jag använder engelska. Det känns jättebra.” (elev 4) 

På svenska som andraspråkslektionerna bekräftar såväl elever som pedagoger att 
svenska är det dominerande språket, samtidigt som pedagogerna uppmuntrar 
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nyttjande av båda språken. Elever med samma modersmål samtalar med varandra 
under dessa lektioner. Samtliga pedagoger uppmuntrar eleverna att använda sitt 
modersmål i svenskundervisningen, detta genom att göra jämförelser mellan 
språken. Syftet är, enligt pedagogerna, att underlätta kunskapsinhämtandet av 
andraspråket och de understryker således vikten av att använda modersmålet som 
en resurs. Pedagog 2 menar dock att modersmålet används alltför sällan. Eleverna 
hanterar sina bristande kunskaper på modersmålet med hjälp av 
modersmålslärare och studiehandledning, men de intervjuade eleverna såg inte 
alltid nyttan med modersmålsundervisning i relation till inlärningen av det nya 
språket.  

Elev två och elev fyra beskriver att Inläsningstjänst på dator nyttjas som ett 
verktyg för att kunna använda olika språk i inlärningssituationen och anser sig ha 
nytta av det. Precis som elev två och elev fyra beskriver, bekräftar samtliga 
pedagoger i studien att översättningsverktyget Lexin används i undervisningen. 
Pedagogerna beskriver Lexin som ett hjälpmedel för elever som kan läsa och 
skriva på sitt modersmål och att det då kan vara ett positivt stöd för lärandet. De 
bekräftar också att det finns elever som inte ser nyttan av goda kunskaper på sitt 
modersmål. Att en del elever visar ett tydligt motstånd mot sitt modersmål och 
inte ser modersmålet som en resurs i tillägnandet av kunskaper, drabbar 
undervisningen och försvårar och försenar elevernas kunskapsutveckling. 

” [ … ] en del vill liksom inte höra talas om sitt språk då, medan en del har upptäckt att det är 

jättebra att få ha det.” (Pedagog 2) 

 

4.2 Förutsättningar för arbetet när misstanke om 

läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever 

uppdagas 

Under detta tema beskrivs de intervjuades uppfattningar om existerande 
förutsättningar i samband med misstanke om läs- och skrivsvårigheter. 
 

4.2.1 Behov och upplevelser av enskilt stöd enligt elever och 

pedagoger 

I både grundskolan och i gymnasieskolan sker undervisning i mindre grupp, vilket 
tolkas som extra anpassningar, medan individuellt särskilt stöd kan ges när behov 
uppdagats och i viss mån kartlagts. Även om pedagog ett och pedagog två ser 
nyttan av undervisning i mindre grupp och är positiva, menar de att detta är en 
sparåtgärd och att det finns mer behov av särskilt stöd än vad som erbjuds idag. 
Trots att antalet elever i varje klass och grupp är lågt, och trots att klasserna på 
språkintroduktionsprogrammet delas in efter särskilda kriterier, som ovan 
nämnts, förekommer ändå behov av individuella insatser och denna tid för 
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specialundervisning prioriteras inte av skolledningen. De specialpedagogiska 
insatserna är tidsbegränsade, vilket även pedagog tre bekräftar.   

”Nämen, det är ju mer gångbart att tänka inkluderande, att alla ska vara i gruppen och man ska int 

vara så mycket utanför och så. Så att det är ju så, men när man jobbar i verkligheten och ser alla 

dom här som slirar på och egentligen skulle behöva fångas upp och få det här enskilda så tänker 

jag ändå att det finns ett behov.” (Pedagog 2) 

Trots pedagogernas önskan om mer individuellt stöd, anser eleverna överlag att 
de anpassningar som genomförs hjälper dem i sitt lärande. Specialpedagogens 
insatser gör att eleverna förstår bättre samt att vuxna hör och förstår 
svårigheterna. Elev tre beskriver att anpassningarna på dennes skola generellt är 
bristfälliga, men att vissa lärare anpassar utifrån vad eleven själv anser sig vara i 
behov av. Av de fyra eleverna uttrycker elev fyra sin tacksamhet över sin SVA-
lärares engagemang i elevens lärande.   

”SVA-läraren brukar säga till mig, när till exempel jag behöver nånting, jag säger: Åh jag kan inte, 

jag kan inte fixa provet och så hon ba: Kom jag ska hjälpa dig och hon kämpar jättemycket för mig. 

Alltså för min…kan man säga, för mitt liv? Alltså framtiden menar jag, SVA-läraren, ja!” (Elev 4) 

Elev två och elev fyra berättar att de får stöd av specialpedagog, utifrån de ämnen 

där behoven är störst. Elev fyra beskriver stöd av SVA-lärare och elev tre uppger 

att denne inte har något specialpedagogiskt stöd, men beskriver också att det 

ibland blir för problematiskt. 

”Det finns vissa lärare, jag säger till dom: Jag förstår inte, men dom kör på samma sätt och kan jag 

inte förstå.  

Okej, du tycker att de ska fråga dig mer att: Vad är det du inte förstår? Vad är det jag kan ändra? 

Exakt! Dom ba fortsätter på samma, jamen så här gör du men jag ba förstår inte och då till slut blir 

det men det räcker. Alltså jag blir irriterad.” (elev 3) 

Elev två uttrycker en önskan om större utmaningar i svenskundervisningen. 

”På vilket sätt får du hjälp av specialpedagogen? 

Läs och svenska, förstår mycket bättre. 

[ … ] 

Om du skulle ge specialpedagogen tips, på hur xx kan hjälpa dig på bästa sätt, vad skulle du säga 

till xx då? 

Vet jag inte. Får jag tänka till? Kanske säga till xx vi måste vidare i svenskan, lite svårare. Då kan 

man skriva och förstå det svenska bra.” (elev 2) 

4.2.2 Positiva förutsättningar 

Samtliga pedagoger konstaterar, som ovan nämnts, att en positiv förutsättning är 
när de flerspråkiga eleverna upptäcker att deras modersmål är en tillgång i språk- 
och kunskapsutvecklingen och därmed använder sitt modersmål. De menar att 
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den inställningen underlättar för undervisningen, anpassningarna och det 
särskilda stödet. Pedagogerna uttrycker också att hos de flesta av dessa 
flerspråkiga elever finns ett driv, en tacksamhet och en uppskattning över att få gå 
i skolan och lära sig, vilket också bidrar till en positiv utveckling av lärandet.  

Pedagog tre beskriver att skolämnena samhällsorientering och naturorientering 
innehåller ett flertal svåra begrepp och där även sammanhanget för olika 
företeelser är svåra att greppa för flerspråkiga elever. När eleverna lär sig ett ord 
som ekvator, och förstår att fler ord inom samma område hör ihop, upptäcker de 
ett sammanhang och inser hur viktigt det är med ett mer avancerat språk. 

” [ … ] för SO och NO är oftast svårt. Och då är det ju ofta orden. Och när dom börjar förstå en del 

av orden. Man ser att orden verkligen är en nyckel och dom fattar att det här är en nyckel, att om 

jag kan det här ordet, specifikt. Om jag förstår vad ekvator är, så plötsligt öppnar sig en ny värld, 

då fattar man ett sammanhang. Då var det mer jag förstod. Och när dom förstår det här 

perspektivet, att orden är nycklar.” (Pedagog 3) 

4.2.3 Skolbakgrunden en grundläggande faktor  

De förutsättningar som, enligt samtliga pedagoger, upplevs som en utmaning, 
handlar framför allt om skolbakgrunden, eftersom vissa elever helt saknar 
skolbakgrund eller har en bristfällig sådan. Dessutom är det vanligt 
förekommande att dessa elever har hög frånvaro på grund av traumatiska 
upplevelser. 

” [ … ] om dom har haft en normal skolgång, då kan dom ju åsså tekniken att läsa. Om dom har 

varit läsare på sitt eget hemspråk, så då är det ju mycket lättare att fortsätta. Men om dom inte har 

varit det åsså hamnar dom på högstadiet där jag jobbar, då kan det vara lite knivigt.” (Pedagog 3) 

”Det är ganska många som har hög frånvaro, för det är ju många som har ett mående som är dåligt, 

och det är ju utifrån att många kommer från sånna sammanhang, det är ju mycket trauman och 

svårigheter med sig. Och det blir ju en utmaning i sig liksom, det här att få ha dom här och dom 

kom inte till skolan.” (Pedagog 2) 

Elev ett, elev två och elev fyra delger samma erfarenhet gällande sin skolbakgrund. 

De kan använda sitt modersmål i muntlig kommunikation, men deras skolgång i 

hemlandet har varit mycket bristfällig och därmed också läs- och skrivförmågan. 

Elev tre har som tidigare nämnts, genomfört hela sin skolgång i Sverige, eftersom 

eleven kom till Sverige vid sex års ålder.  

Pedagogerna jämför enspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter med 

flerspråkiga elever, och menar att de enspråkiga eleverna, till skillnad från de 

flerspråkiga, har en skolbakgrund och samma skolkultur, vilket underlättar 

arbetet med att anpassa och stötta dessa enspråkiga elever. De flerspråkiga 

eleverna, som har annan skolbakgrund och skolkultur, eller ingen alls, får ta sig an 

teoretiska ämnen som de inte bemästrar. En pedagogisk tanke är att de ska 

språkduschas och på så sätt acklimatisera sig och lära sig svenska, men detta 
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synsätt är inte ändamålsenligt och fyller inte sitt syfte, uttrycker pedagogerna 

samstämmigt. 

”Med dom enspråkiga eleverna har vi ju den här gemensamma kulturen, så att det finns liksom en 

skolbakgrund, det finns studieteknik, det finns en back up hela tiden. Med dom här eleverna så är 

det ett annat arbete att få dom att förstå vad är skola. Vad är det? Och deras föreställning om vad 

skola är. Att brottas med den. En del som har gått i skola, om man tittar på Afghanistan, har ju 

suttit i koranskola där man lär sig utantill [ … ]” (Pedagog 1) 

” [ … ] man måste ju alltid ge en elev tid först, anser ju jag då, och man måste också titta på, har 

eleven nån form av skolbakgrund, för det har ju betydelse. Har man inte det tar det ju längre tid att 

förstå: Vad handlar det här om? Att det talade är nedskrivet asså, det är ju många delar som våra 

nybörjare redan kan och vet när dom kommer till skolan, som kanske inte är så självklart om man 

kommer från en kultur där man inte gått i skolan, eller har man gått väldigt lite i skolan, eller man 

har gått i en skola där man bara suttit under ett träd och ropat samma sak som läraren där framme 

ropat.” (Pedagog 2) 

Pedagogerna i de båda skolformerna framhåller att ett grundläggande skäl till att 

det tar längre tid för de flerspråkiga eleverna att utveckla sina språkkunskaper i 

andraspråket, beror på att eleverna saknar eller har bristande skolbakgrund. De 

beskriver att vissa elever har erfarenheter och kunskap av andra skrivtecken än 

vårt alfabet och dessutom en annan läsriktning. Vidare beskriver de elevernas 

skolbakgrund som präglad av en skolkultur som skiljer sig från den svenska 

skolkulturen, där mekanisk inlärning som att lära sig utantill och eftersägning är 

vanligt förekommande och en utgångspunkt för lärandet. De lär sig inte att förstå. 

Vissa elever kan i dessa lärandesituationer bemästra skolan och lärandet i sitt 

hemland, eftersom de har en god auditiv förmåga och lärt in genom att lyssna vad 

läraren säger, men när de kommer till Sverige och till den svenska skolan, visar 

det sig finnas brister i förståelsen. Enligt pedagogernas erfarenheter, tar det längre 

tid för elever med sådan skolbakgrund att acklimatisera sig och förstå den svenska 

skolkulturen, vilket hämmar och försenar inlärningen av det svenska språket och 

kunskapsinhämtandet överlag. 

”Elever som aldrig gått i skola, är van att se andra skrivtecken i sitt hemland och har en annan 

läsriktning, dom kom ju int riktigt igång med läsningen lika fort, men det behöver ju inte betyda 

att det finns en läs- och skrivproblematik, dom måst ju få tiden. Och sen finns det den grupp som 

där man ser alltså om man tittar på dyslektiska parametrar, fastän dom har varit här länge, fastän 

dom har fått enskild undervisning och fastän dom är i en så här inlärningsmiljö, fortfarande har 

jättesvårt. Då kan man börja misstänka: Är det en dyslektisk problematik?” (Pedagog 1) 

4.2.4 Tillägnandet av ett skolspråk 

En utmaning som pedagog tre lyfter fram, är tillägnandet av ett fungerande 
skolspråk. Pedagog tre beskriver att när eleverna tillägnat sig ett vardagsspråk, 
anser eleverna att de då kommer att klara sig bra. Utmaningen är då, enligt 
pedagog tre, att förklara för dessa elever så att de får förståelse för att 
vardagsspråket inte är tillräckligt för lärandet. Eleverna behöver komma till insikt 

om att ett skolspråk är nödvändigt för lärandet. Vid detta inlärningsstadium, när 
eleverna behärskar ett vardagsspråk, upplever ofta eleverna att de inte kan 



 

   23  

 

    

 

någonting, i jämförelse med andra klasskamrater. Pedagog tre poängterar vikten 
av att förklara för eleverna och synliggöra perspektivet att klasskamraterna tränat 
i minst tio år och gått i skolan i sju år. Eleverna behöver få höra det ofta, så att de 
tar till sig och slutligen förstår och inser detta. 

”Asså att få dom, och oftast så, att få dom att förstå att det är en skillnad, för att när man lär sig ett 

språk, så då har man ju en allmän bas. Och många tror att då är dom färdiga. Det tycker jag är en 

utmaning och ett problem ibland. Att få dom, att dom måste förstå att det räcker inte, utan du 

måste vidare. Du måste ha ett skolspråk, ett mer akademiskt språk [ … ] dom känner att; jag kan 

ingenting och alla andra är så duktiga, och då måst man som försöka förklara gång på gång på 

gång på gång för dom att; jamen vet, dom här har ju bott i det här landet, dom har tränat tolv eller 

tretton år. Och dom har gått sju år i skolan och tränat på det här språket, och nu kommer du och 

du har bara varit här sex månader, och det tar tid.” (Pedagog 3) 

 

4.3 Rutiner för kartläggning vid misstanke om läs- 

och skrivsvårigheter 

Under detta tema beskrivs vilka rutiner de aktuella skolorna använder sig av, vid 

misstanke om läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. 

4.3.1 Bedömning av språk- och kunskapsutveckling 

På språkintroduktionsprogrammet genomförs screeningar varje höst vid läsårets 

start för att klargöra elevernas kunskapsnivå utifrån sin andraspråks- och 

kunskapsutveckling. Dessa screeningar genomförs på svenska. På detta program 

är det vanligt att eleverna byter årskurs under pågående läsår. Detta sker när 

eleverna uppnått de kunskapskrav som krävs för den årskurs, där eleven befinner 

sig. För att kunna bedöma var i kunskapsutvecklingen eleverna befinner sig, 

genomförs screeningar och tester vid ett flertal tillfällen per termin. Screeningar 

genomförs därutöver fortlöpande samt vid ämneslärares förfrågningar, utifrån 

misstanke om enskilda flerspråkiga elevers eventuella läs- och skrivsvårigheter.  

Klasserna på detta program delas upp i så kallade läsklasser, där elever som kan 

läsa på sitt modersmål går i samma klass och elever med bristfälliga eller inga läs- 

och skrivkunskaper på modersmålet går i en annan klass. Deltagande elever i 

denna studie har specialpedagogen som mentor och elever och specialpedagog 

träffas således ofta. Pedagog ett och pedagog två betonar vikten av att dessa 

flerspråkiga elever måste ges tid, för att ge dem möjlighet att visa sin progression, 

innan en eventuell kartläggning blir aktuell. 

” [ … ] det tar lång tid att befästa och att, speciellt när man har svårt att befästa ljuden. Har man 

svårt att befästa ljuden och koppla ljud till bokstav, och det tar väldigt mycket tid. Om man liksom 

få jobba med det väldigt mycket, då kan man ju vara lite, det är ju ett litet varningstecken.” 

(Pedagog 2) 
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I den kommun där pedagog tre arbetar placeras nyanlända elever i en 

förberedelseklass och där vistas eleverna under åtta veckor. I denna klass 

genomförs en första screening, vars resultat sedan förmedlas till mottagande 

grundskola. Det bedömningsmaterial som används är det material som Skolverket 

tillhandahåller som underlag för bedömning. Under dessa åtta veckor undervisas 

och lär sig eleverna de mest basala grunderna i svenska språket för att förbereda 

sig inför bytet till grundskolan.  

När eleven sedan kommer till grundskolan, har pedagog tre tillsammans med 

specialpedagog gått igenom screeningresultatet och lagt upp en plan för vilka 

insatser som ska genomföras och av vem.  

Pedagog tre saknar den fördjupade förberedelseklassen, då eleverna under ett 

läsår fick längre tid och bättre möjligheter att träna och förbereda sig inför den 

svenska kommunala grundskolan. Efter att ha varit i den grundläggande 

förberedelseklassen i åtta veckor, som ovan beskrivits, flyttade tidigare eleverna 

till en mer fördjupad förberedelseklass, som det då benämndes. Där vistades de 

under ett helt läsår, till skillnad från de åtta veckor som gäller nu. Här 

genomfördes grundläggande undervisning till en början i svenska, för att därefter 

successivt utökas med fler ämnen, bland annat matematik, NO och SO, men även 

praktisk-estetiska ämnen. Inga screeningar genomfördes, eftersom sådana redan 

var genomförda i den grundläggande förberedelseklassen. Pedagog tre menar att 

eleverna då fick bättre grund och bättre förutsättningar inför att klara 

grundskolan. Pedagogerna på den mottagande skolan fick ett bättre underlag för 

att kunna möta och hjälpa dessa elever. Det blev med andra ord enklare vid 

bedömning och vilka insatser dessa elever hade behov av. 

” [ … ] där fick man vara och träna språket. Så att man kom nån vart och man var ju ändå ganska 

långt efter när man kom till en klass på högstadiet. Jag blir alltid svettig när dom kommer på 

högstadiet. Och kommer dom i nian, så får jag panikångest nästan, för jag vet hur svårt det kan 

vara.” (Pedagog 3) 

4.3.2 När misstanke om läs- och skrivsvårigheter uppdagas 

När eleverna på språkintroduktionsprogrammet befinner sig under en alltför lång 

tid på samma årskurs utan att klara kunskapsmålen, trots anpassningar, enskild 

undervisning och en positiv lärmiljö, uppstår misstankar om läs- och 

skrivsvårigheter. Samtliga intervjuade pedagoger beskriver att när de upptäcker 

att det tar lång tid att befästa ljuden och koppla dem till bokstäver stärks dessa 

misstankar, eftersom detta är tydliga tecken på och skäl till att misstänka läs- och 

skrivsvårigheter. De understryker dock det observandum att det tar lång tid för 

flerspråkiga elever att tillägna sig ett språk.  

”Men då är det ju det här att från det kunna säga att det här är läs- och skrivsvårigheter. Då jobba 

vi mer så att vi antar det och så jobbar vi som om det vore det, före att liksom utreda och säga att 

det är det här, för det dröjer, tycker jag, innan man kan göra en utredning med nyanlända.” 

(Pedagog 2) 
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När pedagogerna upptäcker att eleverna hoppar över ljud eller när eleverna, efter 

intensiv och regelbunden träning, inte minns ljuden, är det viktigt att detta 

undersöks, understryker de. Den undersökningen genomförs då av 

specialpedagog. Pedagog tre berättar att kontakt med specialpedagog tas, för att 

samtala och besluta hur de på bästa sätt kan stötta och hjälpa eleven i fråga. En 

konsekvens att läsningen inte fungerar, är svårigheter med att lära sig att skriva. 

God avkodning, men brister i förståelse nämns också som en indikator, och 

pedagoger blir ofta lurade att tro att eleverna förstår mer än vad de faktiskt gör. 

Det är av största vikt att pedagoger är medvetna om att flerspråkiga elever kan 

visa god avkodning medan läsförståelsen är under utveckling. 

När misstanke om läs- och skrivsvårigheter uppkommer undersöker pedagog ett 

och pedagog två bland annat fonologisk bearbetningsförmåga, minnesuppgifter, 

avkodning, läsförståelse och skrivande, för att bedöma var eleverna befinner sig i 

sin läs- och skrivutveckling. Fokus är på vad eleverna kan och kartläggningen 

genomförs på svenska. När resultaten är klara anordnas en träff med elev, 

föräldrar, personal på boenden eller gode man, för att presentera resultatet samt 

vilka insatser som ska genomföras. 

Pedagog två beskriver ett tillfälle när kartläggning skulle genomföras på båda 

språken. Misstankar om läs- och skrivsvårigheter uppdagades hos en elev från 

Somalia, där det beslutades att en läs- och skrivkartläggning skulle genomföras. 

Pedagog två beställde material från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) 

med kartläggningsmaterial på somaliska och bokade en tolk, för att kunna göra en 

så adekvat bedömning som möjligt. Pedagog två använde således material på 

svenska och tolken använde materialet på somaliska. Det visade sig då att denna 

elev inte kunde läsa och skriva på somaliska, vilket fick till följd att materialet från 

SPSM inte kunde användas på ett avsett sätt. Det konstaterades dock att läs- och 

skrivsvårigheter förelåg. 

” [ … ] när jag liksom skulle köra igång förarbetet, kom det fram att han hade ju egentligen aldrig 

plus att han hade en variant av somaliska i sitt hemland, som inte riktigt var den officiella. Så att 

jag gjorde den på svenska och så skrev jag i kommentarerna, precis hur jag hade gjort och hur jag 

hade tänkt; att det var meningen att göra det på hans språk, men då han inte lärt sig läsa och 

skriva på det språket nånting, utan har lärt sig på svenska, så kändes det inte relevant. Då använde 

jag delar som jag tyckte är väldigt utslagsgivande när det gäller fonologiska bitar och stavning och 

sånt där, som han hade svårt för. Det visade sig ganska tydligt att det handlade om läs- och 

skrivsvårigheter.” (Pedagog 2) 

 

4.4 Åtgärder som används vid extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd 

Nedan presenteras vilka åtgärder skolorna använder vid extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. 
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4.4.1 Grundläggande undervisning och anpassning 

De intervjuade pedagogerna ger en samstämmig bild av att anpassningar 

genomförs från början oavsett om misstanke om läs- och skrivsvårigheter 

föreligger eller inte. De arbetar som om dessa svårigheter förekommer och de 

arbetar grundläggande, då de menar att eleverna måste få stöd i sin läs- och 

skrivinlärning och de arbetar med läs- och skrivinlärning från grunden. De kan 

inte nog betona att tillräckligt med tid måste ges samt en stor mängd träning.  

”Om det finns en elevgrupp, och det gör det ju nästan alltid, som inte alls kan läsa, då, jag tänk att 

det finns flera sätt att läsa i vårat land. Det är ju ljud; fonologisk metod, minsta beståndsdelarna 

till helordsläsning, så jag sätter helt enkelt igång ett arbete, där båda dom; hela skalan av 

komponenter som man läser, finns. Faktiskt på ett och samma pass och därför vill jag träffa 

gruppen en hel timme och flera gånger i veckan.” (Pedagog 1) 

Under arbetets gång sker således grundläggande träning, där pedagog ett och 

pedagog två snabbt kan exempelvis bedöma elevers kunskap om klockan, 

elevernas vana att skriva, hur snabbt eleverna kan räkna, bokstavskännedom, 

läsflyt och läsförståelse. Pedagog ett och pedagog två ger eleverna möjlighet att 

visa vad ord och begrepp betyder på deras språk. 

Även pedagog tre talar om en grundläggande träning, där denne resonerar om 

nödvändigheten av att träna ljud, kopplat till bokstäver. Träningen genomförs i 

samarbete med specialpedagog. Pedagog tre förklarar att våra svenska vokaler är 

specifika i den meningen att de är tydliga och svenskan accepterar inte varierande 

ljud mellan vokalerna, medan det i arabiskan finns en glidande skala mellan [a] 

och [e]. Pedagog tre understryker vikten av att träna detta noggrant från början 

och vara tydlig med hur ljuden låter. Denne menar att det inte finns någon genväg 

och att om vi i undervisningen är toleranta med hur dessa nyanlända flerspråkiga 

elever ljudar de svenska vokalerna, stjälper vi dem i deras senare språkutveckling. 

Pedagog tre resonerar vidare om att det talade språket självfallet utvecklas först 

och blir det verktyg som eleverna helst vill använda. De elever som inte kan läsa 

och skriva på sitt modersmål riskerar stora svårigheter med att lära sig kombinera 

ljud med tecken. Samtliga pedagoger upplever att vissa ämneslärare blir lurade 

när eleverna har ett fungerande och varierat muntligt språk. Ämneslärarna tror då 

att eleverna har ett djup i språket, men här handlar det egentligen om ytliga 

språkkunskaper utan bredd och djup. 

4.4.2 Övriga rutiner kring stöd och anpassning 

Varje vecka samlas elevhälsan på språkintroduktionsprogrammet för att gå 
igenom vilka av de flerspråkiga eleverna som behöver fortsatt stöd och 
anpassning; om det har framkommit andra elever, som misstänks ha läs- och 
skrivsvårigheter; hur anpassningarna och det särskilda stödet fungerar; om 
förändringar behöver genomföras, med mera. Pedagog två beskriver hur denne 
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samtalar med undervisande lärare om vilka anpassningar som är nödvändiga och 
hur anpassningar ska genomföras. 

På språkintroduktionsprogrammet finns också organiserad läxhjälp ett tillfälle per 

vecka, där eleverna får hjälp och stöd med sina läxor av en elevassistent. Pedagog 

ett och pedagog två beskriver tydligt för eleverna hur läxor ska genomföras och 

åskådliggör utifrån genrepedagogik, som är ett sätt pedagogerna använder för att 

visa hur läxan ska genomföras. Läxorna handlar både om läsning och skrivande.  

Pedagog ett och pedagog två genomför ibland inspelningar av när eleverna läser, 

så att eleverna själva kan bli medvetna om sin progression i läsningen.  

På språkintroduktionsprogrammet finns en digital lärplattform, där lärare lägger 

in arbetsuppgifter. Här kan specialpedagogerna se innehållet i undervisningen och 

anpassa genom att förbereda eleverna inför lektionerna och ge dem en 

förförståelse kring ämnesspecifika begrepp och sätta in dessa i rätt sammanhang. 

Pedagog tre poängterar att de anpassningar som genomförs för de flerspråkiga 

eleverna, underlättar för alla och beskriver att alla elever gynnas av att arbeta 

enligt genrepedagogiken. 

4.4.3 Samverkan med modersmålslärare samt bristen på tolkar 

För att kunna genomföra adekvat undervisning i form av anpassning och/eller 
särskilt stöd är samtliga pedagoger överens om vikten av ett gott samarbete med 
modersmålslärare. De medger dock att samarbetet med modersmålslärare skulle 
kunna vara bättre. Modersmålslärarna vistas bara en kort stund på skolan, i 
samband med sin undervisning, för att därefter åka vidare till andra skolor för 
undervisning.  

Tillgången på tolkar är, som tidigare nämnts, en utmaning och en förutsättning 
både i gymnasieskolan och i grundskolan. Såväl elever som pedagoger vittnar om 
att vissa elever talar ett språk, på vilket det inte finns tillgång till tolk, och 
pedagogerna understryker att det utgör ett hinder och är en stor problematik för 
att kunna hjälpa och stötta eleverna i fråga. Vissa elever är ensamkommande, bor 
ensamma utan familj och saknar andra trygghetspersoner, vilket pedagogerna 
anser vara ett hinder. Det språkliga stödet saknas för eleverna när de inte har 
någon de kan tala sitt modersmål med samt när tolk och/eller modersmålslärare 
inte finns på skolan. Samtliga pedagoger menar att det är en trygghet för eleverna 
att kunna använda sitt modersmål för att uttrycka vad de tänker, tycker och 
känner till en annan person, när det nya språket inte räcker till.  I intervjuerna 
med eleverna framkom inte någon uttalad avsaknad av eller brist på 
modersmålslärare och/eller tolk. Detta kan bero på, som tidigare nämnts, 
bristande skolbakgrund, bristande kunskaper om modersmålet som resurs i 
lärandet av ett nytt språk samt att eleverna tillskriver svenska som ett högre värde. 
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Pedagogerna beskriver utvecklingssamtalen där tolk medverkar, som relativt väl 
fungerande. Pedagog ett och pedagog tre lyfter också fram att kontinuerliga 
samtal med modersmålslärare förs, där bland annat frågan om elevens språk är 
adekvat för åldern diskuteras. Modersmålsläraren kan vara behjälplig med att 
förklara och förtydliga för eleverna på modersmålet. 

 

 
 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var dels synliggöra några flerspråkiga elevers uppfattningar 
och erfarenheter av flerspråksundervisningen och specialpedagogiskt stöd utifrån 
sin misstänka läs- och skrivsvårighet, dels att undersöka rutiner vid misstanke om 
och identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. I denna del 
förs en diskussion utifrån det resultat som framkommit och relateras till den 
forskning som presenterats i forskningsbakgrunden. 

5.1.1 De flerspråkiga elevernas upplevelser och pedagogernas 

erfarenheter av att få använda modersmål och svenska i en 

undervisningskontext  

Under följande rubrik diskuteras temat Nyttjande av modersmål och svenska i en 
undervisningskontext. Vår första forskningsfråga handlar om de flerspråkiga 
elevernas erfarenheter av användandet av flera språk i undervisningen. 
Sammanfattningsvis framkom att eleverna ges möjlighet att använda alla sina 
språk, men eleverna själva förstod inte alltid nyttan av detta. 

De intervjuade eleverna i denna studie beskriver olika erfarenheter kring 
möjligheten av att använda sitt/sina modersmål i lärandet. Även om 
modersmålsundervisningen skiljer sig för de olika eleverna, upplever eleverna att 
de ges möjlighet att använda sitt/sina modersmål. Dock anser de att modersmålet 
inte hjälper dem i sitt lärande. 

Elever vars modersmål accepteras och ses som en resurs i inlärningen av 
andraspråket, oberoende av socioekonomiska och språkliga svårigheter, lyckas 
bättre i skolan (Damber, 2010). I vår studie beskriver eleverna varierande 
erfarenheter och uppfattningar kring modersmålet. Precis som Damber (2010) 
resonerar, visar denna studie att tre av fyra deltagande elever använder båda sina 
språk i undervisningen. Elev ett, elev två och elev fyra använder båda sina språk 
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dagligen i undervisningssituationen. De anser att detta gynnar deras lärande, 
vilket också bekräftas av pedagogerna. Även om endast elev fyra har 
studiehandledning tar samtliga pedagoger hjälp av modersmålslärarna när 
eleverna inte förstår. När möjlighet finns deltar modersmålslärarna i 
undervisningssituationen. Modersmålslärarna bidrar då med att förklara på 
elevernas förstaspråk, och det i sin tur leder till ökad förståelse och 
kunskapsutveckling. När möjlighet inte finns samtalar pedagogerna med 
modersmålslärarna som då kan ge råd och stöttning.  Elev fyra tar hjälp av sitt 
modersmål bland annat i matematik, för att utveckla sina kunskaper, och ser 
modersmålet som ett verktyg till kunskapsutveckling i detta ämne. Detta stöder 
Ganuza och Hedmans (2017) studie: att modersmålsundervisningen kan bidra till 
ökad måluppfyllelse i detta ämne, eftersom läsförståelse är en förutsättning för att 
förstå lästalen i matematik.  

Precis som pedagogerna i studien beskriver, bör vi återkommande fråga eleverna 
vad ord och begrepp betyder på deras modersmål och uppmuntra dem att med 
digitala hjälpmedel ta reda på betydelsen när de inte förstår. Detta gäller i 
synnerhet de elever som inte exponeras för sitt modersmål utanför skolan och 
alltså inte har möjlighet eller bristfällig möjlighet att använda sitt modersmål. 
”Många flerspråkiga skolbarn har begränsad tillgång till både sitt modersmål och 
till andraspråket, vilket påverkar deras språkutveckling.” (Salameh, 2012, s. 57) 

I denna studie resonerar pedagogerna att modersmålsundervisningen, när 
eleverna i sin språkutveckling av andraspråket och kunskapsutveckling tar hjälp 
av modersmålsundervisningen, bör det ses som en anpassning och inte som 
särskilt stöd. Utifrån intervjuerna med samtliga pedagoger kan konstateras att 
modersmålslärarens profession och kompetens betraktas som en nödvändighet, 
för att belägga huruvida den flerspråkiga eleven följer gängse språkutveckling på 
sitt modersmål. Detta kan inte speciallärare och specialpedagoger 
uppmärksamma, såvida inte dessa talar föreliggande språk. 
Speciallärare/specialpedagog behöver dock ändå vara delaktig i detta arbete då 
specialläraren/specialpedagogen har god kunskap kring läs- och skrivutveckling.  

Svensson et al. (2018) resonerar om vikten av ett interkulturellt förhållningssätt, 
som måste genomsyra skolans verksamhet och att skolan måste genomgå 
övergripande förändringar gällande detta synsätt. Detta är förändringar som tar 
tid, eftersom det även innebär strukturella förändringar. I enlighet med Svensson 
et al. (2017), leder ett interkulturellt förhållningssätt till resultat först när besluten 
om förändringar flyttas till lokal skolnivå, där samarbete mellan skolledare och 
pedagoger får tid till utveckling.  

Resultatet i vår studie tyder på att skolan ännu inte har genomgått denna 
förändring, eftersom alla elever inte har tillgång till regelbunden 
modersmålsundervisning och/eller möjligheten till att använda sitt modersmål i 
undervisningen är undermålig. Det bekräftas av elev ett och elev tre som beskriver 
att de inte ser sitt modersmål som en resurs i lärandet. Elev ett och elev tre menar 
att svenska är majoritetspråket och det språk som de vill prioritera, vilket tyder på 
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och bekräftar den enspråkighetsnorm som fortfarander råder i Sverige, (Flyman 
Mattsson, 2017; Skolverket 2017). De elever med läs- och skrivsvårigheter som 
inte får likvärdig undervisning i båda språken, riskerar därmed att stöta på hinder 
i utvecklingen av sina svenskkunskaper. Därför är det centralt för 
speciallärare/specialpedagoger att aktivt stötta undervisande ämneslärare och 
hjälpa dessa att våga undervisa flerspråkligt. Svensson et al. (2018) lyfter fram att 
även om pedagoger inte förstår när elever talar sitt modersmål, bör de uppmuntra 
eleverna att använda sitt språk. De menar vidare att vi pedagoger bör lita på att 
eleverna då talar om det som har med det berörda ämnesområdet att göra. 

Pedagogerna i studien lyfter fram bristen av detta ovan nämnda synsätt och att en 
framtidsorienterande flerspråkig pedagogik är väsentlig. Detta knyter an till 
Damber (2010), som menar att skolan ska koncentrera uppmärksamheten på var 
eleverna befinner sig i sin språk- skriv- och läsutveckling, inte på vad de inte kan. 
Undervisningen bör således utgå ifrån elevernas aktuella kunskapsnivå och hur de 
bäst lär sig. En slutsats utifrån ovanstående är således att skolan fortfarande 
prioriterar svenska som undervisningspråk, men att ökad kunskap inom skolan 
har tillkommit inom området. Detta har följdaktligen lett till att ett förändrat 
synsätt börjar ta form och en önskan om att reformera skolan inom detta område, 
men ett genomförande av en övergripande förändring saknas fortfarande.  

5.1.2 Anpassningar när misstanke om läs- och skrivsvårigheter 

uppdagas – elevers upplevelser 

Nedan förs ett resonemang utifrån temat Förutsättningar för arbetet när 
misstanke om läs- och skrivsvårigheter uppdagas. Vår andra forskningsfråga 
belyser de flerspråkiga elevernas upplevelser av specialpedagogiskt stöd. Eftersom 
eleverna själva inte var medvetna om att de anpassningar som genomfördes var 
utifrån en misstänkt läs- och skrivsvårighet, blev det en utmaning att fullt ut 
besvara den frågan.  

Eleverna som deltog kände inte själva till att undervisande pedagoger gjorde 
anpassningar utifrån misstanke om svårigheter. I svaren vi fick från eleverna var 
det därför viktigt att vara medveten om detta och att den bild som eleverna 
beskrev utifrån sina behov, inte alltid stämde överens med vad pedagogerna 
uppgav. Vår känsla var att elevernas syn på vilken anpassning de får, utgick mer 
utifrån deras flerspråkighet och inte att de skulle ha en läs- och skrivsvårighet.   

När det gäller anpassningar generellt inom grundskola och gymnasium, pågår 
detta ständigt men kanske inte alltid synliggörs för elever och vårdnadshavare. Vi 
bör arbeta för att bli tydligare med att berätta vilka anpassningar som faktiskt 
genomförs. Anledningen till detta är att anpassningar är en del av det dagliga 
arbetet, som vi lärare är skyldiga att göra för varje elev, där ett behov har 
identifierats (Skolverket, 2011; Skollagen, 2010:800).  
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5.1.3 Rutiner och åtgärder vid misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter 

Under denna rubrik redogörs för följande teman Rutiner för kartläggning vid 
misstanke om läs- och skrivsvårigheter och Åtgärder som används vid extra 
anpassningar och/eller särskilt stöd.  Vår tredje forskningsfråga handlar om vilka 
rutiner som finns vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga 
elever och den fjärde och sista forskningsfrågan handlar om vilka åtgärder som 
finns vid extra anpassningar och särskilt stöd. I svaren från deltagande pedagoger 
uppgavs ingen tydlig skillnad på vad som är rutiner och vad som är åtgärder, då de 
flerspråkiga eleverna i studien inte hade en konstaterad läs- och skrivsvårighet. 
Pedagogernas anpassningar blev därför utifrån ett antagande istället för ett 
konstaterande. 

Samtliga pedagoger beskriver ett grundläggande arbete med de flerspråkiga 
eleverna, där de arbetar med läs- och skrivinlärning. För att eleverna ska kunna 
utveckla sitt lärande i svenska krävs vissa grundläggande kunskaper och de 
motiverar detta med att många elever saknar eller har bristfällig skolbakgrund, de 
har andra skrivtecken eller annan läsriktning och att det till en början är omöjligt 
att förutse huruvida läs- och skrivproblematik föreligger. Detta styrks av Bøyesen 
(2006), som resonerar om att elevernas skrivsätt på modersmålet påverkar hur 
eleverna skriver på andraspråket. Även Hyltenstam (2010) menar att det är svårt 
att utröna vilka faktorer som påverkar. I enlighet med dessa pedagogers arbete, 
diskuterar García och Tyler (2010) om att pedagoger kan anpassa undervisningen 
genom att identifiera lektionsinnehåll, metoder och presumtiva hinder samt hur 
bedömning ska ske med hänsyn till kognitiva, språkliga och kulturella krav. 
Pedagogernas undervisningsstrategier utgår från elevernas styrkor, där eleverna 
undervisas i språkstrategier, ord- och begreppskunskap, texters betydelse samt 
skrivträning. Det är högst angeläget, enligt pedagogerna att eleverna ges den tid 
som behövs för att visa sin progression, innan en eventuell kartläggning är möjlig. 

På grund av att pedagogerna anser att det är svårt att identifiera de 
bakomliggande orsakerna, förekommer läs- och skrivkartläggningar mycket 
sparsamt. Pedagog två exemplifierar detta kring en kartläggning, på båda språken, 
där eleven i fråga saknade läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål, vilket 
omöjliggjorde en adekvat kartläggning. Denna kartläggning genomfördes således 
på andraspråket, men pedagog två menar att kartläggningen ändå tydligt visade 
att läs- och skrivsvårigheter förelåg. Pedagogerna stöder Hedmans (2009) 
argument att interimspråkets progression kan vara en bakomliggande orsak.  

Emellertid visar Hedman (2009) att risk föreligger att överdiagnostisering och 
underdiagnostisering förekommer, då bedömning på endast ett språk genomförs 
och att det kan leda till en felaktig bedömning av elevens språkliga kunskaper. 
Jalali-Moghadam och Hedman (2016) konstaterar att såväl enspråkiga som 
flerspråkiga elever utreds och undervisas utifrån en enspråkig dominerande 
pedagogik. Hedman (2011) resonerar dessutom om att risken för 
feldiagnostisering medför att dessa kartläggningar sällan genomförs samt att lägre 
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förväntningar försenar eventuella misstankar om läs- och skrivsvårigheter, vilket 
även Skolinspektionen (2011) bekräftar. Detta stämmer väl med resultaten i vår 
studie. Då lägre förväntningar ställs motverkar detta att undervisningen nyttjar 
den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). I enlighet med Vygotskij (1978) 
vilar, som tidigare nämnts, den sociokulturella teorins grundprinciper på att 
elever kan klara uppgifter som de inte hade kunnat uppnå på egen hand, men med 
hjälp av stöttning kan eleven nå utanför sin närmaste utvecklingszon.  

Det är av stor betydelse att rektorer ger undervisande lärare, modersmålslärare 
och speciallärare förutsättningar till att få rätt kompetens och material för att på 
ett tidigt stadium kunna uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter hos 
flerspråkiga barn. Om detta inte görs innebär det utifrån ett 
speciallärarperspektiv, ett misslyckande från skolans sida att tillgodose alla elevers 
behov. Medvetenhet om att det finns elever i skolan, som misslyckas på grund av 
uteblivna kartläggningar, trots misstanke om läs- och skrivsvårigheter och att 
dessa elever framledes tenderar att få stora problem i framtiden, är något som 
måste förändras. Det står tydligt skrivet i vår skollag och våra styrdokument.     

Denna studie bekräftar således att kartläggningar sällan genomförs på de 
undersökta skolorna, där pedagogerna arbetar, och att samtliga pedagoger är 
medvetna om att de i flera fall, misslyckas att upptäcka eventuella läs- och 
skrivsvårigheter hos de flerspråkiga eleverna samt att de flerspråkiga eleverna går 
miste om motsvarande särskilt stöd.  

För att kunna upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter och för att kunna vidta 
adekvata åtgärder, är det av största vikt att undersöka elevens alla språk 
(Salameh, 2003; Hedman, 2009). Det uppger även pedagogerna i studien, som 
tydligt uttrycker att de är medvetna om att kartläggning bör genomföras på båda 
språken. De menar dock att de idag existerande kartläggningsmaterialen inte är 
adekvata. Precis som Hyltenstam (2010), efterlyser de utveckling av 
överensstämmande kartläggningsmaterial för flerspråkiga elever och att avsaknad 
eller bristfällig skolbakgrund förvårar en kvalitativt grundad kartläggning. En 
konsekvens när adekvata kartläggningsmaterial saknas, är att risk föreligger att 
direkt felaktiga kartläggningar genomförs, då kartläggningar genomförs på 
svenska. Dessutom riskeras att efterföljande åtgärder med särskilt stöd och 
anpassningar blir bristfälliga. Detta överensstämmer med Salamehs (2012) 
resonemang om att existerande bedömningsmaterial baseras på data från 
enspråkiga elever. De flerspråkiga eleverna har också mött sitt andraspråk vid 
olika åldrar. Därför bör jämförelsedata för flerspråkiga elever vara baserade på 
resultat från andra flerspråkiga elever, gällande både modersmål och andraspråk 
(Salameh, 2012).  

Pedagogerna, liksom García och Tyler (2010), resonerar om de ökade kraven på 
lärares undervisningskvaliteter och förväntningar att alla elever, oberoende av 
varierande förutsättningar, ska nå målen i kursplanen. Pedagogerna lyfter fram att 
det finns mer behov av särskilt stöd än vad som erbjuds, och menar att de resurser 
som finns idag, inte är tillräckliga för att kursmålen ska uppnås. Precis som 
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Karlsson et al. (2016), beskriver pedagogerna att dessa elever har mindre tid att 
genomföra sin skolgång, i jämförelse med sina enspråkiga klasskamrater. Som 
ovan nämnts, kan pedagogerna inte nog betona betydelsen av tidsaspekten som 
idag inte tas tillräcklig hänsyn till.  

I Jalali-Moghadam och Hedmans (2016) studie framgår att specialpedagoger 
understryker vikten av ett nära samarbete med modersmålslärare för att 
underlätta upptäckt av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men att tid till 
samarbete saknas. I denna studie bekräftar pedagogerna ovanstående. De är i 
hög grad medvetna om vikten av samverkan mellan de olika professionerna i 
skolan. De beskriver samstämmigt att detta är en förutsättning för hur väl de 
flerspråkiga eleverna lyckas i sitt lärande, men konstaterar att det är 
problematiskt att få till stånd ett väl fungerande samarbete. De förklarar detta 
med att det i vissa språk finns brist på modersmålslärare samt att 
modersmålslärarna undervisar på många skolor. När undervisningen på en 
skola är genomförd åker de iväg till nästa skola, vilket leder till att de inte är 
tillgängliga för planeringsmöten, elevhälsaärenden med mera. 
 
Även Hyltenstam (2010) och Lindén (2010) poängterar att ett nära samarbete 
mellan specialpedagog, speciallärare, modersmålslärare, svensklärare och svenska 
som andraspråkslärare är en viktig utgångspunkt då svårigheterna ofta är en 
blandning av förstaspråkskaraktär, andraspråkskaraktär eller dyslexikaraktär. I 
enlighet med Hyltenstam (2010) menar pedagogerna att skolan behöver förvissa 
sig om att stöttningen handlar om specialpedagogiskt stöd eller stöd i 
andraspråksutvecklingen. Pedagogerna lyfter även fram det som Lindén (2010) 
betonar; att samverkan mellan olika yrkeskategorier, pedagogers kompetens, 
metoder och arbetssätt, specialpedagogiskt stöd och organisation och resurser är 
avgörande. Här efterlyses ett tydliggörande från skolledarnivå kring vad som ska 
ingå i respektive yrkesroll, vem som har ansvar för vad och när stödet gäller för 
flerspråkiga barn. Viktigt är också att detta blir tydligt för samtliga undervisande 
lärare, allt för att minimera risken att någon elev ”faller mellan stolarna” och 
uppmärksammas försent. I dagens skola, där besparingar är det stora 
samtalsämnet, minskar speciallärarens förutsättningar att, i samarbete med 
kollegor, ”fånga upp” alla elever, som är i behov av stöd.  

Som tidigare nämnts anser pedagogerna att det är svårt att genomföra adekvata 
bedömningar för dessa flerspråkiga elever, och detta styrks i Hyltenstams 
(2010) studie, som lyfter fram att oavsett ett gott samarbete mellan dessa 
professioner, kan inte korrekta bedömningar genomföras utan verktyg. Då 
krävs att en dyslexiutredning genomförs av specialpedagog, logoped eller 
psykolog med specialkompetens för detta. Detta till trots anser pedagogerna 
liksom Jalali-Moghadam och Hedman (2016) att en samverkan dock kan 
gynnas och användas för att hitta fler tillvägagångssätt för att utveckla det 
specialpedagogiska stödet. 
 
Elev tre har, som tidigare nämnts, avbrutit sina modersmålsstudier på grund av, 
enligt denna elev, en undermålig pedagogik. Detta hade möjligtvis kunnat 
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undvikas om ett fungerande samarbete hade funnits (Hedman, 2009). Hedman 
förordar en integrering av specialpedagogik inom modersmålsundervisningen 
och inom SVA-undervisningen, vilket överensstämmer med det pedagogerna 
uttrycker som önskvärt. 
 

5.1.4 Skolbakgrund och skolspråk är viktiga förutsättningar 

Specifika frågor kring vikten av skolbakgrund ställdes aldrig till pedagogerna. 
Skälet till detta var vår okunskap om vikten av skolbakgrund och skolspråk. Dock 
var det ett ständigt återkommande ämne i samtliga intervjuer med pedagogerna 
och uppgavs vara en viktig förutsättning för att uppnå ett gynnsamt lärande. Med 
anledning av detta känns det därför angeläget att lyfta fram detta under en egen 
rubrik.  

I studien framställs skolbakgrunden som en starkt bidragande faktor till hur 
eleverna lyckas med tillägnandet av det svenska språket och med sin 
kunskapsutveckling. Pedagogernas erfarenhet är att få nyanlända elever har en 
skolbakgrund med god erfarenhet av en fungerande skolkultur och adekvata läs- 
och skrivkunskaper på sitt modersmål. De flesta elever saknar eller har bristande 
skolerfarenheter. Pedagogerna lyfter även fram att skolkulturen ofta är en annan 
och att deras modersmål skiljer sig starkt från det svenska språket. Att dessa 
elever ganska snabbt lär sig ett så kallat vardagsspråk är positivt, men tillägnandet 
av ett skolspråk tar tid. Detta bidrar till en komplexitet av att upptäcka och 
undervisa flerspråkiga elever som misstänks ha läs- och skrivsvårigheter, eftersom 
det tar tid för dessa elever att acklimatisera sig till den svenska skolkulturen. 
Lindén (2010) resonerar att bland annat samhällsfaktorer och sociokulturella 
faktorer innebär svårigheter för dessa elevers läs- och skrivutveckling och 
konstaterar det faktum att läs- och skrivsvårigheter är lika vanligt förekommande 
hos enspråkiga som flerspråkiga elever. En märkbar och viktig skillnad är dock, 
enligt pedagogerna, att de enspråkiga eleverna i jämförelse med de flerspråkiga, 
utgår från samma skolkultur och delar samma skolbakgrund, vilket underlättar 
framför allt vid misstanke och upptäckt av läs- och skrivsvårigheter.  

I enlighet med Hyltenstam och Tuomela (1996) samt Cummins (1981), framhåller 
pedagogerna vikten av att tillägna sig ett fungerande skolspråk och att detta tar tid 
och måste ges den tid som är nödvändig, för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Pedagog tre konstaterar att många elever behöver tid på sig 
att komma till insikt kring detta samt understryker vikten av att pedagoger aktivt 
arbetar för att medvetandegöra eleverna. De elever som då redan har ett 
fungerande skolspråk på sitt modersmål, eller som parallellt ges undervisning på 
modersmålet samtidigt som andraspråket lärs in, har bättre förutsättningar att 
tillägna sig detta skolspråk i ett tidigare skede, än elever med avsaknad av eller 
med bristfällig skolbakgrund. Här blir det uppenbart att speciallärarens uppgift 
bör inbegripa metakognitiva samtal, där fokus blir kring lärandet och språket. 
Vilka språk använder eleven hemma? Vad har språken för värde för eleven? Vilken 
slags skolbakgrund har eleven? Vilket stöd finns hemma kring skolarbeten? Hur 
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kan eleven ta hjälp av sina språk i en skolkontext? Vad tycker eleverna att lärarna 
bör tänka på när de lär ut? 

 

5.2 Metoddiskussion 

Inom den kvantitativa forskningen används begrepp såsom validitet och 
reliabilitet för att bedöma kvaliteten i en studie. Inom den kvalitativa forskningen, 
som denna studie tillhör, nämner Bryman (2018) svårigheten att direkt överföra 
dessa begrepp, då kvalitativa studier ofta har färre deltagare och många gånger 
baseras på intervjuer och/eller på observationer. Inom den kvalitativa forskningen 
är det också svårt att få fram endast ”en sanning” då resultat alltid tenderar till att 
färgas av omgivande förutsättningar såsom vilka deltagarna var, i vilken miljö som 
studien genomfördes eller vilken profession intervjuaren representerade. Något 
som den kvalitativa forskningen ofta kan få kritik för är brist på transparens, det 
vill säga, det finns otydlighet kring tex hur deltagare väljs ut eller hur den 
kvalitativa forskaren har kommit fram till sina resultat. Under detta avsnitt har vi 
för avsikt att tydliggöra tankar kring val av urvalsmetod samt val av 
intervjumetod.  
 

5.2.1 Urvalsmetod  

Urvalsmetoden av elever i denna studie var, som tidigare nämnts, snöbollsurval, 
då urvalet genomfördes av pedagogerna på elevernas skola. Fördelen med denna 
metod var att vi som genomförde intervjuerna inte själva valde ut 
intervjupersonerna, vilket var tidsbesparande. Nackdelen var att vi inte hade 
kontroll över vilka som tillfrågades och därför fanns alltid risken att detta kunde 
påverka resultatet. Om till exempel samtliga intervjuade elever hade likartade 
erfarenheter av modersmålsundervisning och specialpedagogiskt stöd eller om 
samtliga elever kände varandra, hade detta kunnat påverkat deras svar. Vi 
upplevde dock att våra fyra intervjupersoner representerade olika slags 
flerspråkiga elever; de har alla varit i Sverige i olika antal år, har olika 
hemförhållanden och olika modersmål och använder sina språk på olika sätt, det 
vill säga en del som hjälp i kunskapsinhämtning, andra enbart som ett sätt att föra 
sig i sociala sammanhang. Vissa av eleverna var positiva till de insatser som 
personalen genomförde medan andra önskade mer. Att hitta äldre flerspråkiga 
elever med utredd läs- och skrivsvårighet visade sig vara svårt. Därav är studien 
baserad på flerspråkiga elever där misstanke finns om läs- och skrivsvårighet och 
anpassningars görs utifrån detta.   

Urvalet av pedagoger bestämdes efter kontakt med berörd rektor som 
vidarebefordrade vår förfrågan om intervjupersoner. Även detta kan ge upphov till 
fördelar och nackdelar, vilket vi var medvetna om. De tre pedagogerna som deltog, 
hade olika erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever, vilket vi ansåg vara 
positivt. I intervjuerna med pedagogerna var inte fokus kring arbete med de 
intervjuade eleverna utan arbetet i stort, som specialpedagog respektive SVA-
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lärare. Detta gav ytterligare en dimension på diskussionen kring vårt syfte med 
studien.  

Vi är väl medvetna om att det låga antalet deltagare gör det svår att generalisera 
vårt resultat till flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter i stort. Intressant 
är dock, att trots studiens litenhet får vi ändå bekräftat sådant som större studier 
pekar på det vill säga brist på tid, svårigheter att kartlägga och brist på kompetens. 

5.2.2 Val av intervju 

I valet av intervjumetod var vi länge osäkra på vilken metod som skulle ge bäst 
svarsresultat, det vill säga vilken metod som styr intervjupersonen minst och som 
ger bäst utrymme att tala fritt. I Bryman (2018) beskrivs semistrukturerade 
intervjuer som ett flexibelt sätt att intervjua personer, medan strukturerade 
intervjuer är mer styrda. Vi valde slutligen den semistrukturerade metoden då vi 
ville ha möjligheten att med fler frågor kunna få eventuellt mindre talföra 
intervjupersoner att berätta mer. Vi tänkte då framförallt på elevintervjuerna. Det 
vi kan se i efterhand, är att den semistrukturerade intervjumetoden medförde att 
frågorna som ställdes till samtliga intervjupersoner inte blev exakt samma frågor 
utan det blev en variation av frågorna från intervjuguiden.  

I efterhand har vi insett att de frågor som ställdes till eleverna, i vissa fall var för 
svåra för dem att förstå. Dock förtydligade och förenklade vi när det var uppenbart 
att eleverna inte förstod frågan. Frågan kvarstår om de flerspråkiga eleverna hade 
kunnat ge mer information om det hade funnits tillgång till tolk, eller om 
informationen ändå delvis hade gått förlorad på grund av påverkan av tolk. 

Sammanfattningsvis vill vi föra fram att vår utgångspunkt var att lyfta fram 
elevernas röster, men det lyckades vi inte med. Vi kan konstatera att det var en 
utmaning att hitta en balans i hur vi skulle återge elevernas respektive 
pedagogernas röster, då vi upplevde att elevernas svar, generellt, var mer 
återhållsamma är pedagogernas. Följden blev att elevernas perspektiv fick för litet 
utrymme. Vår upplevelse är dessutom att eleverna på 
språkintroduktionsprogrammet var försiktiga med att uttrycka sig kritiskt till 
pedagogernas undervisning och det stöd de fick. Vår ursprungliga tanke var att 
endast genomföra intervjuer med elever, men på grund av att för få elever 
matchade vår studie, valde vi att förändra studiens inriktning så att förutom 
elevintervjuer, genomfördes även intervjuer med pedagoger. 

5.2.3 Diskussion av bearbetning och analys av data  

I denna studie saknas en interbedömarkontroll dvs att 15 - 20% av materialet 
dubbel-bedöms för att se om samma nyckelord är identifierade och om de 
identifierade nyckelorden är ihopkopplade med samma tema. Detta genomförs för 
att stärka reliabiliteten i en studie, vilket hade varit önskvärt. I denna studie var 
det inte möjligt på grund av tidsbrist 
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6. Sammanfattande tankar om framtiden 
samt behov av vidare forskning 

I följande avsnitt ges en sammanfattning av våra tankar om det som redovisats 
och diskuterats i denna studie samt förslag på vidare forskning inom ämnet 
rutiner kring misstanke och identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos 
flerspråkiga elever. 

För att öka möjligheten att implementera det som ovan redovisats och diskuterats, 
i Sveriges skolor, kan sammanfattningsvis understrykas det som är ständigt 
återkommande: Nödvändigheten av ett övergripande förändringsarbete inom 
skolans område, en essentiell strukturell förändring och ett nydanande synsätt 
(Svensson et al., 2018). Detta genomgripande förändringsarbete måste också ges 
den tid som är erforderlig. Lindén (2010) talar om en fungerande samordnande 
organisation. Denna organisation ska förvisso ledas med utgångspunkt av 
regering och riksdag, men även den lokala styrningen, via skolledning ute på 
skolorna, anser vi måste fungera för att förändring och utveckling ska vara möjlig 
och genomförbar. 

Denna till synes kortfattade studie föranleder fortsatt forskning. Adekvata 
kartläggningsmaterial på flera språk skulle behöva utvecklas som 
speciallärare/specialpedagoger kan använda, så att resultaten ska bli tillförlitliga. 
Även forskning för att utveckla pålitliga metoder för bedömning av flerspråkiga 
elever när språktillägnandet inte följer den förväntade utvecklingen, är 
nödvändigt. Av de studier vi har tagit del av och som vi redovisat i vår studie, ser 
vi också ett behov av vidare forskning kring hur speciallärarens roll bäst kan 
nyttjas i arbetet med flerspråkiga elevers språk- och kunskapsinlärning. Handlar 
det om att specialläraren ska fokusera på arbetet med eleven? Handlar det om att 
specialläraren/specialpedagogen ska fokusera på kollegial handledning till SVA-
lärare och andra ämneslärare? Handlar det om att 
specialläraren/specialpedagogen ska ges förutsättningar till att driva ett fördjupat 
förändringsarbete kring detta interkulturella förhållningssätt?  

Vi ser fram emot att ta del av framtidens forskning inom detta område, så att vi 
kan säkerställa att vi följer skollagen om alla elevers rätt till likvärdig utbildning.   
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Bilagor          

Bilaga 1 

Information till pedagoger om examensarbete på 

speciallärarprogrammet om tema flerspråkighet och läs- och 

skrivsvårigheter på XX-skolan, hösten 2019. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning språk- 

skriv- och läsutveckling, Umeå universitet. I det här dokumentet får du information om 

vårt examensprojekt och om vad det innebär att delta.  

Beskrivning av projektet och projektets syfte. 

Syftet med vår studie är dels att synliggöra några grundskolelevers och gymnasieelevers 

uppfattningar och erfarenheter inom flerspråksundervisningen och när misstanke om läs- 

och skrivsvårigheter finns, dels att undersöka pedagogers rutiner och insatser, som 

pedagoger gör när man misstänker att en flerspråkig elev kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

Denna undersökning är en del i vårt examensarbete och vi tänker genomföra intervjuer 

med två specialpedagoger som arbetar inom Språkintroduktionsprogrammet på XX-

skolan. Vi kommer även genomföra intervjuer med elever. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Så här går studien till. 

Vi kommer att intervjua elever och lärare. Vi har förberett ett mindre antal frågor, men 

under intervjun finns också möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna genomförs på plats på 

skolan med ett intervjutillfälle per person. Dessa kommer att spelas in och beräknas ta 20 - 

30 minuter.  

 

Vad händer med uppgifterna? 

Projektet kommer att samla in information om dig. Vi kommer att transkribera 

intervjuerna och alla resultat kommer att avidentifieras, Resultaten används bara för att 

besvara studiens frågor. All insamlad information kommer att förvaras inlåst. Endast 

lärare och speciallärarstudenterna har tillgång till resultaten. Resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 

kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev, lärare eller skola som har deltagit. 

Information om resultatet av studien. 

Om du vill ta del av resultatet i projektet, kan du kontakta Cecilia Burman Melin eller 

Monica Lundqvist, som genomfört intervjuerna. Se kontaktuppgifter nedan.  
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Deltagandet är frivilligt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

vill avbryta deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien.  

Ansvariga för studien är Cecilia Burman Melin och Monica Lundqvist. 

 

Cecilia Burman Melin   Monica Lundqvist 

Speciallärarstudent    Speciallärarstudent 

Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp  Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp 

E-post: xxx.xxx@xxx.se                         E-post: xxx.xxx@xxx.se 

Tel. 07x-xxx xx xx    tel. 07x-xxx xx xx 

  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller 

mail. Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx.xxx@xxx.se
mailto:xxx.xxx@xxx.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Pedagogens namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att delta i studien flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. (se informationsbrev och bilaga 2). 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Information om personuppgiftshantering 

Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du kan också begära att uppgifter raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Cecilia 

Burman Melin eller Monica Lundqvist. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att ge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
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          Bilaga 2 

Information till pedagog om examensarbete på speciallärarprogrammet 

om tema flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på XX-skolan, 

hösten 2019. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning språk- 

skriv- och läsutveckling, Umeå universitet. I det här dokumentet får du information om 

vårt examensprojekt och om vad det innebär att delta. Vi vill fråga om du vill delta i denna 

studie.  

Beskrivning av projektet och projektets syfte. 

Syftet med vår studie är dels att synliggöra några grundskolelevers och gymnasieelevers 

uppfattningar och erfarenheter inom flerspråksundervisningen och när misstanke om läs- 

och skrivsvårigheter finns, dels att undersöka pedagogers rutiner och insatser, som 

pedagoger gör när man misstänker att en flerspråkig elev kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

Denna undersökning är en del i vårt examensarbete och vi tänker genomföra en intervju 

med en pedagog (svenska som andraspråkslärare). Vi kommer även genomföra intervjuer 

med elever. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Så här går studien till. 

Vi kommer att intervjua elever och lärare. Vi har förberett ett mindre antal frågor, men 

under intervjun finns också möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna genomförs på plats på 

skolan med ett intervjutillfälle per person. Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas 

ta 20 - 30 minuter.  

 

Vad händer med uppgifterna? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att 

transkribera intervjuerna och alla resultat kommer att avidentifieras, Resultaten används 

bara för att besvara studiens frågor. All insamlad information kommer att förvaras inlåst. 

Endast lärare och speciallärarstudenterna har tillgång till resultaten. Resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 

kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev, lärare eller skola som har deltagit. 

Information om resultatet av studien. 

Om du vill ta del av resultatet i projektet, kan du kontakta Cecilia Burman Melin eller 

Monica Lundqvist, som genomfört intervjuerna. Se kontaktuppgifter nedan.  
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Deltagandet är frivilligt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

vill avbryta deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien.  

Ansvariga för studien är Cecilia Burman Melin och Monica Lundqvist. 

 

 

Cecilia Burman Melin   Monica Lundqvist 

Speciallärarstudent    Speciallärarstudent 

Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp  Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp 

E-post: xxx.xxx@xxx.se                         E-post: xxx.xxx@xxx.se 

tel. 07x-xxx xx xx              tel. 07x-xxx xx xx  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller 

mail. Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx.xxx@xxx.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Pedagogens namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att delta i studien flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. (se informationsbrev och bilaga 2). 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Information om personuppgiftshantering 

Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du kan också begära att uppgifter raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Cecilia 

Burman Melin eller Monica Lundqvist. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att ge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
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          Bilaga 3 

Information till elever om examensarbete på speciallärarprogrammet 

om tema flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter, på XX-skolan, 

hösten 2019. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning språk- 

skriv- och läsutveckling, Umeå universitet. I det här dokumentet får du information om 

vårt examensprojekt och om vad det innebär att delta.  

Beskrivning av projektet och projektets syfte. 

Syftet med vår studie är dels att synliggöra några grundskoleelevers och gymnasieelevers 

uppfattningar och erfarenheter inom flerspråksundervisningen och när misstanke om läs- 

och skrivsvårigheter finns, dels att undersöka pedagogers rutiner och insatser, som 

pedagoger gör när man misstänker att en flerspråkig elev kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

Denna undersökning är en del i vårt examensarbete och vi tänker genomföra intervjuer 

med två flerspråkiga grundskoleelever samt två flerspråkiga gymnasieelever, på 

Språkintroduktionsprogrammet. Vi genomför också intervjuer med pedagoger.  

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Så här går studien till. 

Vi kommer att intervjua elever och lärare. Vi har förberett ett mindre antal frågor, men 

under intervjun finns också möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna genomförs på plats på 

skolan med ett intervjutillfälle per person. Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas 

ta 20 - 30 minuter.  

 

Möjliga följder och risker med studien. 

Det finns inte några risker med att delta i projektet. Eleverna kommer att uppleva intervjun 

som vanliga skolaktiviteter. 

 

Vad händer med uppgifterna? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att 

transkribera intervjuerna och alla resultat kommer att avidentifieras, Resultaten används 

bara för att besvara studiens frågor. All insamlad information kommer att förvaras inlåst. 

Endast lärare och speciallärarstudenterna har tillgång till resultaten. Resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 

kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev, lärare eller skola som har deltagit. 

Information om resultatet av studien. 

Om du vill ta del av resultatet i projektet, kan du kontakta Cecilia Burman Melin eller 

Monica Lundqvist, som genomfört intervjuerna. Se kontaktuppgifter nedan.  
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Försäkring och ersättning. 

Ingen försäkring behövs utöver din ordinarie grundförsäkring via skolan och sjukvården.  

Deltagandet är frivilligt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

vill avbryta deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien.  

Ansvariga för studien är Cecilia Burman Melin och Monica Lundqvist. 

 

 

Cecilia Burman Melin   Monica Lundqvist 

Speciallärarstudent    Speciallärarstudent 

Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp  Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp 

E-post: xxxx.xxx@xxx.se                          E-post: xxx.xxx@xxx.se 

tel. 07x-xxx xx xx              tel. 07x-xxx xx xx  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller 

mail. Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxx.xxx@xxx.se


 

   51  

 

    

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Elevens namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att delta i studien flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. (se informationsbrev och bilaga 2). 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Information om personuppgiftshantering 

Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du kan också begära att uppgifter raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Cecilia 

Burman Melin eller Monica Lundqvist. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att ge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
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          Bilaga 4 

Information till elev om examensarbete på speciallärarprogrammet om 

tema flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på XX-skolan, hösten 

2019. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning språk- 

skriv- och läsutveckling, Umeå universitet. I det här dokumentet får du information om 

vårt examensprojekt och om vad det innebär att delta. Vi vill fråga om du vill delta i denna 

studie. 

Beskrivning av projektet och projektets syfte. 

Syftet med vår studie är dels att synliggöra några flerspråkiga elevers uppfattningar och 

erfarenheter inom flerspråksundervisningen och när misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter finns, dels att undersöka rutiner och insatser, som pedagoger gör när 

pedagogerna misstänker att en flerspråkig elev kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

Denna undersökning är en del i vårt examensarbete och vi tänker genomföra en intervju 

med en flerspråkig grundskoleelev, på XX-skolan.  

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Så här går studien till. 

Vi kommer att intervjua elever och lärare. Vi har förberett ett mindre antal frågor, men 

under intervjun finns också möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna genomförs på plats på 

skolan med ett intervjutillfälle per person. Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas 

ta 20 - 30 minuter.  

 

Möjliga följder och risker med studien. 

Det finns inte några risker med att delta i projektet. Eleverna kommer att uppleva intervjun 

som vanliga skolaktiviteter. 

 

Vad händer med uppgifterna? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att 

transkribera intervjuerna och alla resultat kommer att avidentifieras, Resultaten används 

bara för att besvara studiens frågor. All insamlad information kommer att förvaras inlåst. 

Endast lärare och speciallärarstudenterna har tillgång till resultaten. Resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 

kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev, lärare eller skola som har deltagit. 

Information om resultatet av studien. 

Om du vill ta del av resultatet i projektet, kan du kontakta Cecilia Burman Melin eller 

Monica Lundqvist, som genomfört intervjuerna. Se kontaktuppgifter nedan.  
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Försäkring och ersättning. 

Ingen försäkring behövs utöver din ordinarie grundförsäkring via skolan och sjukvården.  

Deltagandet är frivilligt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

vill avbryta deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien.  

Ansvariga för studien är Cecilia Burman Melin och Monica Lundqvist. 

 

 

Cecilia Burman Melin   Monica Lundqvist 

Speciallärarstudent    Speciallärarstudent 

Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp  Kurs: Examensarbete 6SD011, 15 hp 

E-post: xxx.xxx@xxx.se                         E-post: xxx.xxx@xxx.se 

tel. 07x-xxx xx xx              tel. 07x-xxx xx xx  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller 

mail. Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx.xxx@xxx.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Elevens namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att delta i studien flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. (se informationsbrev och bilaga 2). 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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Information om personuppgiftshantering 

Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du kan också begära att uppgifter raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Cecilia 

Burman Melin eller Monica Lundqvist. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att ge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
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          Bilaga 5 

 

Intervjuguide till pedagoger 

 

1. Vad har du/ni för utbildning och vilka åldersgrupper arbetar du/ni med? 

2. Hur vet du/ni om flerspråkiga elever har svårigheter med inlärning av språket eller läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi?  

3. Vad kan det finnas för typiska kännetecken? 

4. Hur upptäcks flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur kartläggs detta? 

- Hur åtgärdas detta? 

5. Hur vet du/ni var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? 

6. Vilka utmaningar finns det relaterat till flerspråkiga elevers lärande? 

- Kan det finnas möjligheter också? Vilka? 

7. Hur organiseras och utformas det specialpedagogiska stödet för flerspråkiga elever? 

8. Hur ser en eventuell samverkan med andra lärare ut, (ämneslärare, modersmålslärare)? 

9. Beskriv eventuella skillnader på de extra anpassningar och/eller särskilt stöd, enspråkiga 

elever får jämfört med flerspråkiga elever.  

10. På vilket sätt kan elevens modersmål användas som ett verktyg vid specialpedagogiska 

åtgärder? På vilket sätt? 

11. Om du/ni fick ändra på något, vad skulle du/ni vilja ändra på då? 

12. Finns det något annat du vill tillägga? 
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          Bilaga 6 

 

Intervjuguide till elever 

  
Bakgrundsfrågor  

  

1. Vilka olika språk kan du?  

2. På vilka olika språk kan du skriva?  

3. På vilka olika språk kan du läsa?  

4. Vilket/vilka språk ser du som ditt modersmål?  

5. Vilket/vilka språk gillar du bäst? Varför? 

 

Flerspråkighet i en undervisningskontext. (transspråkande) 

1. När du lär dig i olika skolämnen, tar du då hjälp av ditt modersmål? 

- Varför gör du det? 

 

2. Berätta hur du gör när du lär dig svenska!  

- Använder du dig av ditt modersmål/andra språk när du lär dig svenska?  
- På vilket sätt? (översätter, talar, jämför, skriver).  

   

3. Beskriv situationer då du använder ditt modersmål mer? (ex genomgångar, grupparbete, 

enskilt arbete, i samtal med klasskamrater). 

- Vad tror du det beror på? 
   

4. Berätta om när ditt modersmål kan vara en tillgång i klassrumssituationen!  

- Vad tror du det beror på? 

 

5. Berätta när ditt modersmål kan vara en belastning! 

- Vad tror de det beror på? 

 

Frågor riktat mot eleverna som får anpassningar utifrån misstanke om Läs- och 

skrivsvårigheter 

 

1. På vilket sätt får du stöd/hjälp av lärarna i dina båda språk? (modersmålslärare, specialpedagog/ 

speciallärare?) 

- Ge exempel på vilket typ av stöd/hjälp du får. 

- På vilket sätt/i vilka situationer hjälper det dig? 

 

2. Vilka råd skulle du vilja ge till dina lärare så att de på bästa sätt kan stötta dig och ge dig 

den hjälp du behöver? 

- Förklara hur du tänker. 

 

3. Har du något annat du vill tillägga? 
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