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Abstract 

The purpose of this study was to examine what procedures there are to discover reading 

difficulties amongst students with another mother tongue than Swedish, and what 

teaching strategies teachers use in their teaching of these students. Teachers' 

competences were also examined. The data consisted of one focus group interview with 

teachers, four interviews at the organizational level as well as 68 questionnaires to 

teachers. The result from the respondents and informants research questions were 

thematised and collated and compared with the background of the research. The result 

shows a lack of routine for revealing multilingual pupils with reading difficulties. The 

municipality where the study was conducted in 2012 focused on a language developing 

project, which has affected teachers' teaching strategies. However, teacher training in 

multilingualism is largely demanded among teachers. Conclusions from the study were 

that a routine to alert multilingual pupils in reading difficulties needs to be created. 

Even though there is recognition of the importance of early detection and early 

intervention when it comes to literacy development, multilingual pupils are rarely 

targeted with these efforts. Teachers are unsure about effective strategies for these 

students, this requires further skill enhancements. 
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1 Inledning och problematisering 

 

Hela världen står idag inför en ökande globalisering och människor som pratar olika 

språk lever tillsammans i en allt större utsträckning. Att få utveckla och ha ett fullgott 

språk, både skriftligt och muntligt, är en förutsättning för den enskilda människan att 

känna delaktighet i, och tillgänglighet till, samhället (Hyltenstam, 2010). 

 

En elev som är i lässvårighet är i ett utsatt läge, både i skolmiljön och i den samhälleliga 

kontexten. En flerspråkig elev som är i lässvårighet är än mer utsatt. Hyltenstam (2010) 

menar att det är allmänt omvittnat bland lärare att flerspråkiga elever i lässvårighet är 

svåra att bedöma. Hyltenstam menar vidare att det saknas effektiva metoder för att se i 

vilken utsträckning svårigheterna har sin bakgrund i andraspråkstillägnandet eller om de 

är av dyslektisk karaktär. Skolan har en skyldighet att identifiera elevers svårighet, 

vilket lyfts i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) under kapitlet Likvärdig utbildning, där det framkommer att skolan 

har ett särskilt ansvar att anpassa undervisningen och/eller rikta insatser som ett särskilt 

stöd för de elever som av olika anledningar riskerar att inte nå målen. Hyltenstam 

(2010) menar även att en kompetensutveckling hos lärare är nödvändig för att skolan 

ska kunna erbjuda flerspråkiga elever en språkutvecklande miljö. 

 

Hyltenstam (2010) menar vidare att kunskap om tvåspråkighetens ”normala” effekter på 

läsande är en förutsättning för att kunna erbjuda en väl anpassad undervisning för 

flerspråkiga elever. Att vara förtrogen med hur olika lässvårigheter tar sig uttryck hos 

flerspråkiga elever är också en förutsättning för att läraren på ett adekvat sätt ska kunna 

sätta in välanpassade insatser beroende på lässvårighetens orsak. Idag råder en enighet 

kring att det krävs en kartläggning av den flerspråkiga elevens båda språk för att få en 

korrekt bedömning av en eventuell lässvårighet (Böyesen, 2006; Elbro, Trebbien 

Daugaard & Gellert, 2012; Everatt & Smythe, 2004; Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010; 

Lesaux & Siegel, 2003; Salameh, 2008). Att skolorna inte är där än bekräftas av 

Hedmans (2009) avhandling som visar att flerspråkiga ungdomar både råkar ut för över- 

och underidentifiering när det gäller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

När en flerspråkig elev inte utvecklar sin läsförmåga efter förväntan gäller det att sätta 

fart, samma fart som när en enspråkig elevs läsutveckling kör fast. Forskning visar att 

insatser ska göras tidigt (Lundberg, 2010; Myrberg, 2009). Myrberg går så långt att han 

uttrycker att insatser som sätts in för sent kan bli verkningslösa trots god pedagogik. 

Därför är rutiner som fångar upp och synliggör elever i lässvårighet nödvändiga. Lika 

nödvändigt är att det finns rutiner för hur det pedagogiska arbetet sedan genomförs, av 

vem/vilka och hur kompetensen ser ut hos dem som genomför arbetet.  

 

Studien vilar sig mot Nilholms (2007) definition av specialpedagogik där innebörden i 

definitionen är att det krävs specialpedagogik så länge som den vanliga pedagogiken 

inte förmår bemöta alla elever individuellt och efter var och ens förutsättningar. Så 
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länge detta fortgår är det nödvändigt med en speciell pedagogik som ser till att alla 

elever får en likvärdig utbildning. 

 

Kunskap om flerspråkighet och lässvårigheter är nödvändigt för mig som blivande 

speciallärare i en kommun med många flerspråkiga elever är nödvändig för att kunna 

bemöta dem på bästa sätt. Jag har arbetat på en mångkulturell skola sedan mitten på 90-

talet och har många gånger känt mig frustrerad när jag mött flerspråkiga elever som 

verkar ha fastnat i sin läsutveckling. De frågeställningar jag har haft har jag formulerat 

som forskningsfrågor i den här studien.  

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka hur man i en kommun uppmärksammar och 

utreder flerspråkiga elever som är i lässvårighet. Hur skapas förutsättningar för dessa 

elever att få den hjälp de är i behov av och vilken lärarkompetens har de tillgång till i 

sin inlärning? Vilka strategier uppger lärarna att de använder sig av för att ge 

flerspråkiga elever i lässvårighet möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen i skolan? 

Förhoppningen med studien är att den ska bidra till ökad insikt inom kunskapsfältet. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka rutiner finns för att uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i 

eventuella lässvårigheter? 

 Vilka pedagogiska strategier uppger lärare att de använder sig av för att en 

flerspråkig elev i lässvårighet ska ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen?  

 Vilka kompetenser har de lärare som arbetar med flerspråkiga elever som är i 

lässvårighet? 

1.3 Studiens avgränsning 

Studien avgränsas till att beskriva de rutiner som finns i den undersökta kommunen för 

att uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i lässvårighet samt beskriva vilka 

strategier lärare uppger att de använder sig av i det vardagliga arbetet. Studien beskriver 

också den kompetens som finns kring dessa elever. Studien visar inte på vilka tester 

som används, vilka strategier som iscensätts i undervisningen eller huruvida man genom 

rutinerna finner de flerspråkiga elever som är i lässvårigheter.  
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2 Teoretisk bakgrund  

I följande kapitel ges en teoretisk bakgrund till studien. Inledningsvis presenteras 

lässvårigheter utifrån läsförmåga, uppmärksammande av lässvårighet samt 

konsekvenser av lässvårighet. Därefter följer ett avsnitt om flerspråkighet genom 

tillägnandet av andraspråk, utmaningar i flerspråkig läsutveckling samt 

uppmärksammande av lässvårighet hos en flerspråkig elev. Sedan följer ett avsnitt där 

gynnsam undervisning för flerspråkig läsutveckling presenteras genom bland annat ett 

språkutvecklande arbetssätt. Även läsförståelse och avkodning riktad mot flerspråkig 

undervisning presenteras. Avslutningsvis behandlas det specialpedagogiska 

förhållningssättet utifrån rådande styrdokument. 

2.1 Lässvårigheter 

Lässvårigheter kan visa sig på många olika sätt och anledningen till svårigheterna kan 

bottna i helt skilda orsaker. För att förstå hur lässvårigheter kan te sig hos flerspråkiga 

elever presenteras nedan kort hur detta kan visa sig hos enspråkiga. I många av de 

referenser som finns i studien används begreppet dyslexi varför det begreppet också 

återfinns i studien. Då syftar begreppet till Höien och Lundbergs definition från 1997. 

Förenklat sammanfattas den till att ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av 

skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (Höien & Lundberg, 

2013, s. 21). I de allra flesta fall används begreppet lässvårighet vilket syftar just till en 

svårighet med läsning oberoende av om den beror på en medfödd inlärningssvårighet, 

skol- eller språkbakgrund eller andra orsaker som skapar en sårbarhet i läsutvecklingen. 

I de fall texten syftar mot direkta avkodningssvårigheter eller läsförståelsesvårigheter 

benämns de just som sådana. 

2.1.1. Läsförmåga 

Att kunna läsa är att kunna avkoda en skrift och få en förståelse för innehållet. Det 

innebär att undervisningen måste innehålla specifikt arbete kring både avkodning och 

läsförståelse (Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003; Lundberg & Höien, 2013; 

Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). 

 

När ett barn först bekantar sig med skrivna ord kan det vara genom att känna igen 

ordblider innan de vet vad de enskilda bokstäverna står för (Magnusson, Nauclér & 

Reuterskiöld, 2008). Det här första stadiet av ”läsning” kallas det logografiska stadiet. 

Därefter följer det alfabetiska stadiet när barnet börjar förstå kopplingen mellan 

bokstäver och tillhörande ljud. Vid avkodning matchas varje bokstav (grafem) med ett 

ljud (fonem) och fogas samman till ord. När ordet är avkodat söker barnet i sitt 

ordförråd (lexikon) för att känna igen det och få ut betydelsen, innehållet i ordet. Genom 

att ljuda ihop en bokstavsräcka kan barnet då komma åt betydelsen på ett ord utan att 

det känner igen ordet vid första åsynen.  Slutligen kommer det ortografiska stadiet där 

barnet utöver de fonologiska reglerna också använder sig av en mer direktväg till ordet 

och dess betydelse genom att tolka dess ortografi (ordbild) utifrån morfologiska och 

lexikala regler. Genom att öva upp och automatisera avkodningen frigörs kapacitet hos 
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läsaren och fokus kan läggas på förståelse av kontexten istället för på 

sammanljudningen (ibid).  

 

En elev som är mogen för det alfabetiska stadiet och förstår kopplingen mellan grafem 

och fonem förstår också hur det flödande talade segmenteras, delas upp i mindre bitar, 

fonem, och har ett grafem knutet till sig. För detta krävs att eleven har en fonologisk 

medvetenhet med vilket menas en medvetenhet om språkets olika ljud, språkets 

ljudmässiga sida. Genom att öva på kopplingen grafem – fonem tränas den fonologiska 

medvetenheten (Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003; Magnusson, Nauclér & 

Reuterskiöld, 2008). 

 

En modell för avkodning är ”dual-route”, vilken bottnar i att en god läsare använder sig 

av två olika avkodningsstrategier under sin läsning, den fonologiska och den 

ortografiska (Behrns, 2008; Höien & Lundberg, 2013). Modellen utgår ifrån de 

kognitiva processerna som aktiveras hos läsaren vid läsning. Den process som lagrar 

olika bilder för ord hjälper läsaren att se till att ”bil”, ”BIL” och ”bil” får samma 

betydelse trots att de ser olika ut. Då denna ortografiska representation har identifierats, 

aktiveras i sin tur det semantiska systemet, vilket ger läsaren en betydelse för ordet. 

Processen skapar ett innehåll av det lästa för läsaren. Ska ordet sedan läsas upp högt 

aktiveras vidare fonologisk output lexikon. Vägen från ortografiskt input lexikon via det 

semantiska systemet kallas för lexikal-semantisk länk, en ortografisk strategi, och kan 

användas då ordet är känt för läsaren och erbjuder en direkt väg till ordet. Då en läsare 

stöter på okända ord måste läsningen ske genom analys och segmentering av varje 

enskilt grafem. Det sker genom en indirekt väg till ordet och det är då det fonologiska 

processandet tar vid, den fonologiska strategin. Det fonologiska processandet i 

ordavkodningen resulterar i att läsaren kopplar grafem till ljud och för samman dem till 

ord. För att lyckas med detta krävs att läsaren har inlagrad kunskap om enskilda ljuds 

representation i förhållande till dess grafem (ibid).  

 

Oavsett vilken strategi läsaren använder sig av omfattas alltid läsning av fonologi, det är 

bara en fråga om vilken ortografisk nivå fonologin utgår ifrån (Höien & Lundberg, 

2013). Den fonologiska omkodningen av en bokstavsräcka gör det möjligt för läsaren 

att behålla informationen (det lästa) i arbetsminnet tills större meningsbärande enheter 

skapats. Det fonologiska processandet innebär att läsaren kan identifiera och manipulera 

med olika språkljud (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). Det fonologiska 

processandet delas in i två olika processer, de implicita och de explicita processerna. De 

implicita processerna kräver tillgång till omedvetna fonologiska representationer som 

exempelvis vid repetition av non-ord eller snabb automatisk benämning (RAN = rapid 

automatic naming). De explicita processerna kräver däremot en medveten manipulering 

av olika fonems placering i en fonologisk representation. Detta sker exempelvis vid 

identifiering av olika ljud och dess placering i ett ord (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 

2012). Den fonologiska medvetenheten och det fonologiska processandet ses som 

grundläggande förmågor för avkodningsprocessen via grafem till fonem (Behrns, 2008; 

Höien & Lundberg, 2013; Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). 
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För att läsa krävs förutom avkodningen också förmågan att förstå det lästa. Det kallas 

läsförståelse och kräver ett omfattande ordförråd samt en förtrogenhet med 

skriftspråkets ordval (Elwér, 2009; Franzén, 1997; Gibbons, 2002; Taube, 2004). 

Läsaren behöver vara en aktiv läsare och kunna förstå det som står mellan och bortom 

raderna.  Förutom ett gott ordförråd krävs också egna erfarenheter att dra paralleller till 

för att få en inre förståelse av det lästa. Tolkningen beror på vilka ”scheman” som 

aktiveras hos läsaren. Det innebär att läsaren har tolknings- och organisationsramar som 

tar emot och bearbetar den lästa informationen utifrån kategoriserade tankescheman. 

Dessa tankescheman skapas utifrån upplevelser och erfarenheter. En text tolkas på olika 

sätt beroende på vilka erfarenheter läsaren har med sig utifrån sin bakgrund och sina 

upplevelser (Höien & Lundberg, 2013). Även förmågan att bearbeta meningsbyggnaden 

(syntaxen) samt vilket mål läsaren har med sin läsning påverkar läsningen och 

läsförståelsen (Lundberg, 2010; Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008).  

 

Läsinlärning kan ske antingen efter bottom-up-modell där läsinläraren främst fokuserar 

på förhållandet grafem – fonem eller efter top-down- modell där läsaren istället utgår 

ifrån hela texten och dess innehåll (Elwér, 2009; Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 

2008). Då målet med läsning är att skapa en sammanhängande helhet av textinnehållet 

sker det genom en kombination av dessa processer. Top-down-processer utgår mer 

generellt ifrån att läsaren styrs ifrån sina förväntningar på vad texten kommer att handla 

om medan en bottom-up-process snarare utgår ifrån texten i sig och de ledtrådar som 

själva texten ger. Läsare använder sig av båda modellerna för att kunna läsa och förstå 

innehållet. Vilken modell som läsaren använder sig av i störst utsträckning beror på 

läsförmåga, typ av text och vilka förkunskaper läsaren har (Franzén, 1997). 

 

Av en god läsare krävs förutom förmåga att avkoda och god språklig utveckling också 

en medvetenhet om de egna tankeprocesserna, vilket kallas för metakognition 

(Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003; Taube, 2004). De kognitiva färdigheterna 

används vid olika strategier vid läsningen. Att göra sig införstådd med syftet med 

läsningen är en av dessa färdigheter, att identifiera viktiga partier i texten är en annan.  

Att kunna avgöra om ens förståelse är bra nog är ytterligare en färdighet. Är ett stycke 

läst och läsaren fortfarande inte har tillräcklig förståelse är det en viktig förmåga att inse 

det och att åtgärden då kan vara att gå tillbaka och läsa en gång till (ibid). 

 

Förmågan att läsa handlar således om att kunna avkoda ord och förstå dess innebörd och 

att allteftersom läsutvecklingen framskrider kunna förhålla sig till ett sammanhang i 

texten. Läsutvecklingen kan beskrivas i fem nära relaterade dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordidentifiering, läsflyt, läsförståelse och läsintresse (Lundberg & Herrlin, 

2003). Samspelet mellan läsningens olika komponenter är en förutsättning för god 

läsutveckling. En god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen, samtidigt 

som en god ordavkodning påverkar både den fonologiska medvetenheten och läsflytet 

positivt. När läsaren förstår hur man avkodar ett skrivet ord blir också uppfattningen 

bättre om hur de talade orden är uppbyggda. När ordavkodningen går lätt och snabbt 

läses också hela meningar ut med ett större flyt. Ett gott läsflyt har god påverkan på 
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läsförståelsen samtidigt som den goda läsförståelsen ytterligare underlättar läsflytet. 

Samverkan av dessa dimensioner skapar således förutsättningar för läsutveckling (ibid). 

 

Läsning kan definieras som förmågan ”att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet 

budskap” (Taube, 2004, s.56). I detta ingår enligt modellen The Simple View of 

Reading två processer, dels avkodning och dels förståelse. Avkodning och förståelse är 

lika betydelsefulla och detta uttrycks genom: 

  

Läsning = avkodning * förståelse (L = A * F) 

 

Enligt modellen utgör ingen av de två komponenterna på egen hand möjlighet till 

läsning utan de måste aktiveras och verka tillsammans. Läsning blir produkten av 

avkodning och förståelse tillsammans (Lundberg, 2010; Taube, 2004). Denna 

förklaringsmodell bör dock kompletteras med att det också förutsätts motivation och en 

aktiv handling av läsaren för att läsningen ska vara fullgod (Franzén, 2002; Lundberg, 

2010; Lundberg & Herrlin, 2003).  

2.1.2. Uppmärksamma och kartlägga lässvårigheter 

Lässvårigheter kan bero på avkodningssvårigheter, läsförståelsesvårigheter eller 

svårigheter med båda dessa komponenter. Svårigheter med avkodning beror ofta på 

brister i den fonologiska medvetenheten medan svårigheter i att förstå en text kan bero 

på svårigheter i avkodningen, bristande ordförråd, avsaknad av tillräckliga förkunskaper 

om ämnet eller svårigheter i förståelse av syntaxen (Gibbons, 2002; Lundberg, 2010; 

Taube, 2004). Svårighet med att förstå en text kan också bottna i bristfällig 

metakognition (förståelse av sitt eget lärande) eller en avsaknad av motivation 

(Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003; Taube, 2004). 

 

Att ha svårigheter i avkodningsprocessen innebär att ha svårigheter med de tekniska 

aspekterna, vilket innebär svårigheter med att läsa orden rätt, snabbt och utan att haka 

upp sig (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003). Orsaker till avkodningssvårigheter är ofta 

en begränsning i det fonologiska processandet och matchningen mellan grafem och 

fonem eller ortografisk och fonologisk representation. Det innebär att läsaren har 

svårigheter i att avkoda nya ord och bygga upp det ortografiska lexikonet. Läsare som 

har svårigheter i sin avkodning förlitar sig oftare på top-down-processer som är mer 

inriktade mot det semantiska än på det fonologiska processandet (Bishop & Snowling, 

2004). 

 

Enligt den gängse läsforskning har man traditionellt sett läsförståelseproblem som en 

följd av avkodningsproblem, men läsning som sker mekaniskt med enbart ordavkodning 

leder inte automatiskt till läsförståelse. Problem med läsförståelse kan bero på brister i 

avkodningsförmågan men också på svårigheter med den språkliga förmågan, eller dessa 

två komponenter i kombination med varandra (Elwér, 2009; Höien & Lundberg, 2013). 
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Automatiserad ordavkodning är således nödvändigt för läsförståelse men inte tillräckligt 

(Höien & Lundberg, 2013). Det krävs att läsaren har ett ord- och begreppsförråd som 

svarar upp mot det lästa. Är fler ord än 20 procent i texten okända för läsaren blir texten 

svår att tolka och förstå. Orsaken till sårbarhet i ord- och begreppsförståelse kan bero på 

att en svag läsare inte läser och därmed inte heller utvecklar sitt skriftliga ord- och 

begreppsförråd. Det kan även bero på en fonologisk sårbarhet vilket leder till att de 

fonologiska representationerna inte är tydliga och därmed påverkar inlärningen av nya 

ord (ibid). Ytterligare orsak kan vara begränsad förmåga att koppla ord till förståelse. 

Svårigheten ligger då i att utveckla semantisk organisation och djupförståelse för ords 

betydelser (McGregor, Oleson, Bahnsen & Duff, 2013). Även den syntaktiska 

kompetensen är väsentlig för läsarens förmåga att förstå texten. Tal- och skriftspråket 

skiljer sig åt och unga läsare möter syntaktiska konstruktioner som är mer komplicerade 

än det talade språket de behärskar. ”Jan, pojken med den bruna tröjan, har en ny boll”, 

är ett exempel ur Höien och Lundberg (2013 s. 114) som får exemplifiera detta. Vidare 

krävs att läsaren har viss schemakunskap som aktiveras vid läsning. Har läsaren 

svårigheter i att aktivera dessa tankescheman blir texten svår att förstå (Höien & 

Lundberg, 2013).  

 

Läsförståelseprocessen är således en aktiv och skapande process där läsaren bygger upp 

en bild i minnet utifrån information som presenteras på olika nivåer i texten. Denna 

information länkas sedan samman med läsarens egna erfarenheter och förståelse skapas 

(Elwér, 2009). Förståelsen av språk är egentligen densamma oavsett om den är muntlig 

eller skriftlig men den skriftliga förståelsen ställer större krav. Vid muntligt språk stöttar 

prosodi och kroppsspråk förståelsen. Läsare som har svårigheter med läsförståelse 

kallas internationellt poor comprehenders och identifieras ofta med hjälp av läs- eller 

hörförståelsetest samt ordförståelsetest. Dessa tester visar då ett mönster där 

ordavkodningen är normal medan resultaten på förståelsedelarna är låga (Elwér, 2009). 

 

För att elever som är i lässvårighet, eller i risken för att utveckla en sådan, ska 

uppmärksammas bör screeningtest göras på gruppnivå i skolan som ett naturligt inslag 

(Carlström, 2010). Det innebär att alla elever gör samma test och varje enskild elevs 

resultat sätts i förhållande till den normering som finns. Detta ger läraren stöd i att se 

vilka elever som är i behov av insatser. De elever som uppvisat låga resultat bör 

uppmärksammas vidare genom en individuell kartläggning i syfte att ge fördjupad 

information om elevens enskilda färdigheter (ibid).  

 

SPSM (2013a) tillhandahåller ett stödmaterial för en individuell kartläggning, 

pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta stödmaterial utgår ifrån 

Lundbergs definition (2010) av dyslexi: 

 
Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi 

avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer för kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som 

svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer 

också fram tydligt genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta 

svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten 
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av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen går i regel igen 

i släkten, och man har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra 

neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och 

svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast 

stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga 

finner man att svagheter på detta område kvarstår upp i vuxen ålder. (SPSM, 2013a) 
 

Idag är enigheten stor när det gäller teorier om att dyslexi orsakas av fonologiska 

svårigheter. Denna grund har även Lundbergs definition (Höien & Lundberg, 2013; 

Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003). De fonologiska teorierna bottnar i att 

dyslexi orsakas av en nedsättning i det fonologiska systemet och därmed svårigheter 

med att bearbeta språkljud. Det innebär att det finns svårigheter i att hantera den 

alfabetiska principen och koda av skriften. Vid avkodningssvårighet, oavsett om den är 

specificerad till dyslexi eller om avkodningssvårigheten bottnar i andra orsaker, är 

sårbarhet i det fonologiska systemet en vanlig orsak till avkodningssvårighet (ibid). 

 

SPSM:s stödmaterial kan användas vid en kartläggning när man misstänker att en elev 

är i läs- och skrivsvårighet. Kartläggningen bör genomföras av en pedagog som har 

högskoleutbildning med inriktning läs- och skrivsvårighet/dyslexi. I materialet utgår 

man både från ett elev-, föräldra- och lärarperspektiv och kartläggningen sker både 

utifrån ett organisatoriskt- (rutiner för upptäckt, handlingsplaner vid upptäckt samt 

kompetens på skolan), grupp- (gruppstorlek, sammansättning och gruppklimat) och 

individperspektiv (läsvanor, inlärningssituationer). Det innebär att hänsyn tas även till 

omkringliggande faktorer. Även elevens fonologiska medvetenhet, 

ordavkodningsförmåga (non-ord, ord), läsning (läshastighet, läsförståelse) och skrivning 

(rättstavning, fri skrivning) kartläggs innan kartläggningen avslutas med analys och 

förslag på åtgärder (SPSM, 2013a). 

 

Efter identifieringen av en elev som är i lässvårighet är samtalet mellan lärare och elev 

viktigt. Eleven ska vara delaktig i sin egen läsutveckling då det ger självförtroende. Det 

är viktigt att eleven får insikt i vad han/hon kan och det som han/hon ännu inte lärt sig. 

Kartläggningen används sedan som redskap för att identifiera och tolka elevens 

svårigheter. Utifrån denna analys skapas sedan stödåtgärder för eleven utifrån teorin 

(Carlström, 2012).  

 

För att säkerställa tester och insatser som används för att identifiera och utveckla elever 

i läs- och skrivsvårighet/dyslexi har SBU (2014) systematiskt granskat det 

vetenskapliga underlaget för metoder att upptäcka och utreda läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi hos barn och ungdomar. Detta är ett viktigt område att fortsätta 

beforska eftersom resultatet visade att de flesta tester och interventioner saknade 

vetenskapligt underlag (SBU, 2014). 

2.1.3. Konsekvenser av lässvårigheter 

Att vara i lässvårighet innebär att ha svårigheter med att avkoda ord och/eller ha svårt 

att finna förståelse för det lästa. Att läsutvecklingen går långsamt innebär sekundära 
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svårigheter i skolan med kunskapsinhämtning och redovisande av kunskaper (SPSM, 

2013b). 

 

Har en elev svårigheter med att förstå den alfabetiska principen uppstår 

avkodningssvårigheter. I inlärningsfasen läser eleven mer fel än vanligt och 

läsutvecklingen går långsammare än en typisk sådan (Lundberg, 2010; Myrberg, 2009). 

Förutom svårigheter i att avkoda kan det förekomma svårigheter med att förstå det lästa 

(Gibbons, 2002; Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

Konsekvenser av svårigheter i läsutvecklingen påvisas relativt fort för eleven i skolan. 

Redan i åk 1 upptäcker eleven att läsförmågan inte utvecklas lika fort som hos 

kamraterna. Eftersom fokus under de första skolåren ligger på läsning och skrivning 

riskeras självkänslan att påverkas negativt (SPSM, 2013b). Har lässtarten från början 

varit negativ och eleven fått upplevelsen av att vara ”icke läsande” är risken för 

ytterligare misslyckande stor och ”Det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är 

att undvika att läsa och skriva” (Taube, 2004, s. 62). 

 

Att vara i lässvårighet innebär också att eleven inte möter samma mängd text som sina 

jämnåriga kamrater. En lässtark elev i åldern 10 – 13 år möter mellan 10 – 50 miljoner 

ord på ett år medan en lässvag elev inte kommer upp i mer än 100 000. Detta påverkar 

ordförrådet, vilket påverkar läsförståelse och begreppsutveckling (SPSM, 2013b). 

 

Ett begränsat ordförråd, begränsad begreppsutveckling och begränsad läsförståelse 

påverkar både elevens förmåga att läsa sig till kunskap och att genom hörförståelse 

tillägna sig kunskap. Då en elev enbart har avkodningssvårigheter är ofta ord- och 

begreppsförmågan god vilket gynnar auditiv kunskapsinhämtning.  En elev i 

avkodningssvårighet som förväntas läsa sig till kunskap kan däremot få stora 

kunskapsluckor då största delen av energin används till ordavkodningen och bara en 

liten del återstår till själva förståelsen.  Vid provtillfällen kan läs- och skrivprocessen ta 

så mycket energi att eleven inte hinner eller orkar redovisa sina verkliga kunskaper. 

Detta kan i sin tur leda till sämre betyg och färre valmöjligheter inför studievägar och 

livsval (SPSM, 2013b). 

2.2 Flerspråkighet  

För att få förståelse och kunskap om flerspråkiga elever i lässvårighet krävs en 

medvetenhet och kunskap om flerspråkighetens ”normala” effekter på läsande 

(Hyltenstam, 2010), likväl som en insikt i vad som påverkar en flerspråkig 

läsinlärningsprocess (Böyesen, 2006).  I studien syftar begreppet flerspråkig till en 

individs användning av minst två språk. Det som gäller för tvåspråkiga gäller som regel 

också för flerspråkiga individer (Hyltenstam, 2010). 
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2.2.1. Tillägnandet av ett andraspråk 

Det tar längre tid att lära sig ett formellt skolspråk jämfört med ett vardagligt talspråk på 

andraspråket (Thomas & Collier, 2002). Skolan måste ta ansvar för att de flerspråkiga 

eleverna befinner sig i olika språkutvecklingsfaser (Lindberg & Hyltenstam, 2012). 

 

Idag finns det många barn och ungdomar i Sverige som har flera språk att använda sig 

av och förhålla sig till och av grundskolans elever är det ungefär 20 procent som är 

flerspråkiga (Lindberg & Hyltenstam, 2012). Det är vanligt att tiden underskattas när 

det gäller den tid det tar för en flerspråkig elev att tillägna sig ett nytt andraspråk. Ju 

äldre eleven är desto längre tid tar det vanligtvis då kraven i skolan och på 

språkbehärskningen ökar. Man räknar med att ett barn som har en ankomstålder mellan 

5-7 år behöver 3 – 8 år på sig för att tillägna sig sitt nya andraspråk på den nivå som 

undervisningen i skolan kräver. Om eleven är mellan 8 – 11 år beräknas tidsåtgången 

vara mellan 2 – 5 år, och är eleven mellan 12 – 15 är den beräknade tidsåtgången för 

tillägnandet av andraspråket i en skolmiljö mellan 6 – 8 år (Thomas & Collier, 2002). 

 

Att erbjuda alla elever samma undervisning innebär inte att inkludering uppnås per 

automatik. Elever har olika förutsättningar och olika behov och skolan behöver låta 

mångfalden få bli neutral och inte förringa att det finns skillnader i olika språk. Att söka 

nya vägar för alla språk att utvecklas är betydelsefullt såsom att verka för att elevens 

båda språk ska ges tillfälle att samverka (Lindberg & Hyltenstam, 2012). 

2.2.2. Utmaningar i flerspråkig läsutveckling 

Att vara två- eller flerspråkig är inte detsamma som att vara ”två enspråkiga” utan 

ordförrådet hos ett flerspråkigt barn ser olika ut på de olika språken (Salameh, 2012). 

Läsinlärningen hos en andraspråkselev påverkas av den muntliga behärskningen av 

läsinlärningsspråket och i den första läsinlärningsfasen är det viktigt att inlärningen sker 

med ord som eleven förstår och är förtrogen med både innehållsmässigt, fonologiskt och 

ortografiskt (Hyltenstam, 2010). Olika språk har dessutom olika ortografier där mer 

opaka (djupa, ogenomskinliga) ortografier utgör en större utmaning för läsutvecklingen 

(Furnes & Samuelsson, 2011; Moll et al., 2014). 

 

Den flerspråkiga elevens utveckling i modersmålet är avgörande för hur läsinlärningen 

lyckas på andraspråket. Ju bättre den språkliga förmågan är på modersmålet desto större 

är möjligheten att läsutvecklingen på andraspråket blir god. Elevens ordförråd på 

andraspråket innehåller mest ”skolord” medan modersmålet tillhandahåller ord som 

förknippas med hem och familj (Hyltenstam, 2010). Har inte läsaren med sig ord- och 

begreppsförståelse samt förförståelse inför den kommande textläsningen saknas 

förutsättningar för läsförståelse. Lika viktig är den flerspråkiga elevens inre scheman 

där erfarenheter och kunskap organiseras i kategorier (Gibbons, 2002). En flerspråkig 

elev som lär sig läsa på det svagare språket kan skapa en mekanisk läsning utan förmåga 

att förstå det lästa. Då läsningen utvecklas till en enbart teknisk läsning hamnar eleven i 

riskzonen för att utveckla läsförståelsesvårigheter (Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010; 

Salameh, 2012).  
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De flerspråkiga elevernas läsutveckling påverkas av modersmålets fonologiska och 

ortografiska uppbyggnad (Böyesen, 2006; Hyltenstam, 2010). Den ortografiska 

uppbyggnaden skiljer mellan olika språk. Med ortografi avses vilka regler skriftspråket 

har att förhålla sig till. Vissa språk har ljudnära, transparenta ortografier som finska, 

italienska, turkiska och somaliska. Dessa språk skrivs på ett ljudenligt sätt. Andra språk 

har relativt ljudnära ortografier som svenska, tyska och holländska. De mest ljudstridiga 

ortografierna, s.k. ogenomskinliga/djupa/opaka ortografier har språk som engelska, 

danska och franska vilket innebär att avståndet mellan uttal och stavning är stort (ibid). 

 

Att lära sig läsa inom olika ortografier ställer olika krav på läsarens fonologiska 

förmåga. Furnes & Samuelsson (2011) har studerat förhållandet mellan fonologisk 

medvetenhet och RAN (Rapid Automatized Naming = snabb automatiserad 

ordframplockning) och hur de kan förutsäga tidig utveckling av läsning och skrivning 

utifrån olika ortografier. I studien jämförde man läs- och skrivutveckling utifrån 

engelska, norska och svenska ortografier hos unga nybörjarläsare. Moll et al. (2013) 

undersökte vidare huruvida de kognitiva mekanismerna varierar utifrån fem europeiska 

ortografier och läsutvecklingen. Studier har genom åren fått motstridiga resultat när man 

jämfört olika mönster av prediktorer för tidig läsutveckling mellan ortografier men 

gemensamt för dessa två är att de har visat att den fonologiska medvetenheten är en 

viktig komponent vid utvecklande av ordavkodning i undersökta ortografier. Allra störst 

krav på den fonologiska medvetenheten ställs i opaka ortografier, vilket engelskan 

exemplifierar (Furnes & Samuelsson, 2011; Moll et al., 2014). 

 

Det innebär att det tar längre tid att utveckla avkodningsfärdigheten i en opak ortografi 

än i en ortografi där kopplingen mellan uttal och skrift är närmre. Det går fortare för en 

läsare att fastställa tillförlitliga grafem – fonem-kopplingar i en transparent ortografi än i 

en djupare sådan där bokstäverna kan ha flera olika uttal och då också ställer högre krav 

på den fonologiska medvetenheten (Furnes & Samuelsson, 2011; Moll et al., 2014). 

Evidens för detta presenteras också i en studie där man undersökt skillnader mellan 

elevers tillägnade av den grundläggande läsförmågan i olika europeiska språk 

(Seymour, Aro & Erskine, 2003). När det gäller att befästa kopplingen grafem – fonem 

visades ingen skillnad mellan de olika europeiska eleverna men både läsning av vanliga 

ord och non-ord visade en fördröjning i avkodningsförmågan hos eleverna i de mer 

opaka ortografierna. Skillnad visades också när det gäller elevernas utnyttjande av de 

lexikala färdigheterna då eleverna i mer opaka ortografier använde sig av dem i större 

utsträckning än elever i grunda ortografier (Seymour et al., 2003). 

 

När det gäller att utveckla läsflytet och läshastigheten har det visat sig vara RAN som är 

mest relaterad till vilket flyt och i vilken hastighet olika texter kan läsas med.  Studierna 

visar att läsare av en opak ortografi i större utsträckning än läsare av mer ljudnära 

ortografier är beroende av den kognitiva delkomponenten RAN för att skapa 

ortografiska representationer och ge en mer effektiv läsning (Furnes & Samuelsson, 

2011; Moll et al., 2014; Seymour et al., 2003). Furnes & Samuelsson (2011) menar 
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dock att RAN har mest effekt fram till åk 2 medan den fonologiska medvetenheten 

bidrar till läsutveckling i de djupare ortografierna ända fram till åk 4.  

 

Den fonologiska medvetenheten är ofta bättre hos en flerspråkig elev och kan skapa 

fördelar framför den enspråkiga eleven när det gäller att uppmärksamma språkliga 

skillnader mellan olika språk. Den fonologiska medvetenheten fungerar som en 

språngbräda för snabb ordframplockningsförmåga. Den skapar förutsättningar för 

skapandet av ortografiska representationer, vilka i sin tur skapar förutsättningar för en 

effektiv och flytande läsning (Furnes & Samuelsson, 2011; Moll et al., 2014). För att 

den flerspråkiga eleven ska kunna ha dessa fördelar krävs dock god tillgång till båda 

språken (Lesaux & Siegel, 2003; Salameh, 2012).  

2.2.3. Uppmärksamma och kartlägga vid flerspråkighet 

Att bedöma huruvida en flerspråkig elevs lässvårighet bottnar i tillägnandet av 

andraspråket eller i en medfödd inlärningssvårighet kräver en kartläggning av båda 

språken. Tester som är utformade för enspråkiga elever ger inte en rättvisande bild av en 

flerspråkig elevs läsförmåga (Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010; Salameh, 2012; 

Böyesen, 2006). 

 

Lärare har ofta en viss uppfattning om vilka specifika tecken i läsinlärningen som ligger 

till grund för en eventuell läsutredning i de fall det gäller enspråkiga elever. Däremot 

saknas ofta kunskap när det gäller flerspråkiga elever och deras utveckling på respektive 

språk. Lärare behöver veta om eleven är i behov av stöd i sin andraspråksutveckling 

eller specialpedagogiskt stöd i sin läsinlärning. Lässvårigheter förekommer i ungefär 

samma utsträckning hos flerspråkiga elever som enspråkiga (Hyltenstam, 2010).  

 

I skolan är rädslan för felbedömning en orsak till att man väntar för länge med att se om 

ihållande och uttalade lässvårigheter beror på medfödda inlärningssvårigheter eller en 

begränsad utveckling på andraspråket hos flerspråkiga elever. Även lärares tendenser att 

ha låga förväntningar på flerspråkiga elever bidrar till att uppmärksammandet dröjer 

(Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010). När det gäller flerspråkighet är det en vanlig 

missuppfattning att man tror att språkutvecklingen generellt börjar senare och att ett 

flerspråkigt barn visar en långsammare utveckling i sina olika språk. Den här 

missuppfattningen kan leda till att flerspråkiga barn som är sena i språkutvecklingen 

inte får stöd i tid (Salameh, 2012). 

 

Studier visar att det är svårt att diagnostisera lässvårigheter på annat språk än 

modersmålet. Ett dåligt testresultat kan bero på bristande språkkunskaper i det nya 

språket eller begränsad skolbakgrund (Elbro et al., 2012). Ofta baseras dock utredningen 

vid misstanke av lässvårighet på olika språkliga test som är utarbetade på elevens 

andraspråk, eller möjligen översatt till andraspråket.  Det finns en fara i att försöka 

generalisera och göra bedömningar av fonologiska färdigheter från en språkkontext till 

en annan (Elbro et al., 2012; Everett & Smythe, 2004; Hedman, 2009). En studie om 

tvåspråkiga filippinska barn med lässvårigheter i engelska visade att barnen endast hade 
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låg fonologisk medvetenhet i de fall då de visade brister i den fonologiska 

medvetenheten på båda språken (Everett & Smythe, 2004).  

 

De tester som utprovas på enspråkiga elever är normerade för enspråkiga och mäter då 

inte det som de är tänkta att mäta när de görs av en flerspråkig elev. Således utgör dessa 

inte en valid provform för att mäta flerspråkiga elevers läsfärdigheter (Böyesen, 2006). 

En flerspråkig elev kan befinna sig mitt i en typisk läsutvecklig trots att dessa 

provresultat hamnar under den kritiska gränsen för de enspråkiga eleverna som testerna 

är normerade efter. Användandet av ett test som är utformat och utprovat i en enspråkig 

kontext vid kartläggning av en flerspråkig elevs läsförmåga kan leda till direkt 

feldiagnosticering (ibid).   

 

Att veta om en flerspråkig elev är i lässvårighet eller om det är tillägnandet av 

andraspråket som påverkar läsförmågan är svårbedömt (Hedman, 2009). För att 

undersöka om bekymret bottnar i tillägnandet av andraspråket eller på medfödda 

inlärningssvårigheter kan man genomföra tester av den fonologiska 

bearbetningsförmågan och ordavkodningsförmågan på både modersmålet och 

andraspråket. Uppvisas brister i dessa på båda språken kan man anta att lässvårigheten 

beror på medfödda inlärningssvårigheter (Hedman, 2009). Visas däremot godtagbara 

resultat på ett test på modersmålet beror förmodligen de begränsade läsfärdigheterna på 

andraspråket på bristande ordförråd (Böyesen, 2006). 

 

Mot bakgrunden att det finns svårigheter i att bedöma läs- och skrivsvårigheter hos 

tvåspråkiga elever, har Hedman (2009) undersökt spansk-svensktalande ungdomar som 

lärare bedömt har läs- och skrivsvårigheter. Syftet har dels varit att öka kunskapen om 

hur skriftspråksproblem hos tvåspråkiga ungdomar ser ut och öka förståelsen för en 

normal läs- och skrivutveckling hos dessa, samt att söka kunskap som kan medverka till 

en säkrare identifiering och hantering av dyslexi hos tvåspråkiga. Eleverna har testats 

både på spanska och svenska och för att få en så nyanserad bild som möjligt har 

resultaten därefter placerats in i ett dyslexikontinuum med grader från stora svårigheter 

till inga. Hedman har i studien tagit hänsyn till faktorer som språkinlärningshistoria 

samt användandet av de olika språken. I studien använde sig Hedman av den 

fonologiska förklaringsmodellen. Hedman (2009) hade som utgångspunkt att eventuella 

fonologiska svårigheter skulle visa sig i båda språken. Resultatet i undersökningen blev 

att fyra av de tio ungdomarna i undersökningen var överidentifierade, d.v.s. att skolan 

utgick från att de hade dyslexi trots att den tvåspråkiga analysen inte visade på det. 

Dessa elever visade sig ha svårt med andraspråkstillägnandet och en av dem visade sig 

inte ha några problem alls med fonologisk bearbetning eller avkodning. Sex av 

ungdomarna hade indikationer på dyslexi. Dessa ungdomar bedömdes som 

underidentifierade då deras skolgång passerat utan att deras dyslektiska svårigheter 

uppmärksammats på ett adekvat sätt (Hedman, 2009).  

 

Forskning visar att det i stor utsträckning sker över- och underidentifiering av 

flerspråkiga elever som har dyslexi (Elbro et al., 2012; Hedman, 2009). Det är viktigt att 
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inte feldiagnostisera en elevs lästveckling och för att säkerställa ett testresultat är 

triangulering, att man sammanför olika resultat från olika håll, ett sätt att säkerställa 

resultatet (Böyesen, 2006). Även Hedman (2009) uttrycker att de flerspråkiga 

analyserna ger en bredare bild av elevernas språkbehärskning än en enspråkig analys. 

 

Det finns studier som tyder på att man kan förutse flerspråkiga elever i risk för 

lässvårighet genom att bedöma fonologisk medvetenhet samt grafem-fonem-kopplingen 

på elevens modersmål (Erdos, Genese, Savage & Haigh, 2011). Genom att kartlägga 

språkliga förmågor på elevens modersmål kan man förutsäga både om eleven är i risk 

för svårigheter med läsutveckling på andraspråket eller om en muntlig språkstörning på 

andraspråket riskeras (Erdos et al., 2011).  

 

Att bedöma en flerspråkig elev i lässvårighet underlättas av om eleven har gått i skolan i 

sitt hemland det ger möjlighet att utreda läsförmågan både på modersmålet samt på 

andraspråket. Är inte förutsättningarna sådana menar Salameh i Svenska 

Dyslexiföreningens tidskrift nr 10, att det finns förmågor som ingår i läsförmågan som 

går att testa ändå: 

 
 Den fonologiska medvetenheten, förmågan att förstå hur ord ljudmässigt är 

uppbyggda, är en av förmågorna. Exempelvis kan man testa förmågan att rimma 

på båda språken, samt förmågan att identifiera språkljud (ibid).  

 

 Stavelsemanipulation kan användas för att testa förmågan att förstå hur ord är 

uppdelade i stavelser. Ett exempel på svenska är ordet producent där man ber 

eleven ta bort stavelsen du och ange vad som blir kvar, procent. Att få ett nytt 

ord efter att en stavelse tagits bort är inte så lätt att göra på andra språk, men det 

fungerar bra att bara ange vad som blir kvar – vad blir kvar i ordet walad (pojke 

på arabiska) när du tar bort wa? Svaret blir då lad. 

 

 Lexikal åtkomst kan också bedömas på båda språken. Det kan enkelt göras 

genom att man ber en elev att på 90 sek räkna upp så många olika sorters mat 

som möjligt eller olika sorters kläder. Man kan också be eleven räkna upp ord 

som börjar på en viss bokstav. Problem med lexikal åtkomst som också påverkar 

ordförståelse sänker läshastigheten (Salameh, Dyslexiföreningens tidskrift nr 

10). 

 

När man ska göra en bedömning av den fonologiska förmågan och förmågan att läsa 

non-ord kan man göra det med samma slags uppgifter för både en- och flerspråkiga. Att 

detta fungerar beror på att de fonologiska förmågorna manipulering av språkljud och 

snabb benämning bygger på kognitiva förmågor som överförs mellan språken (Miller 

Guron & Lundberg, 2003).  

 

Pedagoger som står inför en kartläggning av läsutvecklingen hos en flerspråkig elev 

behöver vara medveten om att elevens tid i Sverige, skolbakgrund, modersmålets 

ortografi, den invanda läsriktningen och skillnader i fonologin utgör betydelsefulla 

komponenter för läsutvecklingen (SPSM, 2014). Även elevens erfarenhet av att läsa 
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mellan raderna och själv reflektera över texten är en viktig aspekt. En del flerspråkiga 

elever kommer också från en bakgrund där skolspråket var ett annat språk än det språk 

som talades i hemmet, vilket innebär att elevens modersmål inte är detsamma som 

elevens förra skolspråk. Under kartläggningen av läsförmågan hos en flerspråkig elev 

krävs ett samarbete med modersmålslärare då en sådan finns tillgänglig (SPSM, 2014). 

 

I Norge har ett omfattande språkligt kartläggningsmaterial för flerspråkiga elever 

utvecklats av Liv Böyesen vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplaering (NAFO) där 

avsikten är att ge förutsättningar att ”se vad som är vad” när en flerspråkig elev inte 

kommer vidare i sin läsutveckling (Böyesen, 2006, 2007). Materialet är utarbetat så att 

de testade elevernas resultat jämförs med resultat från elever från samma språkgrupp 

och inte med resultat från enspråkiga norska barn. Vidare mäter testmaterialet elevens 

förmåga att avkoda och läsa men är utarbetat som ett dynamiskt test, fokus ligger på hur 

eleverna tar sig an uppgifterna. Tanken är också att fastslå vad eleven kan klara av efter 

att ha tränat på en uppgift. Böysen menar vidare att lärare ska genomföra screeningtester 

även på flerspråkiga elever för att skolan på ett tidigt stadium inte ska missa en elev 

som är i lässvårighet. Om ett screeningtest visar att en flerspråkig elev kan vara i 

lässvårighet måste läraren i samarbete med modersmålsläraren följa upp screeningtestet 

med en språklig kartläggning på modersmålet för att bilden av elevens svårigheter ska 

bli tydliga (Böyesen, 2006, 2007).  

 

Sedan 2014 ger Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2013c) ut en svensk 

version av det norska materialet. Det finns lärarhandledning, elevhäften med tester samt 

en exempelsamling där lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i Sverige berättar 

hur de använt materialet. I lärarhandledningen finns frågeställningar samlade och 

besvarade kring frågor som hur man vet att en flerspråkig elevs läsutveckling är typisk, 

huruvida problematiken i elevens läsning beror på tillägnandet av andraspråket eller 

dyslexi samt vilka åtgärder man kan vidta. Handledningen innehåller även information 

om hur materialet kan användas och hur resultaten ska tolkas (SPSM, 2013c). Att 

kartlägga flerspråkiga elevers båda, eller alla, språk finner stöttning hos forskare som 

fördjupat sig inom området (Böyesen, 2006; Elbro et al., 2012; Everatt & Smythe, 2004; 

Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010; Lesaux & Siegel, 2003; Salameh, 2012).  

2.3 Gynnsam undervisning för flerspråkiga elevers läsutveckling  

Elever som kommer till den svenska skolan i de äldre åldrarna riskerar att gå miste om 

den grundläggande läsinlärningsundervisningen om de inte fått den i sitt hemland. För 

att utesluta denna risk måste det utredas innan fortsatt läsundervisning påbörjas 

(Hyltenstam, 2010). Att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt är en slags 

fundamental förutsättning för flerspråkiga elever att förbättra både sitt första- och 

andraspråk samt sin läsförmåga (Gibbons, 2002). 

2.3.1. Språkutvecklande arbetssätt 

För att flerspråkiga elever ska ges förutsättning att tillgodogöra sig läsundervisningen, 

men också undervisningen i alla ämnen, krävs att undervisningen struktureras efter ett 
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språkutvecklande arbetssätt. God och tydlig struktur samt en rik språklig lärmiljö menar 

Gibbons skapar förutsättningar för flerspråkig inlärning (2002). 

 

Elever som har svenska som sitt förstaspråk och elever som har kommit långt i sin 

andraspråksutveckling kan koncentrera sig på ämnesinnehållet i de olika ämnena medan 

en andraspråkselev som inte hunnit tillägna sig det svenska skolspråket står inför en 

dubbel uppgift (Gibbons, 2002). Att skapa effektiva inlärningsmöjligheter för 

flerspråkiga elever förutsätter en språkmedveten undervisning som präglar alla skolans 

ämnen. Denna språkmedvetna undervisning kräver en insikt i vad ett språkutvecklande 

arbetssätt innebär hos alla lärare, inte bara språklärare. Ett språkutvecklande arbetssätt 

innebär att undervisningen genomsyras av en språklig stödstruktur. Flerspråkiga elever 

måste få tillgång till skolans ämnesspecifika ord och begrepp och är i behov av en 

undervisning där språket sätt i fokus. Det kan vara genom att undervisningen 

struktureras efter modeller som tydliggör både språkkunskaper och ämneskunskaper 

samtidigt. Genom att läraren uttrycker sig explicit, tydligt och förklarande, görs 

undervisningen lättare att förstås och eleverna får tillgång till ämnesord och begrepp 

(Gibbons, 2002; Salameh, 2012). För att gynna flerspråkiga elevers språkutveckling bör 

undervisningen struktureras så att eleverna ges många tillfällen att uttrycka sig, gärna 

genom interaktion med läraren som fungerar stöttande. De elever som då lyssnar får 

tillgång till ett mer varierat sätt att uttrycka sig och inflödet av ord och uttryck blir stort 

(Gibbons, 2002). Detsamma gäller om eleverna arbetar i grupper. Informationen 

uttrycks på en mängd olika sätt. Att ställa frågor och lösa problem innebär att ord 

upprepas och tankar omformuleras. Eleverna får höra liknande tankar uttryckas på olika 

sätt vilket gör att förståelsen underlättas.  Detta leder till att variationen på språket blir 

större då eleverna interagerar med varandra och språket används i ett sammanhang. För 

att språket också ska användas på ett meningsfullt sätt menar Gibbons att grupperna 

med fördel kan få bli ”experter” inom sitt område och redovisa olika experiment eller 

uppgifter för varandra.  Avgörande inför ett grupparbete är dock att läraren tydliggör 

instruktionen. En skriftlig instruktion gås igenom muntligt och kompletteras både med 

enklare synonymer samt bilder eller de konkreta objekt som ska användas i grupparbetet 

(Gibbons, 2002). 

2.3.2. Läsförståelse 

Genom att arbeta med förförståelse av en text före läsning skapas förutsättningar för att 

utveckla läsförståelsen. Att tydliggöra språkets syntax för att underlätta den flerspråkiga 

läsarens förutsägelser samt att konsekvent arbeta med ordförråd, ordförståelse och 

strategier för läsförståelse gynnar läsförståelseutvecklingen (Gibbons, 2002). 

 

För att gynna en god läsförståelse krävs ett vidare fortsatt arbete även om 

ordavkodningen är automatiserad (Lundberg, 2010). I undervisning i läsförståelse ska 

läraren hjälpa och vägleda eleverna både före, under och efter läsningen (Elwér, 2009; 

Gibbons, 2002). Mycket betydelsefullt är förberedande samtal som skapar förförståelse 

inför textläsning där fokus riktas mot innehållet i texten. Man utgår då ifrån titel och 

eventuell bild och läsaren får relatera till den erfarenhet som läsaren bär med sig. 
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Effektivt är att skapa en tankekarta där information utifrån textens innehåll samlas. Att 

arbeta i en liten grupp är till fördel mot att arbeta elev – lärare då elevernas förutsägelser 

kommer att vara olika och då göra samtalet mer intressant. Genom denna 

förutsägelsefas aktiveras elevernas bakgrundskunskaper (ibid).  

 

Vidare är tydliggörandet av syntaktiska förhållanden och olika strategier för 

läsförståelse av grundläggande betydelse. Även ett vidare arbete med ord och 

begreppsförståelse är betydelsefullt. Gibbons (2002) beskriver detta med schemateori 

och det handlar om hur ord och begrepp struktureras efter innehåll i s.k. tankekartor. 

Underkategorier till ”frukt” kan vara äpplen, apelsiner och bananer. Även ord som 

kärnhus, skal och kärnor hamnar under ”frukt”-kategorin (Gibbons, 2002).   

 

Under läsningen gör läraren stopp och ställer inferensfrågor. Eleverna får sedan dra 

slutsatser utifrån texten som hamnar mellan eller bortom raderna (slutsatser som inte 

står direkt i texten utan som läsaren räknar ut efter den information texten ger). För 

elever som inte tillägnat sig en säker avkodningsfärdighet kan man öva denna typ av 

förståelse av en text genom högläsning, vilket har visat sig vara effektivt och främjar 

både kritisk läsning och läsförståelse (Elwér, 2009; Höien & Lundberg, 2013; Gibbons, 

2002).  

 

Efter läsningen görs exempelvis jämförelser mellan den lästa texten och andra texter 

vilket stimulerar och utvecklar den metakognitiva förmågan. Även samtal om 

lässtrategier kan handla om att vidareutveckla de metakognitiva färdigheterna där 

eleven själv får fundera på vilka strategier som leder till bäst förståelse hos eleven 

(Elwér, 2009; Franzén, 2002; Gibbons, 2002; Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 

2003).  

2.3.3. Avkodning 

En fonologisk medvetenhet är grundläggande för ordavkodning. Den bör bearbetas 

strukturerat och kontinuerligt för att skapa förutsättningar för läsutveckling. 

 

En förutsättning för läsutveckling är att få tillgång till grundläggande läsundervisning 

(Hyltenstam, 2010). Elever som kommer till Sverige efter åk. 3 riskerar att försummas i 

sin läsundervisning då denna företrädelsevis sker i de lägsta årskurserna. En av de 

vanligaste orsakerna till avkodningssvårighet är bristande fonologisk medvetenhet, 

vilken gynnas av det strukturerade arbetet med kopplingen mellan grafem – fonem.  Då 

avkodningskomponenten försummas i läsundervisningen fråntas även elevens möjlighet 

att få öva på att skriva ord och tillägna sig språkets ortografi. Lärares insikt och kunskap 

om flerspråkig läsinlärning är en förutsättning för dessa elevers läsutveckling (Hedman, 

2009; Hyltestam, 2010). 

 

För elever med svårigheter i avkodningen finns i första hand en form av insats som har 

vetenskapligt underlag enligt Myrberg (2009). Den kallas phonics på engelska. Phonics 

innebär att eleven tränar kopplingen/sambandet mellan fonem och grafem på ett 
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strukturerat sätt. Eleven lär sig läsa genom att utgå från varje fonem som fogas samman 

genom ljudning. Insatsen har visat sig stärka elevens förmåga att läsa rätt, snabbt och 

förbättra sin stavning, läsförståelse och sin fonologiska medvetenhet (SBU, 2014).  

 

Att även snabb automatiserad benämningsförmåga och bokstavskännedom har ett 

samband med avkodningssvårigheter är vetenskapligt belagt efter SBU:s genomgång av 

tester och insatser för barn och ungdomar med medfödda inlärningsproblem (SBU, 

2014). Genom att göra jämförelser mellan strukturerad specifik träning av 

fonem/grafem-koppling och ordinarie undervisning i klassrum finns det vetenskapligt 

belägg för att specifik träning har en större positiv effekt på ovan nämnda förmågor än 

ordinarie undervisning (SBU, 2014).  

 

Vid interventioner som genomförs i syfte att stärka läsutvecklingen visar empiri tydligt 

att intensiva, strukturerade, kontinuerliga och komprimerade insatser är de som ger mest 

effektiva resultat (Höien & Lundberg, 2013; Samuelsson, 2009). Starkt vetenskaplig 

grund finns också för att de fonologiska förmågorna är av grundläggande betydelse för 

en elevs förmåga att lära sig läsa. Vanligt är att en viss tid ges till elever i lässvårighet 

över en eller två terminer. Ges samma tid mer komprimerad ger det ett mer effektivt 

resultat. Det finns också vetenskapligt stöd för att effekterna av en intervention blir 

större om den fonologiska träningen kopplas till ortografi på ett systematiskt sätt än om 

fonologin övas mer renodlat (ibid). 

 

Således finns vetenskaplig grund också för att interventionerna blir än mer effektiva om 

de är bredare och står på flera ben (Samuelsson, 2009). Det finns flera undersökningar 

som gjorts på fonologisk grund men sedan innehållit olika slags övningar. Det som varit 

genomgående i de olika programmen är dock förutom den fonologiska grunden, att de 

också innehållit övningar där fonologin länkas till skriftspråk, att det är intensiva samt 

att de är upplagda på ett strukturerat vis (ibid). 

 

Detta visar både Wolff (2011), Fälth, Gustafson, Tjus, Heimann och Svensson (2013) 

samt Morris et al. (2012) genom sina interventionsstudier. Wolff genomförde en studie 

där elever i läs- och skrivsvårighet varje dag under 12 veckor fick 45 min intervention 

som innebar strukturerad träning av koppling mellan grafem – fonem, upprepad läsning 

samt övningar för att utveckla goda läsförståelsestrategier. Studien kom att kallas RAFT 

(Reading And Fluency Training) och bestod av tre delar., strukturerad träning av 

kopplingen mellan fonem och grafem, övningar för att uppnå läsflyt samt övningar för 

att uppnå goda läsförståelsestrategier.  Resultatet visar på att eleverna utvecklade både 

sitt läsflyt och sin läsförståelse och visar således att strukturerad träning kan innehålla 

uppgifter som främjar både grafem-fonem-träning, lästräning och läsförståelsestrategier 

(Wolff, 2011).  

 

Fälth et al. (2013) genomförde en studie där tre grupper med olika interventioner 

jämfördes. Den första gruppen fick träning i fonologisk medvetenhet och kopplingen 

mellan fonem/grafem och den andra gruppen fick träning som fokuserade på ord- och 
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meningsnivå. Den tredje gruppen fick kombinerad interventionsträning och visade 

avslutningsvis de bästa resultaten. Flerkomponentsmetoden styrks dessutom av Morris 

et al. (2012) som genom sin studie visar hur lässvaga elever i åk 2 och 3 genom 

kombinerad interventionsträning (explicit träning av ordigenkänningsstrategier, 

metakognitiv inlärning samt ordkunskap) visar klart förbättrade resultat än den 

elevgrupp som enbart fick träna på kopplingen mellan fonem/grafem (Morris et al., 

2012).  

 

Sammanfattningsvis bör interventioner för läsutveckling vara strukturerade och 

innehålla både fonologisk medvetenhet, koppling grafem-fonem samt innehålla 

läsförståelsestrategier och övningar där eleven får syn på sitt eget lärande (Fälth et al., 

2013; Morris, et al., 2012; Samuelsson, 2009; Wolff, 2011).  

2.3.4. Fonologiska interventioner på modersmål eller andraspråk? 

Ska fonologiskt baserade interventioner ges på elevernas modersmål eller på sitt 

andraspråk?  Forskning visar att effekten av fonologiska interventioner är överförbara 

mellan olika språk (Lesaux & Siegel, 2003; Lovett et al., 2008). Det innebär att 

fonologisk medvetenhet kan tränas på både modersmålet och andraspråket. 

 

Lesaux och Siegels (2003) studie av barn på förskolan som identifieras att vara i risk att 

utveckla lässvårigheter innefattade både barn med engelska som modersmål och barn 

med annat modersmål än engelska. Alla barn fick interventioner som bottnade i 

fonologisk medvetenhetsträning och när de började i åk. 1fick de riktad och strukturerad 

intervention gällande grafem-fonem-koppling på engelska. Resultatet visade att tidiga 

fonologiska interventioner har samma effekt för de barn/elever som har engelska som 

modersmål som för de som har engelska som sitt andraspråk (Lesaux & Siegel, 2003). 

 

Mot samma bakgrund gjorde Lovett et al. (2008) en studie för att ta reda på huruvida 

svaga läsare från olika språkliga bakgrunder skiljer sig i responsen på fonologisk 

baserad träning. Alla elever i studien var identifierade som svaga läsare men både 

enspråkiga och flerspråkiga elever fanns representerade. Eleverna fick 105 

interventionstimmar, antingen med forskningsbaserad fonologiskt träning eller ordinarie 

specialundervisning. Resultatet av studien visade att den forskningsbaserade 

fonologiska interventionen visade en överlägsenhet både när det gällde läsutveckling 

under tiden och sedan det slutgiltiga resultatet mot den ordinarie specialundervisningen. 

Resultatet visade också att effekten av interventionerna inte skildes mellan de 

enspråkiga och flerspråkiga eleverna. I båda fallen tillägnade sig eleverna 

interventionerna och utvecklades på ett likvärdigt sätt utifrån sitt utgångsläge. Det tyder 

på att samma principer för systematisk och explicit fonologiskt baserade metoder är 

effektiva för svaga läsare oavsett primärt språk (Lovett et al., 2008). 

 

Ett systematiskt och strukturerat interventionsarbete som bygger på fonologiskt 

baserade träningsmetoder är ett effektivt sätt att arbeta med elever med 

avkodningssvårighet oavsett språklig bakgrund (Lesaux & Siegel, 2003; Lovett et al., 
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2008). Studier på enspråkiga elever gällande fonologiska förmågor torde därför kunna 

användas även gällande interventioner för flerspråkiga. När man skapar interventioner 

bör man dock ta i beaktande de resultat som visar på att de mest framgångsrika 

interventionerna står på flera ben (Wolff, 2011; Morris et al., 2012; Fälth et al., 2013). 

En strävan är dock att ge de flerspråkiga eleverna lästräning på båda språken, då detta 

visat sig vara det mest effektiva (Thomas & Collier, 2002). 

2.4 Specialpedagogiskt förhållningssätt utifrån rådande 
styrdokument 

Den svenska skolan vilar på en ideologi där människans lika värde utgör grunden. Alla 

ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i gemenskapen. Enligt skolans 

styrdokument ska specialpedagogiken bidra till att skolan ska kunna möta hela 

variationen av elevers olikheter och ge dem det stöd de har rätt till enligt skollag, 

förordningar och läroplaner (Ahlberg, 2007). Det specialpedagogiska kunskapsområdet 

har vuxit fram ur en mängd teorier och perspektiv. Enkelt uttryckt fokuseras det från det 

kompensatoriska hållet på åtgärder som riktas mot eleven med svårigheter, och från det 

kritiska, relationella hållet ligger betoningen på åtgärder som riktas mot skolmiljön och 

omgivningen runt eleven i svårigheter (ibid).  

 

Nilholm (2007) beskriver hur forskningen ser på specialpedagogik utifrån dessa två 

håll. Det ena är ur det psykologiska perspektivet där man har en ambition att ge elever 

med olika förutsättningar hjälp och stöttning med individuella kompensatoriska inslag. 

Det andra är utifrån ett utbildningssocialistiskt perspektiv där man kritiserar 

specialpedagogik som sådan. Här utgås det ifrån att problematiken ligger i skolmiljön, 

vilken måste anpassas efter eleven.  

 

I den svenska skolan idag är det ungefär 20 % av eleverna som har ett annat modersmål 

än svenska (Hyltenstam & Lindberg, 2012) vilket ställer krav på undervisningen. 

Skolan har, genom ämnet Svenska som andraspråk, skyldighet att se till att flerspråkiga 

elever får undervisning som ger dem möjlighet att utveckla kunskap i och om det 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt hur språket 

används varierande beroende på det sociala sammanhanget (Skolverket, 2011). Vidare 

uttrycker Lgr 11 att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva på svenska utifrån sin kunskapsnivå och utan att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet. Detta ska också tas hänsyn till vid bedömningen (Skolverket, 2011).  

 

Det pågår i Sverige en debatt om huruvida ämnet svenska ska delas upp i två ämnen 

eller inte; svenska (för elever med svenska som modersmål) och svenska som 

andraspråk (för elever med annat modersmål än svenska). I Lärarnas Nyheter 

(publicerad 2012-03-28) refererar Malmqvist till Fridlunds (2011) avhandling när hon 

framför åsikten att en uppdelning av svenskämnet inte gynnar de flerspråkiga elevernas 

utveckling av det svenska språket och att det snarare göder exkluderingen av de 

flerspråkiga eleverna. Både denna avhandling, och Malmqvist inlägg, har mött kritik, 

både från verksamma lärare samt forskare inom svenska som andraspråk. Wedin lyfter 
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att den låga statusen svenska som andraspråksämne har och det faktum att 2/3 av lärarna 

som undervisar i ämnet inte är behöriga för det, snarare visar på att det måste satsas på 

kunskap inom området (Wedin i Lärarnas Nyheter 2012-04-04). Fram till december 

2013 fick lärare med behörighet i svenska åk 1 - 3 per automatik även behörighet att 

undervisa i svenska som andraspråk. Av lärare som därefter söker behörighet för 

svenska som andraspråk i åk. 1 – 6 krävs 30 hp (Nationellt center för svenska som 

andraspråk, 2015).  
 

Med anledning av att utreda ämnet svenska som andraspråks status, upplägg och 

betydelse för kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever genomfördes genom 

Skolverket (2008) en studie. Sammantaget gav studiens resultat anledning till att 

problematisera den undervisning som vänder sig till flerspråkiga elever.  De flerspråkiga 

elever som i första hand undervisades i ämnet var de som ansågs svaga men det 

förekom också att svaga elever med svenska som modersmål deltog. Svenska som 

andraspråk framträder i studien i stor utsträckning som stödundervisning i svenska 

istället för ett självständigt ämne. Denna föreställning om ämnet, att det är ett stöd för 

svaga elever, underlättar inte till att höja statusen på ämnet eller göra det mer attraktivt 

för flerspråkiga elever att delta i. Ofta hamnar skolor i argumenterande situationer då 

elever inte vill delta undervisningen i svenska som andraspråk, en syn dessa elever ofta 

delar med sina föräldrar (Skolverket, 2008). 

 

Skolverkets rapport visade vidare att synen på modersmålsundervisningen skiftade 

bland elever och föräldrar (Skolverket, 2008). Modersmål är ett ämne där flerspråkiga 

elever får tillgång till och utvecklar sitt starkaste språk, sitt modersmål. Att ha tillgång 

till sitt modersmål underlättar språkutvecklingen och lärande inom andra områden, och 

ett av målen med modersmålsundervisningen är att göra eleverna medvetna om 

modersmålets betydelse för det egna lärandet (Skolverket, 2011). Bland de elever som 

kom från hemförhållanden med föräldrar som i högre utsträckning har eftergymnasial 

utbildning var både deltagandet i modersmålsundervisningen och meritvärden högre än 

bland de elever som inte deltog i modersmålsundervisningen (Skolverket, 2008). 

Eftersom hemförhållanden är en faktor som påverkar elevers framgång i skolan kan man 

inte dra den slutsatsen i studien att modersmålsundervisningen bidrar till framgång i 

studierna men annan forskning har påvisat detta samband (Gibbons, 2002; Hyltenstam, 

2010). För att undervisa i modersmål krävs i dagsläget ingen lärarlegitimation. Detta 

innebär att den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare i 

skolväsendet utan tidsbegränsning om anställningen syftar till undervisning i modersmål 

(Skolverket, 2012a). 

 

Under åren 2013 – 2016 genomför Skolverket ett antal olika satsningar med fokus på 

nyanlända elever (Skolverket, 2013). Karläggningsmaterial och bedömningsmaterial 

arbetas fram och satsningar görs på kompetensutveckling för lärare och skolledare. För 

flerspråkiga elevers framgång i skolan lyfts framför allt tre faktorer; kompetens, 

flexibilitet och höga förväntningar. När det gäller kompetens handlar det främst om att 

lärare behöver ha kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling. Även 
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ämneslärare behöver få utbildning i språkutvecklande arbetssätt för att kunna anpassa 

undervisningen (Skolverket, 2013).  

 

I Lgr 11 står tydligt uttryckt att alla elever i skolan har rätt till en likvärdig utbildning 

och då krävs också att elever som är i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och få 

det stöd de är i behov av och har rätt till (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) visar att 

elevens behov och förutsättningar ska ligga som grund för undervisningen:  

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

svårigheter att nå målen för utbildningen (s. 8). 

 

Vidare reglerar Skollagen (2010:800) kap 3 § 8 elevers rätt till utredning i de fall man 

befarar att en elev inte kommer att nå målen: 

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 

prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har 

getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, 

ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 

anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

 

Nilholm (2007) definierar specialpedagogik enligt följande:  
 

Om vi talar om pedagogik så kanske vi syftar på ett undervisningssätt eller en 

verksamhetsform, och då kommer specialpedagogik att betyda speciella 

undervisningssätt och speciella undervisningsformer. Kanske är detta en kärna i 

specialpedagogiken, dvs. att det man gör är speciellt i förhållande till den 

"normala” pedagogiken (s. 13). 

 

Forskning visar att det finns starka indikatorer på positiva effekter av riktad 

undervisning i specifika färdigheter för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2012b). Forskningen visar också att det är mindre effektivt att arbeta med elever där 

man inte specifikt vet vilken sårbarhet det handlar om. Att specialundervisningen med 

fördel organiseras med flexibla grupper anses också vara en framgångsfaktor 

(Skolverket, 2012b). 
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3 Material och metod 

 

Empirin samlades in dels med enkäter till lärare på tre av de centrala 1-6- skolorna, dels 

genom en fokusgruppintervju med en grupp lärare och slutligen med intervju av en 

rektor, två specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag samt en 

verksamhetsstrateg med ansvar för analys av rutiner och resultat inom grundskolan i 

kommunen. Då empirin består av data insamlade från tre olika metoder, triangulering, 

ökar studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Följande är en beskrivning hur denna 

studies metodologiska del vuxit fram.  

3.1 Val av metod för datainsamling 

Det här är en studie som vilar på flermetodsforskning (Bryman, 2011) och omfattar 

både kvantitativa och kvalitativa inslag. Anledningen till att samla in data med hjälp av 

olika metoder var att få en fördjupad förståelse för forskningsfrågorna genom att 

kombinera resultat från enkätfrågorna med intervjuer och fokusgrupp (Bryman, 2011).  

 

Då studiens syfte är att beskriva vilka rutiner som finns när det gäller att identifiera 

flerspråkiga elever i lässvårighet, vilka strategier lärare uppger att de använder sig av i 

sin undervisning av dessa elever samt vilken kompetens som finns runt den här gruppen 

av elever är studien egentligen en relativt ytlig, beskrivande studie då data framförallt 

samlas allt in via enkäter. För att ge studien ytterligare djup valdes därför intervju och 

fokusgruppintervju som komplement till insamlandet av data. Fokusgrupper har stor 

möjlighet att generera kunskap då frågeställningarna är inriktade på processer som 

tillsammans skapar mening och förståelse. Genom att deltagarnas perspektiv och synsätt 

tydliggörs genom diskussioner och ställningsstaganden bidrar en fokusgruppintervju 

med en djupare insikt i ämnet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).   

3.2 Skapande av intervjuguide och enkät 

För att skapa förutsättningar för analys av resultatet och att resultatet från de enskilda 

intervjuerna och fokusgruppintervjun skulle svara upp mot forskningsfrågorna, 

skapades två intervjuguider (bilaga 4och 5), snarlika varandra, i en semi‐struktur.  Semi-

struktur innebär att intervjuaren använder sig av strukturerade frågor men att 

intervjuprocessen ändå blir flexibel (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa intervjuguider 

bidrog till förutsättningar för likvärdigt innehåll i intervjuerna och hade också som syfte 

att förstärka trovärdigheten på studien. Endast de svar som direkt kopplades till 

forskningsfrågorna redovisades, vilket bör ge förutsättningar för samma resultat om 

studien upprepas av annan undersökare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Både enkäten och intervjuguiderna skapades tematiskt utifrån forskningsfrågorna. Det 

innebär att den första forskningsfrågan (Vilka rutiner finns för att uppmärksamma och 

utreda flerspråkiga elever i eventuell lässvårighet?) delades in i två teman, nämligen 

rutiner och tidig upptäckt – tidig insats. Den andra forskningsfrågan (Vilka pedagogiska 
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strategier uppger lärare att de använder sig av för att en flerspråkig elev i lässvårighet 

ska ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen?) delades också in i två teman, 

strategier för att gynna flerspråkig läsutveckling samt strategier för att ge flerspråkiga 

elever förutsättningar att nå kunskapsmålen i andra ämnen än svenska. Slutligen 

delades även den tredje forskningsfrågan in i två teman, Hur ser kompetensen ut hos de 

lärare som omger de flerspråkiga eleverna i lässvårighet och behövs förändring, i så 

fall hur? och Tankar runt arbetslagets pedagogiska roll i arbetet kring flerspråkiga 

elever i lässvårighet?  

  

Eftersom studien syftar till att beskriva bland annat enskilda lärares uppfattning om 

arbetet kring flerspråkiga elever i lässvårighet, kan man med fördel mäta dessa indirekta 

indikatorer i en likertskala (Bryman, 2011). Valet av hur enkäten och dess enkätsvar 

skulle utformas föll därför på denna. En likertskala innebär att respondenten svarar i 

vilken utsträckning han/hon håller med om ett påstående. Vanligtvis använder man sig 

av en fem- eller sjugradig skala när man skapar en enkät efter likertskalan (Bryman, 

2011), men då enkäten i denna studie riktades mot arbetsverksamma lärare är det 

intressant att låta dem visa sitt ställningsstagande i de olika påståendena varför endast 

fyra svarsalternativ erbjöds. Svarsalternativen var instämmer helt, instämmer till stor 

del, instämmer till viss del och instämmer inte alls.  Enkäten inleds med fyra 

bakgrundsfrågor om yrkesprofession och antal år inom yrket m.m. och fortsätter sedan 

med frågor som skapats utifrån de tre forskningsfrågorna. Fyra av frågorna avslutades 

med möjlighet att ge exempel eller förklara mer ingående på öppna rader (Bryman, 

2011). Enkäten återfinns som bilaga 2. 

3.3 Urval 

Då studien riktas mot tre nivåer inom utbildningsfältet medför detta att urvalet måste 

ske genom att styras mot en viss population. Enkätrespondenterna valdes således ut 

genom ett klusterurval (Bryman, 2011) och riktades mot lärare som arbetar inom 

grundskolans åk 1-6 på fyra olika skolor inom samma kommun. De kriterier som styrde 

vilka som skulle tilldelas en enkät var att de skulle arbeta som undervisande lärare i åk 

1-6 på en av de fyra skolorna. 

 

Intervjuerna genomfördes med en rektor på den skolan som har störst andel flerspråkiga 

elever samt två specialpedagoger med kommunövergripande ansvar.  Den ena 

specialpedagogen har stor erfarenhet av flerspråkiga elever och den andra är 

kommunens expert på läs- och skrivsvårighet. Även en verksamhetsstrateg med ansvar 

för analys av grundskolonas resultat inom kommunen intervjuades. Val av informanter 

skedde via målstyrt urval vilket beskrivs förstärka trovärdigheten i en studie då 

informanterna är insatta i ämnet (Bryman, 2011). 

 

Urvalet till fokusgruppsintervjun skedde även det via målstyrt urval, då lärare med 

längre erfarenhet av läsinlärning i åk 1-6 samt lärare med erfarenhet/fortbildning inom 

svenska som andraspråk tillfrågades. Urvalet begränsades till en av de två skolor som 

har störst andel flerspråkiga elever på grund av tidsbegränsning både när det gäller 
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studiens datainsamlingsperiod samt lärarnas begränsningar i att hitta tid för 

fokusgruppintervjun. Även detta målstyrda urval bidrar till att förstärka validiteten på 

studien (Bryman, 2011). 

3.4 Genomförande 

Både enkät, intervjuer och fokusgruppintervju genomfördes på respektive arbetsplats 

under arbetstid och inleddes med presentation av de etiska aspekterna. I syfte att stärka 

noggrannheten spelades alla intervjuer in på en Ipad. 

3.4.1. Intervjuer och fokusgruppsintervju 

Intervjuerna genomfördes på rektorns skola och på stadshuset där specialpedagogerna 

och verksamhetsstrategen är stationerade.  Intervjuerna inleddes med att intervjuaren 

presenterade de etiska aspekterna samt syftet och forskningsfrågorna, informerade om 

att intervjun beräknades ta 45 min och skulle spelas in samt gav informanten möjlighet 

att ställa eventuella frågor innan intervjun startade. Intervjuaren utgick under intervjun 

från den förberedda intervjuguiden (bilaga 4 och 5).  För att säkra svaren och skapa 

förutsättningar för rätt förståelse ställdes ibland kompletterande frågor. För att intervjun 

skulle upplevas flexibel och mer som ett samtal, var ambitionen att skapa ett 

avslappnande klimat varför intervjuguiden var noga påläst före intervjun och fokus 

kunde läggas på informanten. Att lyssna aktivt är lika viktigt som att behärska 

frågetekniken (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Fokusgruppintervjun skedde på lärarnas skola efter skoldagens slut och inleddes med 

information om generella regler för diskussionen i gruppen. Att det som sägs inom 

rummet är konfidentiellt, att allas synpunker är viktiga samt värdet av att låta alla tala 

till punkt är exempel på regler för fokusgruppen (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuaren presenterade även de etiska aspekterna, informerade om att samtalet 

beräknades ta 45 min – 1 h samt att det skulle spelas in. Tilläggas bör att 

fokusgruppintervjun tillförde ett djup till studien i den meningen att det här fanns 

utrymme att argumentera och lyfta de frågor som ansågs extra relevanta för deltagarna i 

fokusgruppintervjun. Detta fenomen i sig bidrar med djupare kunskap till studien 

(Bryman, 2011). 

3.4.2. Enkät 

Efter muntliga överenskommelser med skolornas rektorer genomfördes 

enkätundersökningen (Enkät, se bilaga 5) under konferenstid då skolornas pedagogiska 

personal samlas under rektors ledning.  En kort muntlig presentation om studiens 

bakgrund och syfte inledde undersökningen på alla skolorna och enkäterna samlades in 

direkt efter ifyllandet på två av skolorna. Respondenterna på den tredje skolan önskade 

mer tid och skickade sedan enkäterna samlade i ett kuvert via posten. Eftersom 

modersmålslärarna inte deltar på konferenser söktes de upp särskilt och enkäten 

överlämnades personligen tillsammans med muntlig information om studiens bakgrund 

och syfte. 

 



32 

 

Av 68 utdelade enkäter blev det ett bortfall på 16 st. vilket motsvarar 24 procent. 

Bortfallet bestod i 9 enkäter som inte lämnades in och 7 enkäter där respondenterna 

gjorde en egen ruta där de angav sitt svar.  

3.5 Sammanställande av data 

Resultatet från intervjuer, fokusintervju samt enkät har sammanställts systematiskt för 

att svara upp mot forskningsfrågorna. 

3.5.1. Intervjuer och fokusgruppsintervju 

Intervjuguiderna var metodiska i sin form vilket gjorde att frågorna var närapå identiska 

till informanterna även om de inte alltid följde i kronologisk ordning.  Att använda sig 

av intervjuguiderna skapade förutsättningar att analysera intervjuerna på ett metodiskt 

vis. Även arbetet med att tolka innehållet i intervjuerna gavs förutsättning. Detta gäller 

inte minst fokusgruppintervjun där flera personer ibland pratade samtidigt eller fyllde i 

varandras meningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Samtliga intervjuer och fokusgruppintervjun transkriberades samma dag som 

inspelningen skedde. Vid transkriberingen användes skriftspråk för att underlätta 

förståelsen för läsaren. Intervjuerna transkriberades i sin helhet förutom mina 

frågor/följdfrågor som enbart skrevs ner kortfattat. Att informanternas svar 

transkriberades noggrant stärker studiens reliabilitet. Vid fokusintervjun färgkodades 

deltagarna för att se vem som sagt vad. I resultatdelen plockades dock kärnan ur det som 

sades och fokusgruppen behandlades som ”ett resultat”.  

 

Efter transkribering av all insamlad data avlyssnades intervjuerna samt fokusintervjun 

igen samtidigt som det noterades vad som nämndes med anknytning till 

forskningsfrågorna. Dessa anteckningar gjordes på ett papper där de tre 

forskningsfrågorna utgjorde rubrik i varsin kolumn på papprets längd medan 

intervjuerna samt fokusgruppen delades upp i ett fält vardera på papprets höjd. Genom 

denna kategorisering skapades förutsättningar för att få en överblick över intervjuernas 

och fokusgruppens resultat, vilket utgjorde en grund för analysarbetet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

 

Då kategoriseringen var klar plockades transkriberingarna fram och bearbetades en i 

taget. Forskningsfrågorna tilldelades var sin färg och dessa användes för att färgmarkera 

uttalanden. Dessa klipptes sedan ut och placerades under respektive forskningsfråga på 

ett stort bord. Efter detta arbete drogs ”kärnan” ihop dels från intervjuerna, dels genom 

fokusgruppen. Dessa sammanställdes sedan som resultat under respektive 

forskningsfråga i resultatdelen. Att bearbetningen skedde strukturerat ökar studiens 

validitet (Bryman, 2011). 
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Nedan följer en kort presentation av informanterna och vilka yrken de företräder.  

 

Individuella informanter: 

Specialpedagog med inriktning mot språkutveckling. 

Specialpedagog med allmän inriktning, erfarenhet av rektorstjänst på en av skolorna. 

Rektor på en av skolorna där det finns stor andel flerspråkiga elever 

Verksamhetsstrateg inom kommunen (analyserar skolresultat, rutiner m.m.) 

 

Fokusgruppintervju: 

Lärare sv/so åk 1-7, 11 år inom yrket, 25% flerspråkiga elever i undervisningsgruppen. 

Lärare sv/so åk 1-7 samt SvA 30 hp, 11 år inom yrket, 40% flerspråkiga elever i 

undervisningsgruppen. 

Lärare sv/so åk 1-7, 20 år inom yrket, 50% flerspråkiga elever i undervisningsgruppen. 

Lärare ma/no åk 1-7, 12 år inom yrket, 50% flerspråkiga elever i undervisningsgruppen. 

Språkstödjare i arabiska, pedagogisk examen från hemlandet, 9 år inom yrket. 

 

Ett språkstödjaruppdrag innebär att tolka mellan andraspråket och modersmålet under 

lektioner för att minimera den hämmande effekten ett andraspråk kan ha på en 

flerspråkig elevs kunskapsutveckling. Skillnaden mellan en språkstödjare och 

modersmålslärare är således att språkstödjaren tolkar och översätter under ordinarie 

undervisning medan modersmålsläraren undervisar i modersmålet på annan tid utöver 

den ordinarie undervisningen. 

3.5.2. Enkät 

Datainsamlingen bearbetades systematiskt genom att svaren på påståendena fördelades 

dels efter vilken profession respondenten tillhör, dels efter huruvida de instämmer eller 

inte instämmer i förhållande till var och en av de tre forskningsfrågorna. Av 68 

respondenter var 52 lärare, 10 speciallärare och 6 modersmålslärare. Alla lärare, 

speciallärare och modersmålslärare undervisar elever i åk 1-6.  Resultatet används sedan 

till att räkna ut det procentuella förhållandet mellan de olika professionerna utifrån de 

olika påståenden som ingick i enkäten. Första sidan av enkätresultatet i bilaga 1 visar en 

sammanställning över respondenternas yrke, utbildning, år i tjänst samt andel 

flerspråkiga elever i undervisningsgruppen. 

3.6  Etiska överväganden 

Under insamlandet av data har kontinuerlig hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) vilket förutom det etiska värdet i sig även har bidragit 

till att stärka studiens validitet. Dessa har informerats både muntligt och skriftligt till 

informanter och respondenter. 

 

Intervjuer 

De etiska riktlinjerna med informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandesrätt har varit vägledande för all kontakt med informanterna i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Missiven till alla deltagare följde vetenskapsrådets etiska 

principer och mailades ut till samtliga deltagare i intervjuer och fokusgrupp (bilaga 3). 
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Vid varje intervjutillfälle lyftes de etiska aspekterna igen, denna gång i samtalsform där 

intervjuaren informerade om rapportens bakgrund, syfte och innehåll. Informanten 

upplystes om möjligheten att tacka nej till deltagandet samt rätten att när som helst och 

utan förklaring avbryta intervjun. Genom en samtyckesblankett fick informanten ge sitt 

medgivande till deltagandet i studien (bilaga 6). 

 

Vidare informerades de också om att deras anonymitet var säkrad då inga namn på 

kommun, skolor eller personer skulle komma att nämnas. Eftersom intervjuaren och 

informanterna var något kända för varandra kunde det uppstå situationer kring en del 

frågor som kunde upplevas känsliga för informanterna och informanterna upplystes om 

att grunden för studien var att eventuellt hitta möjligheter för pedagogisk utveckling 

inom ämnet. För att säkra anonymiteteten även mellan informanterna är informanterna 

inte specifikt benämnda efter yrke utan citat redovisas under individuella informanter 

eller fokusgruppintervju. För att informanterna skulle vara bekväma i att utskriftstexten 

var lojal mot deras muntliga uttalanden erbjöds de ta del av rapporten innan den skulle 

skickas in för examination. Detta var också ett sätt se till att kunskapen i studien var 

säkrad (Kvale & Brinkmann, 2009).  Eftersom intervjuerna spelades in informerades 

informanterna om att inspelningarna kommer att raderas efter transkriberingen. 

Informanterna informerades dessutom om att datamaterialet enbart kommer att 

användas som underlag till studien samt att studien kommer att publiceras i Umeå 

universitets Diva. Innan intervjuerna påbörjades samtalades det om värdet av studiens 

innehåll, vilken upplevdes angelägen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Under fokusgruppintervjun informerades även om generella regler för diskussionen i 

gruppen, bland annat att det som sägs inom rummet är konfidentiellt, att allas synpunker 

är viktiga samt värdet av att låta alla tala till punkt (Bryman, 2011).  

 

Enkäter 

Insamlandet av data med hjälp av enkäter inleddes med en information om de etiska 

riktlinjerna. Bakgrunden till studien presenterades kort samt syfte och forskningsfrågor. 

Samtyckeskravet med rätt att tacka nej till deltagande i studien belystes, samt 

möjligheten att när som helst utan förklaring avbryta. Respondenterna upplystes om att 

enkäterna efter insamling förvaras med enkäterna från övriga deltagande skolor, och att 

det inte fanns något intresse i studien av att jämföra resultaten mellan olika skolor. 

Anonymiteten kunde dock upplevas otillfredsställande, då studiens författare fanns på 

plats och samlade in enkäterna. Avslutningsvis informerades om att resultatet publiceras 

på Umeå universitets Diva, men att den genererade kunskapen inte kommer att 

användas till något annat än till studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 Studiens resultat 

 

Nedan redovisas studiens resultat utifrån forskningsfrågorna som också utgör 

rubrikerna. Fokusgruppintervjun presenteras först, följd av de enskilda intervjuerna där 

citaten markeras med indrag och citattecken.  Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av enkätresultatet. Vissa resultat från enkätundersökningen presenteras 

i diagramform i samband med enkätresultatets sammanfattning. Under respektive 

diagramfigur presenteras tillhörande enkätfråga. Enkätresultatet återfinns i sin helhet i 

diagramform som bilaga 1. 

 

4.1  Rutiner för att uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i 
eventuella lässvårigheter 

Den första forskningsfrågans teman behandlar områden som rutiner och tidig insats – 

tidig upptäckt. Även kartläggning efter upptäckt av lässvårighet hos flerspråkig elev 

berörs. 

 

Fokusgruppen 

Det framkommer i fokusgruppen att den rutin som är befäst, när det gäller vad som ska 

göras efter uppmärksammandet av en flerspråkig elev i lässvårighet, är att informera 

rektorn, vilken i sin tur ska ge eventuellt uppdrag till specialläraren. Insatser från 

speciallärare uppfattas som få och att insatser ges i mån av tid. Denna rutin gäller alla 

elever som uppmärksammas för en lässårighet, oavsett om eleven har svenska som 

modersmål eller som andraspråk.  

 

Diskussionen i fokusgruppen forsätter sedan runt vad som görs efter en screening. Med 

screening avses då Höstprov i åk 1 eller DLS i åk 2. Det är upp till varje enskild skola 

att genomföra Höstproven men DLS görs av samtliga skolor som deltar i studien. 

Lärarna i fokusgruppen diskuterade hur ett lågt resultat från screeningen inte följs upp 

när det gäller de flerspråkiga eleverna. De saknar en tydlighet i vem som är ansvarig för  

uppföljningen, vad som ska göras, och om så krävs, vilket kartläggningsmaterial som 

ska användas. 

 

”Ja, screening görs ju med höstprovet i ettan och DLS i 2:an och 5:an men … finns det 

några rutiner på vad som händer sen…?” 

 

I fokusgruppen samtalades det sedan om hur det förväntas att lärarlaget själva ska 

hantera svårigheter och att mycket av arbetet kring elever i svårigheter numer ska ses 

som ”anpassning inom klassens ram”.  
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Samtalet i fokusgruppen övergick till att handla om hur tidig upptäckt av flerspråkiga 

elever i lässvårighet hanteras. När det gäller misstänkt lässvårighet hos enspråkiga 

elever är gruppen överens om att det skett en förändring och att det numer är tidiga 

insatser som förespråkas. Däremot menar lärarna i fokusgruppen att flerspråkiga elever 

lämnas i större utsträckning till att mogna i sin språkutveckling. De lärare som tidigare 

arbetat i förberedelseklass uttrycker  

 

”… när en flerspråkig elev inte kunde läsa på sitt modersmål så larmade vi och då blev 

svaret att det här mognar, vi avvaktar, de kan inte språket.”  

 

Responsen från rektor och speciallärare blev att en kartläggning av språket skulle vänta 

tills de behärskade svenskan. En flerspråkig kartläggning genomfördes således inte och 

var inte heller något lärarna i fokusgruppen diskuterade.  

 

Individuella intervjuer 

Resultatet av de individuella intervjuerna visar att det finns en del återstående jobb att 

göra när det gäller att skapa rutiner för upptäckt av en flerspråkig elev i lässvårighet 

trots att det finns möjliga ”kontrollstationer” (höstprov åk 1, DLS åk 2, Nationella prov 

åk 3, DLS åk 5 och Nationella prov åk 6). Dessa ”kontrollstationer” omfattar dock 

samtliga elever, oavsett modersmål. Den rutin som återkommer vid intervjuerna är att 

vid misstanke om en lässvårighet, oavsett modersmål, ska rektorn informeras och en 

pedagogisk utredning startas, samt att en screening i de yngre åldrarna kontinuerligt 

genomförs. Under de enskilda intervjuerna framkommer också att det är betydelsefullt 

att ta hänsyn till hur språkutvecklingen ser ut på båda språken genom en informant som 

menar att  

 

”… om båda språken ligger lågt då kan man anta att någonting inte är som det ska, men 

ser man att ett språk utvecklas då är det inte några specifika inlärningssvårigheter.” 

 

Någon flerspråkig kartläggning sker dock inte. De individuella intervjuernas resultat 

visar också på samstämmighet, tidiga insatser är vad som ska gälla, däremot gäller inte 

detta med samma självklarhet de flerspråkiga eleverna. En av informanterna uttrycker 

 

”… men det kanske inte ser ut så överallt därför att det kan vara så att, i synnerhet när 

det gäller de flerspråkiga eleverna, att det finns en tendens till att man väntar och ser, 

eftersom man inte vet vad det beror på.”  

 

Informanten syftar till att lärare inte alltid vet vad svårigheten hos en flerspråkig elev 

bottnar i och att man då väntar för att se om läsutveckling sker i takt med att 

andraspråket utvecklas. 
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Enkät 

När det gäller rutiner för flerspråkig kartläggning av flerspråkiga elever i lässvårighet 

skiljer resultatet mellan yrkesprofessionerna avsevärt. Figur 1 nedan belyser hur 

modersmålslärarna sticker ut genom att till 100 % instämma i att kartläggning sker till 

stor del. Lärare och speciallärare instämmer inte alls eller instämmer till viss del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Enkätfråga: På min skola finns det rutiner för hur arbetet ser ut för att identifiera/kartlägga en 

flerspråkig elev som är i lässvårighet. 

 

Enkätresultaten visar också att screening genomförs regelbundet i stor utsträckning.100 

% av speciallärarna, 64 % av lärarna och 67 % av modersmålslärarna instämmer helt i 

detta. Resultatet följs av att 54 % av lärarna anser att man arbetar utifrån tidig upptäckt 

och tidig insats på skolan till stor del eller helt. 42 % av lärarna menar att detta sker till 

viss del.   Resultatet styrks av att 88 % av lärarna instämmer till viss del eller inte alls 

när det gäller huruvida man väntar på att läsutvecklingen ska mogna fram hos eleverna. 

Speciallärarna menar till övervägande del att man inte väntar på att läsutvecklingen ska 

mogna fram medan modersmålslärarna till 100 % menar att man arbetar utifrån tidig 

upptäckt och tidig insats. Vidare visar enkätresultatet att 39 % av lärarna har 0 – 20 % 

flerspråkiga elever i sin undervisningsgrupp, knappt hälften, 47 %, har 21 % -60 % och 

14 % har 81 % – 100 % flerspråkiga elever i sin undervisningsgrupp. 

 

Sammanfattningsvis menar alla yrkesgrupper att man i större utsträckning arbetar efter 

tidiga upptäckter och tidiga insatser framför att vänta på att läsutvecklingen ska mogna 

fram. Däremot framkommer det att flerspråkiga elever kan bli förbisedda då lärarna inte 

riktigt vet vari svårigheten bottnar och att man då väntar och ser om läsutvecklingen 

kommer igång i takt med andraspråkets utveckling. En av informanterna uttryckte viss 

insikt i betydelsen av att se en flerspråkig elevs språkutveckling utifrån båda språken.  

 

När det gäller rutiner är yrkesprofessionerna överens om att man som rutin informerar 

rektor när misstanke om en lässvårighet uppstår. Här utmärker sig sedan 

modersmålslärarna genom att instämma i att det finns rutiner för hur kartläggningar 

genomförs. Andra yrkesprofessioner menar att det finns ett behov av att vidareutveckla 

rutiner när det gäller upptäckt av en flerspråkig elev i lässvårighet. 



38 

 

4.2  Pedagogiska strategier lärare uppger de använder sig av för att 
en flerspråkig elev i lässvårighet ska ges förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. 

Resultat som nedan redovisas behandlar teman som strategier för gynnsam flerspråkig 

läsutveckling samt strategier för effektivt arbete som skapar förutsättningar för en 

flerspråkig elev i lässvårighet att nå skolans kunskapsmål. 

 

Fokusgrupp 

Samtalet inleds med att lärarna pratar om att flerspråkiga elever som inte kan läsa på sitt 

modersmål ofta har så mycket svårare att lära sig läsa på svenska och att det tar lång tid.  

 

”Det visar sig så tydligt att kan man inte läsa på sitt modersmål så blir det mycket 

jobbigare för dem att lära sig läsa på det nya språket. Det märker vi på de somaliska 

barnen, som exempel, som inte har någon skolbakgrund alls. Det tar mycket längre tid 

för dem än för de som kommer från Syrien och har drillats hårt i skolan där.” 

 

Lärarna kom sedan in på punktinsatser som de tycker brukar ge bra resultat. 

Punktinsatser som nämndes var regelbunden och intensiv avkodningsträning samt 

upprepad läsning. 

 

”Men vi vet ju det här, att den här intensiva träningen fungerar bra. I nio fall av tio 

fungerar det men vi får ju inte till det.” 

 

Problematiken som lyftes var svårigheten i att erbjuda de flerspråkiga elever som är i 

behov av dessa insatser kontinuerligt stöd. Lärarna upplever att specialläraren sällan 

kommer förbi och att det gäller att hitta tid/organisation för denna enskilda träning 

eleven är i behov av.  Det är upp till arbetslaget att få till enskild läsning så ofta som 

möjligt och åter ser lärarna att detta förväntas ske som en ”anpassning inom klassens 

ram”. Samtalet riktades sedan mot möjligheter att skapa tillfällen för förebyggande 

effektiva insatser och hur man inom organisationen utnyttjar all personal effektivt. 

 

”Vi har en arabisktalande språkstödjare som arbetat med språkutvecklande undervisning 

i smågrupper varje morgon. Det har varit ordförståelse och ljudsegmentering. På Ipaden, 

spel och sekvenskort. Undervisningen runt i kring utan att direkt träna läsningen. Lite 

förebyggande som ger skjuts till de som har lässvårigheter.” 

 

Samtalet utvecklades sedan mot de flerspråkiga eleverna som kommer till Sverige och 

börjar i skolan här i åk 4,5 eller 6.  Lärarna inser under samtalets gång att de elever som 

inte kan läsa när de kommer hit inte får någon grundläggande läsinlärning alls. 

Baskunskaperna i läsinlärningen övas i åk 1-3, sedan riktas fokus bort från läsinlärning 

mot läsförståelse, lässtrategier och olika typer av texter.  

 

”Vi fick fyra elever som vi inte visste något om. Vi bad dem stryka under ord som de 

inte förstod, men det är ju inte läsinläring! De här eleverna blir förbisedda.” 
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Lärarna diskuterade hur detta skulle kunna åtgärdas och menar att annan undervisning 

bör få stå tillbaka vissa lektioner till förmån för läsundervisningen, då den är 

fundamental för elevernas inlärning både nu och framöver. Fokusgruppen diskuterade 

hur särskilda läsgrupper skulle kunna organiseras utifrån de flerspråkiga elevernas 

behov och att flexibilitet kring dessa elever är nödvändigt. 

 

”De skulle ha en grupp de. De skulle ju tillhöra en klass som vanligt men ha en grupp 

där de tillsammans med en lärare får öva bokstavsljud och så…” 

 

Genom att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt, nogsamt förklara ord och begrepp 

och använda sig av språkstöd både under genomgång, arbetspass och vid 

provsituationer menar lärarna i fokusgruppen att det skapas förutsättningar för de 

flerspråkiga eleverna i lässvårighet att både inhämta och visa kunskaper på ett bra sätt. 

Språkstödjarnas betydelse återkom lärarna till vid ett flertal tillfällen och en lärare 

uttryckte 

”… språkstödet hjälper till och översätter… De skriver och uttrycker sig på båda 

språken sedan rättar vi tillsammans och då ser jag vad de kan.” 

 

Lärarna använder sig således av språkligt explicit och tydliggörande undervisning. Inom 

ett språkutvecklande arbetssätt är det arbete som sker i en mindre elevgrupp centralt för 

att skapa förutsättning för språkligt stimulerande miljö med stöttning av lärare 

(Gibbons, 2002). Detta nämndes dock inte alls i lärargruppen. 

 

Individuella intervjuer 

De individuella intervjuerna visar att informanterna känner sig säkra på att lärarna har 

hög kompetens och vilja när det gäller att hitta arbetssätt som gynnar 

kunskapsutvecklingen hos de flerspråkiga eleverna i lässvårighet. Förutsättningar till det 

gavs i och med ett projekt med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt som 

påbörjades 2012 inom hela kommunen och leddes av en av specialpedagogerna. 

Språkambassadörer utsågs på varje skola och samlades i ett nätverk som leddes av en av 

specialpedagogerna som var särskilt utbildad och kunnig inom ämnet. Informanterna 

menar att lärare och personal på skolorna genom detta fått beredskap för att möta, 

underlätta och hitta alternativa vägar till undervisning. Även under de enskilda 

intervjuerna lyftes att språkstödjarna fyller en viktig uppgift när det gäller att ge de 

flerspråkiga eleverna chans att förstå och lära sig men också för att översätta och hjälpa 

eleven förmedla sina kunskaper till läraren.  Vidare framkommer det under de enskilda 

intervjuerna att det språkutvecklande arbetssättet specifikt gynnar läsutvecklingen. 

Arbetet med ordförrådet, grammatisk kunskap och förförståelse lyftes som centralt för 

läsförståelseutvecklingen. Vikten av att arbeta med detta lyftes som följer av en av 

informanterna…  

 

”… ordförrådet är ju så centralt. Hönan och ägget, när man väl har kommit igång med 

sin läsning kommer ju ordförrådsutvecklingen igång. Före det måste detta kompenseras 
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med högläsning och så… Man blir inte en bra läsare utan ett bra ordförråd. Också att 

förstå hur olika texter är uppbyggda. Om jag inte förstår hur texten är uppbyggda ställer 

till det för mig. Att man förstår hur texter är uppbyggda, den förväntan jag har på texten 

styr ju min förståelse.” 

 

Även de elever som synliggjorts genom screeningar nämns av flera av informanterna. 

På de tre undersökta skolorna används avkodningsmaterialet ”Bravkod” på ett 

strukturerat och intensivt vis och ambitionen från specialpedagogerna är att materialet 

ska användas kommunövergripande. 

 

Enkät 

När det gäller huruvida det finns rutiner för hur arbetet ska struktureras efter upptäckt 

urskiljer sig modersmålslärarna åter genom att till 67 % instämma till stor del och 33 % 

instämma helt i att rutiner för detta finns, vilket presenteras i figur 2. Lärarna och 

speciallärarna instämmer i betydligt lägre del genom att 63 % av lärarna och 67 % av 

speciallärarna inte instämmer alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Enkätfråga: På min skola finns rutiner för hur arbetet struktureras och genomförs för att stötta en 

flerspråkig elev i lässvårighet. 

 

Enkätresultaten visar också att i stort sett alla lärare och speciallärare menar att 

flerspråkiga elever i lässvårighet saknar kontinuerligt stöd av speciallärare. 70 % av 

lärarna och 67 % av speciallärarna instämmer inte alls i att flerspråkiga elever får 

kontinuerligt stöd medan 21 % respektive 33 % menar att de till viss del får stöd av 

speciallärare. Se figur 3 nedan. 
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Figur 3: Enkätfråga: På min skola får en flerspråkig elev i lässvårighet kontinuerligt stöd av 

speciallärare. 

 

Resultatet visar också att inte heller läraren får stöd av speciallärare om hur stöd kan 

utformas för dessa elever.  I figur 4 presenteras hur 64 % av lärarna och 100 % av 

speciallärarna inte instämmer alls i att detta stöd till lärare ges medan modersmålslärare 

till 33 % instämmer helt i att detta stöd ges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Enkätfråga: När jag undervisar flerspråkiga elever i lässvårighet får jag stöd från specialläraren 

om hur jag kan stötta eleven. 

 

I resultatet framgår dock att modersmålslärarna till stor del eller instämmer helt i att 

flerspråkiga elever i lässvårighet får stöd av speciallärare och att även 

modersmålslärarna själva får stöd då det gäller hur de kan stötta eleverna. När det gäller 

om eleverna får enskild läsning instämmer inte alls eller till viss del 90 % av lärarna och 

100 % av speciallärarna i detta. Även här urskiljer sig modersmålslärarna som till 100 

% instämmer till stor del eller helt i detta. 

 

Enkätresultateten visar vidare att 65 % av lärarna och 67 % av speciallärarna och 

modersmålslärarna menar att läsmängden anpassas i den flerspråkiga elevens 

undervisning då eleven är i lässvårighet. Att hjälpa eleven att utveckla strategier i det 

som fungerar bra för bättre inlärning instämmer 47 % av lärarna till stor del eller helt att 

de gör, medan 67 % av speciallärarna instämmer till stor del.  Motsvarande 100 % av 

modersmålslärarna instämmer till stor del eller helt i detta. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet genom intervjuerna och fokusgruppen med lärare 

att det språkutvecklande arbetssättet implementerats inom kommunen och att lärarna 

som deltagit i studien använder sig av det i sin undervisning. Vidare ser de olika 

yrkesprofessionerna punktinsatser, systematisk och intensiv läsning under en period, 

som en framgångsfaktor när det gäller läsutveckling hos flerspråkiga elever i 

lässvårighet. ”Bravkod” utgör ett sådant material, vilket används på de tre skolor som 

deltagit i studien. Specialpedagogernas ambition är att detta ska spridas och användas på 

kommunens alla skolor. Både enkätresultat och resultatet från fokusgruppsintervjun 

belyser svårigheten i att få till en intensiv och strukturerad lästräning kontinuerligt i 

verksamheten. Resultatet visar också att flerspråkiga elever som kommer till skolan i 

åk. 4-6 försummas i sin grundläggande läsinlärning då undervisning i denna inte ges i 

de äldre årskurserna. Läsundervisning i dessa årskurser riktas mot i första hand mot 

läsförståelse. 

4.3  Personalens kompetens runt de flerspråkiga eleverna i 
lässvårighet 

Den tredje och sista forskningsfrågans teman kring kompetens berör just befintlig och 

önskad kompetens runt de flerspråkiga eleverna i lässvårighet samt vilken roll 

arbetslaget runt dessa elever har.  

 

Fokusgruppen 

Kommunen där studien genomfördes påbörjade 2012 ett språkutvecklande arbetssätt där 

alla skolor i kommunen deltog och leddes av en av specialpedagogerna. Denna 

kompetenshöjande insats har skapat medvetenhet hos och förutsättningar för lärare 

inom alla ämnen att undervisa på språkutvecklande vis. Inom fokusgruppen uttrycks… 

 

”… vi är ju noga numera vid genomgångar att anteckna och synliggöra ord och begrepp 

på tavlan och på olika sätt samtala om innebörden av dem, även språkstödjarna gör ju 

här en viktig insats…” 

 

Lärarna i fokusgruppen diskuterade att de elever som är i behov av mest hjälp oftast får 

tillgång till hjälp då extrapersonal som exempelvis praktikanter finns tillgängliga. Dessa 

har sällan någon utbildning och ofta inte heller erfarenhet av att undervisa elever i 

lässvårighet. Lärarna lyfter också att detta påverkar kontinuiteten då denna personal ofta 

får nya placeringar och uppdrag inom skolan. Möjligheten att skapa långsiktiga, 

kontinuerliga insatser påverkas således negativt. Vidare diskuterades specialpedagogisk 

kompetens, både vilken inriktning som finns på skolan och i vilken utsträckning. En av 

lärarna uttrycker, och får medhåll av kollegorna, att… 

 

”… den gamla speciallärarens inriktning var ju läsinlärning och hon hade kompetens för 

den biten. Nu är våra speciallärare under utbildning och sällan här på skolan. Den 

specialpedagogiska kompetensen det här läsåret är ju väldigt begränsad.” 
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Under samtalet framkom det också att lärarna saknade modersmålslärare med 

pedagogisk kompetens, gärna med inriktning mot språkutveckling och lärarna menar 

att… 

 

”… vi behöver ju modersmålslärare med den här kompetensen eftersom vi kan 

bedöma på svenska men inte på modersmålet. Vi behöver ha utbildade 

modersmålslärare som kan göra en språklig bedömning på elevernas starkaste språk, 

modersmålet.” 

 

Lärarna i fokusgruppen känner stor stöttning inom arbetslaget och vänder sig dit i första 

hand. Tidigare ingick även modersmålslärare i arbetslaget vilket upplevdes mycket 

positivt. I dag gör de inte det vilket ses som en brist då det påverkar samarbetet i hög 

grad. 

 

”Jag ser det som ett stort problem att vi inte har samma ledning. Modersmålslärare, 

språkstödjare och studiehandledare har inte samma rektor/chef som skolans övriga 

pedagogiska personal. Vi har inga gemensamma träffar alls, även om det pratas mycket 

om det.” 

 

”Vi behöver verkligen ses, som det är nu kommer de (modersmålslärarna) in i 

klassrummet under lektionen och vill prata om planeringar och elever, men då har jag ju 

inte alls tid att prata. När jag har möjlighet då är de på någon annan skola.” 

 

Lärarna ser potentialen i ett ökat samarbete med modersmålslärarna och ringar också in 

de organisatoriska förutsättningarna som en viktig faktor för framgång. 

 

Individuella intervjuer 

Även i de individuella intervjuerna lyfts samarbete mellan arbetslag och 

modersmålslärare som ett utvecklingsområde. Det framkom även att det idag inte finns 

några krav på lärarutbildning för modersmålslärare vilket anses som olyckligt. 

Modersmålslärarna har en viktig funktion som kräver insikt i den flerspråkiga 

utvecklingen, vilket man inte kan förvänta sig idag då det inte finns krav på utbildning 

alls. När det gäller samarbetet mellan arbetslaget och modersmålslärare, språkstödjare 

och studiehandledare menar flertalet av de enskilda informanterna att det måste ges 

bättre förutsättningar. Flera av de enskilda informanterna menar att modermålslärarens 

roll behöver utvecklas och preciseras när det gäller olika former av stöd som kan hjälpa 

de flerspråkiga eleverna fram både i svenskan men också i andra ämnen. Vidare lyftes 

det faktum att behörighet inte alltid innefattar kompetens utan att det skulle behövas 

mer systematik runt kompetensutveckling inom området för all pedagogisk personal. 

 

”Tittar vi på legitimationerna så ser vi att det är många som har behörigheten i att 

undervisa i svenska som andraspråk upp till år 3 eftersom man får det per automatik om 

man är behörig i svenska, men sedan är det väldigt få som har behörighet upp till åk 6.” 
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Även avsaknaden av systematisk fortbildning inom området av den pedagogiska 

personalen inom kommunen lyftes av en informant… 

 

”… det har inte bedrivits någon sytematisk fortbildning inom kommunen kopplat till det 

här och det borde det kanske ha gjorts.”  

 

Avslutningsvis lyfts det faktum av flera av informanterna att kommunen 2012 påbörjade 

ett projekt med ett språkutvecklande arbetssätt där alla skolor deltog under ledning av 

en av specialpedagogerna, vilket har skapat förutsättningar för lärare i alla ämnen att 

undervisa på ett tydligt och språkutvecklande sätt… 

 

”Ja, sedan har vi ju språkambassadörer som representanter på varje skola, som i sin tur 

håller i lärargrupper och tillsammans fördjupar sig i det språkutvecklande arbetssättet, 

vilket leder till mer kunskap hos lärare…” 

 

Informanterna känner en trygghet i att lärarna i bred utsträckning inom kommunen fått 

kompetensutveckling inom det språkutvecklande arbetssättet, och att de genom detta har 

kompetens att bedriva denna undervisning på ett gynnsamt vis 

 

Enkät 

Nedan följer i figur 5 enkätresultatet som framkom runt lärarnas trygghet i sina 

undervisningsstrategier. Dessa tyder på att 53 % respektive 36 % av lärarna inte 

instämmer alls eller instämmer till viss del då det gäller att känna sig trygg i vilka 

strategier de kan använda sig av i sitt arbete med flerspråkiga elever i lässvårighet. Detta 

följs av 32 % respektive 68 % av speciallärarna och 33 % av modersmålslärarna. 

Modersmålslärarna känner sig således tryggare i sina val av undervisningsstrategier 

kring flerspråkiga elever i lässvårighet än lärare och speciallärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Enkätfråga: Jag känner mig trygg i vilka strategier jag använder mig av i mitt arbete med 

flerspråkiga elever i lässvårighet. 

 

När det gäller fortbildning visar resultatet nedan att 64 % respektive 30 % av lärarna 

instämmer helt eller till viss del i att de önskar fortbildning inom ämnet, vilket framgår i 

figur 6 nedan. Speciallärarna instämmer till 83 % helt i att de önskar fortbildning medan 

motsvarande siffra för modersmålslärarna är 67 %. 
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Figur 6: Enkätfråga: Jag skulle vilja få fortbildning inom ämnet flerspråkig lässvårighet.  

   

Resultatet från enkäten visar, när det gäller samarbete inom arbetslaget runt flerspråkiga 

elever i lässvårigheter, att 75 % av lärarna inte instämmer alls till eller till viss del i att 

samarbetet förekommer. Alla speciallärare instämmer inte alls eller till viss del i att 

samarbete sker inom arbetslaget runt dessa elever. Modersmålslärarna instämmer dock 

till stor del eller helt till 100 %.  Resultatet är liknande när det gäller samarbetet mellan 

arbetslag och modersmålslärare. 98 % av lärarna instämmer inte alls eller till viss del 

huruvida samarbete förekommer, 100 % av speciallärarna uttrycker detsamma medan 

67 % av modersmålslärarna menar att det förekommer till stor del.  

 

Sammanfattningsvis uttrycks att det finns en begränsad specialpedagogisk kompetens 

på skolorna och att den behöver utökas. Det önskas också modersmålslärare med 

kompetens inom språkutveckling, då de flerspråkiga eleverna behöver stöd i både 

svenska och i sitt modersmål. Generellt önskas en systematisk kompetensutveckling, 

gärna via fortbildning, inom området både när det gäller lärare, speciallärare och 

modersmålslärare. Lärare känner sig inte trygga i vilka strategier de kan använda sig av 

när de arbetar med flerspråkiga elever i lässvårighet. När det gäller samarbetet efterlyser 

lärarana ett utökat sådant med modersmålslärarna och gärna med gemensam 

planeringstid. Arbetslagets roll lyfts under de individuella intervjuerna och det framkom 

att ett starkt arbetslag ses som en stor tillgång för ett effektivt arbete bland annat med 

flerspråkiga elever i lässvårighet. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

Nedan följer studiens diskussion strukturerad efter de tre forskningsfrågorna. Varje 

avsnitt inleds med en kort sammanfattande slutsats som kursiverats. Därefter avslutas 

kapitlet med en metoddiskussion som sedan följs av funderingar kring fortsatt 

forskning. 

5.1  Rutiner för att uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i 
eventuella lässvårigheter 

Studien visar att skolorna brister när det gäller att ha specifika rutiner som fångar upp 

flerspråkiga elever i lässvårighet. Likaså saknas rutiner för hur en flerspråkig 

kartläggning genomförs samt rutiner för hur arbetet ska läggas upp för en flerspråkig 

elev i lässvårighet. 

 

”Rutiner, där finns det mycket att göra…” uttrycker en av de enskilda informanterna 

och det får representera studiens resultat när det gäller de rutiner som finns för att 

uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i lässvårighet i den kommun där studien 

genomfördes. Rutiner för utredning efter uppmärksammande av en eventuell 

lässvårighet efterfrågas i stor utsträckning. 

 

Studien visar att man på alla deltagande skolor använder sig av screening i åk 1 eller 2. 

Genom denna möjliggörs uppmärksammandet av både enspråkiga och flerspråkiga 

elever som är i, eller riskerar att hamna i, lässvårighet. Dessa screeningar går utmärkt att 

använda för att synliggöra flerspråkiga elever i risk för lässvårigheter menar Böyesen 

(2006), men betonar också vikten av att efter uppmärksammandet även göra en 

flerspråkig kartläggning på elevens modersmål för att bilden av elevens svårighet ska bli 

tydlig. Den rutin som genomgående är känd för deltagarna i studien är den att rektor ska 

informeras vid misstanken att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen. Rutiner som 

tar vid därefter upplevs, i stor utsträckning, saknas.  

 

I studien framkom vidare att lärarna i fokusgruppen upplevde att det skett en förändring 

när det gäller hur tidig upptäckt och tidiga insatser värderas i förhållande till elever i 

lässvårigheters förutsättning att utveckla sin läsförmåga. Detta kan förklaras med de 

screeningar som numera kontinuerligt genomförs i de yngre åldrarna. Lärarnas 

upplevelse är att det tidigare i större utsträckning handlade om att insatser uteblev till 

förmån för att elevens språkliga utveckling skulle mogna fram. Idag arbetas det inom 

kommunen i större utsträckning efter att tidiga insatser är mer effektiva för 

läsutvecklingen, vilket också finner stöd i forskning (Lundberg, 2010; Myrberg, 2009). 

 

Resultatet visar dock att insikten i tidiga insatsers värde inte kommer de flerspråkiga 

eleverna till del då dessa ofta blir förbisedda då oklarheter råder kring vari svårigheten 

ligger. Både Salameh (2012), Hedman (2009) och Hyltenstam (2010) lyfter detta 

fenomen i sina forskningar och menar att lärare är osäkra kring om svårigheten ska 
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härledas till en medfödd lässvårighet eller till tillägnandet av andraspråket. Dessa 

forskare menar att detta är en bidragande orsak till att de flerspråkiga eleverna lämnas 

utan tidiga insatser. Salameh (2012) menar vidare att lärare till viss del antar att en 

flerspråkig elevs språkutveckling är långsammare och därför väljer att avvakta. Orsaken 

till varför lärarna i studien avvaktar skulle således kunna härledas till en osäkerhet kring 

de flerspråkiga elevernas språk- och läsutveckling. 

 

Resultatet visar vidare att de olika professionerna skiljer sig åt när det gäller rutiner för 

förekomst och genomförande av flerspråkiga kartläggningarna. Modersmålslärarna är 

representerade i betydligt färre antal i enkäten men resultatet är trots det 

anmärkningsvärt. Modersmålslärarna urskiljer sig genom att uttrycka att rutiner för 

kartläggningar och utredningar finns och används medan lärare och speciallärare i både 

enkäten och genom fokusgrupper menar att dessa saknas. Lärare i fokusgruppen och 

enskilda informanter uttrycker att de saknar uppföljande rutin för utredning efter 

screeningen. De efterfrågar en tydlighet runt vilket kartläggningsmaterial som ska 

användas, vem/vilka som ansvarar för kartläggningen och vilka insatser som sedan ska 

göras. Orsaken till varför personal i samma kommun har olika erfarenheter går i denna 

studie inte att fastslå. Då modersmålslärarna inte arbetar inom samma organisation som 

lärarna, det vill säga inte har samma chef, skulle det vara möjligt att information och 

samarbete inte når fram mellan dessa yrkesgrupper. Det skulle kunna vara så att 

modersmålslärarna genomför kartläggningar själva på de elever de anser vara i behov av 

det. En flerspråkig kartläggning bör dock genomföras av en pedagog som har 

högskoleutbildning med inriktning läs- och skrivsvårighet/dyslexi i samarbete med 

modersmålslärare (SPSM, 2013a) varför detta spretiga resultat bör följas upp av 

skolorna. Andra orsaker till resultatet kan vara att lärare och modersmålslärare har olika 

uppfattningar om vad en läs- och skrivkartläggning innebär. Det saknas idag krav på 

lärarlegitimation för modersmålslärare (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 

2015) vilket också kan vara en bidragande orsak till skillnaden i uppfattningen kring en 

flerspråkig kartläggning då innebörden av densamma kan uppfattas annorlunda 

beroende på förkunskaper. Oavsett orsak är det hela nödvändigt att fortsätta utreda, 

eleverna i behov av stöd har rätt till kartläggningar och adekvata insatser. Trots att 

modersmålslärarna instämmer i att kartläggningarna görs kan man anta att det finns 

flerspråkiga elever i klasserna som inte kartläggs då detta är en uppfattning som gäller 

till stor del hos lärare och speciallärare. Risken att den flerspråkiga eleven i lässvårighet 

blir förbigången är således stor.  

 

För att svårigheten hos en flerspråkig elev ska kunna förklaras menar forskare att en 

kompletterande flerspråkig kartläggning bör ske i anslutning till uppmärksammandet 

(Böyesen, 2006; Elbro et al., 2012; Everatt & Smyth, 2004; Hedman, 2009; Hyltenstam, 

2010; Lesaux & Siegel, 2003; Salameh, 2012). Till övervägande del visar studiens 

resultat att dessa flerspråkiga kartläggningar uteblir. Screeningarna synliggör både 

enspråkiga och flerspråkiga elever i lässvårighet, men visar inte i sig själv vari 

svårigheten bottnar. När det gäller att utreda och kartlägga orsaker till flerspråkiga 

elevers lässvårighet gäller det att först ta reda på om det är en svårighet i att tillägna sig 
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andraspråket som är bekymmersamt, eller om det beror på en medfödd 

inlärningssvårighet. Detta tydliggörs genom att genomföra tester av den fonologiska 

förmågan och avkodningsförmågan på båda språken. Uppvisas brister i dessa på båda 

språken menar Hedman (2009) att man kan anta att det är en medfödd 

inlärningssvårighet, medan goda resultat på modersmålet snarare tyder på begränsade 

kunskaper inom andraspråket (Böyesen, 2012). Genom att erbjuda elever i lässvårighet 

riktad undervisning i specifika färdigheter visar forskning på positiva effekter 

(Skolverket, 2012b). Samma forskning visar också att det är mindre effektivt att arbeta 

med elever där det inte är specificerat vilken sårbarhet det handlar om. Genom att inte 

utreda och söka information om elevens svårighet genom flerspråkiga kartläggningar, 

riskerar således de flerspråkiga eleverna i lässvårighet på skolorna i den undersökta 

kommunen att inte få den undervisning som är mest gynnsam för läsutvecklingen. Med 

tanke på andelen flerspråkiga elever på skolorna i studien är detta en viktig och 

betydelsefull aspekt att ta hänsyn till. 

 

Rutiner för att uppmärksamma och kartlägga flerspråkiga elever bör ses som ett 

utvecklingsområde för både de enskilda skolorna i studien men också inom kommunen. 

Förslagsvis skulle SPSM:s kartläggningsmaterial Flerspråkig kartläggning av 

avkodning och läsning ett kartläggningsmaterial (SPSM, 2013c) kunna vara användbart 

då det utgår från elevens båda språk. 

5.2  Pedagogiska strategier lärare uppger de använder sig av för att 
en flerspråkig elev i lässvårighet ska ges förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. 

I den kommun studien genomfördes har lärare getts kompetens att skapa effektiv 

språkutvecklande undervisning genom den kommunövergripande satsning som gjorts på 

språkutvecklande arbetssätt. Detta arbetssätt gynnar alla elever i klassrummet, även de 

flerspråkiga eleverna i lässvårighet.  Däremot skapar organisationen och tidsbrist 

svårigheter för lärarna att erbjuda de flerspråkiga eleverna i lässvårighet kontinuerlig 

och intensiv träning i ordförståelse, avkodning och läsförståelse.  Dessutom upplevs 

tillgång till specialpedagogisk kompetens som bristfällig. De flerspråkiga elever som 

kommer till skolorna i de senare åren riskerar försummas i sin grundläggande 

läsinlärning då denna undervisning bedrivs i de lägre åldrarna.  

 

Att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt är gynnsamt både för läsutveckling samt 

tillägnandet av ett andraspråk på ett djupare plan (Gibbons, 2002). Kommunen där 

studien genomfördes har varit förutseende och sett potentialen av det språkutvecklande 

arbetssättet då alla skolor deltagit i projektet under flera år, vilket också hörs på 

resonmangen inom fokusgruppen med lärare. Resonemanget tyder på att resultat av 

projektet skapats. Lärarna är medvetna om vikten av en tydlig och explicit språklig 

undervisning och uttrycker att de tillämpar detta i sin undervisning. Under 

fokusgruppsintervjun diskuterades också språkstödjarens viktiga roll för de flerspråkiga 

elevernas kunskapsinhämtning. Fokusgruppen beskriver hur eleverna tillsammans med 

språkstödjaren får samtala om uppgifterna och innehållet på sitt modersmål, och i 
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samverkan med läraren och språkstödjaren sedan får möjlighet att på båda språken visa 

sina kunskaper. När det gäller flerspråkiga elevers strävan att nå kunskapsmålen står de 

inför en dubbel uppgift menar Gibbons (2002). Dels ska de lära sig ny kunskap, dels ska 

de tillägna sig ord och begrepp på ett nytt språk.  Lärarna i fokusgruppen pratar om hur 

de genom sin undervisning tydliggör språket genom att anteckna ord och begrepp på 

tavlan och sedan samtala runt dem. Det som däremot inte lyfts är det specifika 

språkutvecklande arbetet som sker i en mindre grupp under ledning av en lärare, vilket 

Gibbons lyfter som en viktig framgångsfaktor. De flerspråkiga eleverna behöver 

utveckla sina inre djupliggande scheman för att få en djupare förståelse av det språkliga 

innehållet, både muntligt och skriftligt. Detta sker enligt Gibbons (2002) genom att 

diskutera och förutsäga vad som kan hända i en text och fundera kring varför man antar 

så. Genom att sitta i en elevgrupp som leds av en lärare och föra resonemang, lyssna, 

fråga och kommentera, skapas en språkutvecklande miljö där eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin förståelse för språket. 

 

Gibbons (2002), Hedman (2009), Hyltenstam (2010) och Salameh (2012)  menar vidare 

att det språkutvecklande arbetssättet främjar den flerspråkiga läsutvecklingen specifikt 

då läsinlärning på ett outvecklat andraspråk kan leda till en mekanisk läsning. Detta kan 

i sin tur leda till att en läsförståelsesvårighet utvecklas. Resultatet visar dock att lärarnas 

medvetenhet om och tydliggörandet av språket upplevs skapa förutsättningar för 

flerspråkiga elever att utveckla läsförståelse. Däremot visar resultatet hur enskild 

läsning, intensivt med speciallärarstöd eller annan lärare, är sällan förekommande för de 

flerspråkiga eleverna i lässvårighet. Inte heller de undervisande lärarna får 

specialpedagogisk stöttning kring hur undervisningen kan läggas upp för dessa elever. I 

fokusgruppen framkommer att detta har skapat en frustration bland lärare. Forskning 

visar att tidiga, kontinuerliga, fonologiskt grundade och intensiva insatser är avgörande 

när det gäller att stötta elever som är långsamma eller inte kommer vidare i sin 

läsutveckling (Höien & Lundberg, 2013; Lundberg, 2010; Myrberg, 2009; Samuelsson, 

2009). Detta är känt för lärarna i fokusgruppen och svårigheten att skapa förutsättningar 

för dessa elever stressar lärarna. Under samtalet lyftes också bristen på 

specialpedagogisk kompetens på skolan. Lgr 11 (Skolverket, 2011) uttrycker klart och 

tydligt att alla elever i behov av stöd har rätt till en likvärdig utbildning, vilket innefattar 

specialpedagogiskt stöd när eleven är i sådant behov. Att det specialpedagogiska stödet 

är betydelsefullt menar också Nilholm (2007) när han problematiserar detsamma genom 

att uttrycka att så länge den ordinarie undervisningen och pedagogiken har svårt att 

bemöta alla elever individuellt så, verkar det vara nödvändigt med en speciell pedagogik 

som ser till att alla elever får en likvärdig utbildning. Resultatet tyder dock på att de 

flerspråkiga eleverna lämnas utan specialpedagogiskt stöd trots lässvårigheter. Risken är 

således att eleverna inte får tillgång till den systematiska och intensiva undervisning 

som skapar goda förutsättningar för läsutveckling. 

 

Då både enkätresultatet och resultatet från fokusgruppen tyder på att flerspråkiga elever 

som är i lässvårighet i stor utsträckning inte får tillgång till läsundervisning av 

speciallärare bör detta ses över och åtgärdas. Evidens finns för att strukturerad specifik 
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träning inriktad mot kopplingen fonem – grafem är betydligt mer effektiv för 

läsutveckling än ordinarie klassrumsundervisning (Myrberg, 2007; SBU, 2014). Vidare 

visar forskningen att fonologisk medvetenhet som länkas till skriftspråket är än mer 

verkningsfull än renodlad fonologisk träning. Dessutom påvisas att undervisning som 

omfattar fler komponenter ofta är mer effektiva än den undervisning som enbart riktas 

mot en komponent (Fälth et al., 2013; Morris et al., 2012; Samuelsson, 2009; Wolff, 

2011).  Speciallärare bör således specifikt skapa undervisning till dessa elever som 

förslagsvis innehåller den för läsningen så viktiga fonologiska medvetenheten i 

samverkan med ovan nämnda delar. 

 

Forskning visar vidare att den fonologiska medvetenheten effektivt kan tränas på de 

flerspråkiga elevernas andraspråk med samma effekt som på enspråkiga (Lesaux & 

Siegel, 2003; Lovett et al., 2008). Det finns också forskning som visar att den mest 

effektiva läsinlärningen för flerspråkiga elever är den som sker på elevens båda språk 

(Thomas & Collier, 2002). Fokusgruppen nämner hur en modersmålslärare arbetar med 

språkutvecklande verksamhet en stund varje morgon. Den fonologiska förmågan 

bearbetas genom övningar med ljudsegmentering men även ordförståelse övas genom 

spel och sekvenskort. Lärarnas slutsats var att detta borde utvecklas över skolan och att 

undervisningsmodellen borde komma fler barn till gagn. Det bör dessutom få en 

spridning på skolorna i övrigt inom kommunen så att fler flerspråkiga elever får tillgång 

till den typen av undervisning.  Utifrån vad forskningen visar kring den flerspråkiga 

läsinlärningen bör samarbetet mellan lärare, speciallärare och modersmålslärare belysas 

och utvecklas då det är betydelsefullt (Skolverket, 2013). 

 

Fokusgruppens diskussion om flerspråkiga elevers läsundervisning resulterade vidare i 

att de plötsligt blev medvetna om hur flerspråkiga elever som inte gått i skolan alls i sitt 

hemland och kommer till Sverige, och till skolan, i de äldre åldrarna (åk. 4-6, min 

kommentar) inte får någon grundläggande läsinlärning alls. Lärarna menar att dessa 

elever helt försummas i sin grundläggande läsinlärning då läsundervisningen i åk. 4-6 

övergått till undervisning i lässtrategier och läsförståelse. Detta fenomen beskriver 

också Hyltenstam (2010) samtidigt som han lyfter hur dessa elever på grund av detta 

riskerar att utveckla en lässvårighet. Dessa elever är i samma behov som alla elever av 

en god och grundläggande läsinlärning. Lundberg (2010), Lundberg och Herrlin (2003) 

samt Höien (2013) menar att läsundervisning för nybörjare måste innehålla specifikt 

arbete med de båda grundkomponenterna för läsning, nämligen avkodning och 

läsförståelse. Lärarna i fokusgruppen hamnade i en konstruktiv diskussion där flera 

olika lösningar lyftes, bland annat att en läsininlärningsgrupp borde startas för de 

nyanlända flerspråkiga eleverna i åk 4,5 och 6. Skolverket (2013) lyfter hur flexibla 

lösningar inom skolan är en viktig faktor för flerspråkiga elevers framgång i skolan och 

frågan som måste ställas är om det finns något alternativ till att erbjuda en baskurs med 

grundläggande läsinlärning för dessa elever. Utan möjligheten att utveckla fonologiska 

färdigheter, avkodningsförmåga och möjlighet att bekanta sig med den svenska 

ortografin ges de flerspråkiga elevernas läsutveckling alltför knappa förutsättningar för 

att lyckas. Risken är att skolan skapar lässvårigheter hos flerspråkiga barn genom att 
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undanta dem möjligheten att få tillgång till god läsundervisning. Ansvaret för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för läsutveckling hos även dessa elever är förstås skolans. 

Både Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Skollagen (2010:800) reglerar elevens rätt till 

anpassad undervisning efter de behov eleven är i. Genom god organisation, behöriga 

lärare och adekvat undervisning ska skolan anpassa de insatser eleven är i behov av. 

Detta är en omständighet kommunen behöver belysa och följa upp med åtgärder 

omgående. 

5.3  Personalens kompetens runt de flerspråkiga eleverna i 
lässvårighet 

Studien visar att det inom kommunen saknas kontinuerlig och strukturerad 

kompetensutveckling inom området flerspråkighet och lässvårighet. Även utbildning för 

modersmålslärare efterfrågas, liksom lärares egen önskan om fortbildning inom 

området. 

 

Att lära sig läsa på ett andraspråk kan vara riskabelt för läsutvecklingen! Det finns flera 

fallgropar och avgörande är om undervisande lärare har de kunskaper som krävs för att 

skapa en gynnsam flerspråkig läsundervisning. Resultatet i studien visar att många 

lärare känner sig otrygga när det gäller undervisningsstrategier för flerspråkiga elever, 

vilket i olyckliga situationer kan leda till att en lässvårighet skapas av skolan. 

Hyltenstam (2010) betonar vikten av kompetensutveckling av Sveriges lärare idag när 

undervisningen sker av flerspråkiga elever i allt större utsträckning. Tillgången till 

specialpedagogisk kompetens och behörighet hos modersmålslärare upplevs vidare av 

deltagarna i studien som alltför begränsad, vilket påverkar möjligheten till adekvata och 

rätt riktade insatser mot de elever som är i behov av det. 

 

Skolan har genom ämnet svenska som andraspråk en skyldighet att se till att 

flerspråkiga elever får undervisning i och om det svenska språket (Skolverket, 2011) 

vilket också förutsätter att det finns både kompetent och behörig personal. Det har visat 

sig vara på sin plats att problematisera ämnet Svenska som andraspråk då 2/3 av lärarna 

som undervisar i ämnet inte har behörighet för det, samtidigt som ämnet har en låg 

status hos både elever och föräldrar (Skolverket, 2008). När det gäller lärares kompetens 

i Svenska som andraspråk visar det sig att bara ett fåtal deltagare i studien har 

behörighet upp till åk. 6. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2015) visar 

hur alla lärare som har behörighet i svenska åk. 1-3 per automatik också har behörighet i 

Svenska som andraspråk upp till åk. 3, vilket kan förklara varför så många som 89 % av 

lärarna i undersökningen inte känner sig trygga i sin undervisning av elever med annat 

modersmål än svenska. De har inte någon specifik utbildning inom området alls. 

Hyltenstam (2010) menar att lärare behöver ha insikt i hur en typisk flerspråkig 

läsutveckling kan se ut för att ha möjlighet att avgöra när läsutvecklingen verkar stöta 

på bekymmer som inte bör betraktas som typisk utveckling. Vidare menar Hyltenstam 

(2010) att denna avsaknad av kompetensutveckling leder till att lärare känner osäkerhet 

och rädsla inför att göra felbedömningar i flerspråkiga kartläggningar, varför de istället 

uteblir. Resultatet visar genom de individuella intervjuerna att det saknas en systematik 
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runt fortbildning inom området för all pedagogisk personal inom kommunen, vilket kan 

antas vara en bidragande orsak till lärarnas osäkerhet kring effektiva strategier och 

flerspråkiga kartläggningar för denna elevgrupp. Det kan vidare antas att det inte bara 

gäller kommunen där studien genomfördes då Hyltenstam (2010) menar att det generellt 

krävs en kompetensutveckling hos lärare för att skolan ska kunna erbjuda flerspråkiga 

elever en språkutvecklande miljö. I det närmaste önskar alla deltagare i fokusgruppen 

och enkäterna kompetensutveckling inom området vilket borde ses som en 

framgångsfaktor vid en eventuell satsning på utveckling inom området.  

 

Vidare diskuterades i fokusgruppen skolans tillgång till specialpedagogiska kompetens, 

vilken ansågs vara begränsad under en period då speciallärarna är under utbildning. 

Styrdokumentens krav och den enskilda elevens rättigheter gäller dock alltjämt. 

Elevernas behov ska uppmärksammas och de ska få det stöd de är i behov av 

(Skolverket, 2011). Skolverket (2012b) visar att riktad undervisning i specifika 

färdigheter för elever i svårighet är effektivt och ger goda resultat.  Skolverket (2009) 

visar också hur svenska som andraspråk på sina håll använts som stödundervisning för 

svaga elever, elever både med svenska som andraspråk samt elever med svenska som 

modersmål. Forskning finns som visar att det är mindre effektivt att arbeta med elever 

där man inte vet vilken sårbarhet det handlar om (Skolverket, 2009), vilket man skulle 

kunna anta gäller när elever med svenska som modersmål undervisas i svenska som 

andraspråk! Naturligtvis är det svårt att erbjuda och arbeta utifrån detta om tillgången 

till specialpedagogisk kompetens är alltför begränsad. Intentionen borde därför vara att 

se över tillgången till den specialpedagogiska kompetensen utan dröjsmål. De elever 

som är i behov av stöd nu har inte tid att vänta!  

 

Resultatet visar att det efterfrågas utökad kompetens när det gäller behörighet för 

modersmålslärare, vilket inte är ett krav idag (Skolverket, 2012a). Under de individuella 

intervjuera lyftes det att det vore önskvärt med krav på lärarutbildning också för 

modersmålslärare. Deras funktion kräver en stor insikt som inte kan förväntas av någon 

som inte har relevant utbildning.  Även i fokusgruppen diskuterades vilken stor 

betydelse modersmålslärarnas kompetens har när det gäller att arbeta med flerspråkiga 

elever i exempelvis lässvårighet. Lärarna menade att modersmålslärare måste kunna 

göra en språklig bedömning på modersmålet för att skapa förutsättningar för rätt 

undervisning.   

 

Det pågår under åren 2013-2016 i Sverige en satsning på kompetensutveckling av både 

skolledare och lärare inom området flerspråkighet och andraspråksutveckling 

(Skolverket, 2013). I enkätundersökningen visade det sig att 94 % av lärarna, 83 % av 

speciallärarna och 100 % av modersmålslärarna instämmer till stor del eller helt i att de 

önskar fortbildning. Självklart måste kommunen ta tillfället i akt, i mycket större 

utsträckning än vad som görs, och se till att berörda får möjlighet att förkovra sig. 

Genom att satsa på utbildning för personalen inom området i kommunen och lyfta 

värdet på ämnet Svenska som andraspråk kan antas att förutsättningarna förändras till 

det bättre när det gäller ämnets tillämpning och status. Både skolpolitiker, tjänstemän, 
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skolledningar och lärare har alla ett stort ansvar att implementera en hög status och 

användbarhet av ämnet inför både elever och föräldrar. Med anledning av alla de 

människor som söker sig både till Sverige, och till den undersökta kommunen, måste 

skolledning, skola och lärare utvecklas och förhålla sig till de behov hos eleverna som 

finns på skolan idag och i morgon. 

5.4  Metoddiskussion 

Studien vilar på tre olika metoder vars resultat styrker varandra. Detta torde verka för en 

trovärdighet och tillförlitlighet i studien (Bryman, 2011). Vid urvalet av informanter och 

respondenter användes målstyrt respektive klusterurval vilket också kan antas förstärka 

studiens validitet och reliabilitet då deltagarna var insatta i ämnet. Validiteten bottnar i 

kvalitativa studier både på metodologiska och moraliska grunder då det kan vara svårt 

att presentera ett rättvist och objektivt resultat från en muntlig till skriftlig form. Genom 

de noggranna metodologiska överväganden som gjordes i planering och genomförande 

kan dock reliabiliteten (noggrannhet/tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet/giltighet) 

stärkas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Att intervjuguider och enkät formades för att svara upp mot forskningsfrågorna, samt 

skapades genom samma struktur bör ge förutsättning för trovärdiga resultat i studien.  

Det strukturella i att skapa intervjuguider och enkät utifrån samma innehållsstruktur kan 

också antas påverka noggrannheten och tillförlitligheten positivt. Alla intervjuer 

transkriberades i sin helhet men endast de svar som kunde riktas direkt mot 

forskningsfrågorna behandlades vilket bidrar till både noggrannhet och giltighet till 

studien. Att undersökaren var känd av de flesta informanter kan dock ses som en 

försvagning av giltigheten då informanternas svar kan vara påverkade av detta (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Då ämnet uppfattades som krävande av flera informanter meddelade undersökaren om 

det bakomliggande syftet till studien som var att belysa områdets utvecklingspotential 

inom kommunen. Till viss del förändrade denna information en del av informanternas 

inställning till sitt deltagande i studien på ett positivt sätt. Detta kan antas stärka 

giltigheten på svaren då vilja till utveckling inom området upplevdes av undersökaren. 

 

I resultatredovisningen kodades inte informanterna fram då detta skulle riskera att 

konfidentialitetskravet inte skulle kunna garanteras. Detta innebär att det inte 

framkommer eventuella mönster i de olika professionernas svar. Dock vägde i detta fall 

konfidentialitetskravet tyngre (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att öka studiens reliabilitet hade ett slumpmässigt urval från intervjucitaten kunnat 

sorteras under forskningsfrågorna av ytterligare personer. Därefter kunde det räknas på 

hur hög andel av citaten som sorterats lika under de tre forskningsfrågorna av de olika 

personerna. Ju högre andel som sorterats lika av de olika personerna, desto större 

reliabilitet hade studien erhållit.  
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I intervjusituationer finns möjlighet att säkerställa förståelsen av svaren genom 

kompletterande frågor eller korta sammanfattningar där informanten godkänner 

undersökarens uppfattning. Denna möjlighet saknas vid enkätundersökning, vilket 

ställer höga krav på frågornas utformning. Den inledande delen i enkäten utgör 

presentationsdel av respondenten. Där saknades en direkt fråga om utbildning inom 

svenska som andraspråk vilket skapade ett otydligt resultat kring kompetensen inom 

området. Detta påverkar validiteten negativt då respondent och undersökare kan ha olika 

uppfattningar om vad behörighet innebär. 

 

Nästkommande enkätdel behandlade den första forskningsfrågan om rutiner och 

uppmärksammande av flerspråkiga elever i lässvårighet, och skapade tveksamhet hos 

nio respondenter. Endast ställningstagande svar fanns tillgängliga och ”vet ej” fanns 

inte som alternativ. Detta medförde att dessa respondenter skapade egna svarsalternativ 

(vet ej) och markerade dessa. Risken finns att också andra respondenter varit osäkra på 

sitt val av svarsalternativ, vilket medför att enkätsvaren i dessa frågor riskerar att sakna 

tilläcklig tillförlitlighet. I samma del av enkäten riktades frågor mot i vilken 

utsträckning kartläggning av flerspråkiga elever förekommer. Genom att komplettera 

enkäten med frågor som ger resultat kring hur en flerspråkig kartläggning kan se ut hade 

tillförlitligheten stärkts då undersökaren får en bild av respondentens förståelse av 

flerspråkig kartläggning. Intressant för studien vore också om frågorna om vilka rutiner 

som finns för att uppmärksamma flerspråkiga elever i lässvårighet efterföljdes av frågor 

som kunde bidra med resultat kring vad som verkligen händer efter meddelandet till 

rektor vid misstanke om en flerspråkig elev i lässvårighet. Även frågor om vem som 

genomför en flerspråkig kartläggning och vilket material som används hade varit av 

stort intresse. 

 

Vidare riktades frågorna i enkätens andra del som berör forskningsfråga två generellt 

mot lärare och deras undervisningsgrupp som helhet. Det innebär att det saknas resultat 

som visar exempelvis hur många flerspråkiga elever i lässvårighet lärare undervisat 

eller hur ofta dessa elever fått det stöd de är i behov av. Tillförlitligheten och giltigheten 

i studien hade styrkts av detta då dessa svar också visat på respondentens erfarenhet 

inom området. 

 

För att ge studien en större giltighet och noggrannhet kunde intervjuer genomförts även 

med modersmålslärare och språkstödjare/studiehandledare. Vid en intervju ges 

möjlighet till följdfrågor och sammanfattningar vilket kan säkerställa att svaren som ges 

uppfattas rätt av undersökaren.  

 

5.5  Fortsatt forskning 

Att samarbete mellan olika yrkesprofessioner gynnar de flesta verksamheter är troligen 

befäst, men hur ser det ut på svenska skolor idag när det gäller samarbete mellan lärare, 

speciallärare och modersmålslärare? Skapar organisationen gynnsamma förutsättningar 

för samarbete eller utgör organisationen ett hinder i sig? I denna studie framgår att 
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modersmålslärarna arbetar under annan chef än lärarna vilket leder till att de naturliga 

samarbetsträffar som enhetsmöten och konferenser utgör saknas. Hur påverkar det 

kvalitén på verksamheten kring de flerspråkiga eleverna?  

 

Föreliggande studie undersöker hur kompetensen ser ut runt de flerspråkiga eleverna i 

lässvårighet.  Insikten efter arbetet med studien är att många lärare känner sig 

otillräckligt insatt och osäkra i undervisningsstrategier kring dessa elever. Studien 

visade att endast ett fåtal har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk upp till 

åk 6, vilket innebär att det stora antalet inte har någon specifik utbildning i att undervisa 

andraspråkselever då denna behörighet tillfaller per automatik upp till år 3 när den 

generella behörigheten i svenska uppnås. Intressant vore därför att undersöka vilken 

kompetens inom svenska som andraspråk den generella behörigheten verkligen 

genererar hos de lärarstuderande som idag utbildar sig till lärare. Blir de rustade med 

kunskap som krävs och genererar behörigheten också valid kompetens? 
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Resultat enkät     Bilaga 1 

Enkäten besvarades av 52 lärare, 10 speciallärare och 6 modersmålslärare. 

Enkätresultatet inleds med presentation av respondenterna. Forskningsfrågorna utgör 

sedan rubriker och är kursiverade.    

Presentation av respondenter: 

Kryssa den yrkesprofession som stämmer bäst på dig: 

 

 

 

 

 

 

 

Kryssa för den utbildning som stämmer bäst för dig: 

 

 

 

 

 

 

 

Antal arbetade år inom professionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av elverna i min undervisningsgrupp som är flerspråkiga: 

 

 

 

 



 

Vilka rutiner finns för att uppmärksamma och utreda flerspråkiga elever i eventuella 

lässvårigheter? 

 

Tema: Tidig upptäckt 

 

 

 

 

  

 

 

Enkätfråga: På min skola arbetar vi efter policyn att elevernas läsutveckling mognar 

fram därför avvaktar vi med att identifiera dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: På min skola arbetar vi efter policyn tidig upptäckt och tidiga insatser när 

det gäller läsutveckling. 

 

Tema: Rutiner 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: På min skola genomförs det regelbundet en kartläggning, s.k. screening, av 

samtliga elevers läsförmåga i åk 2 eller i annan årskurs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: På min skola finns det rutiner för hur arbetet ser ut för att 

identifiera/kartlägga en flerspråkig elev som är i lässvårighet. 

 

Vilka pedagogiska strategier uppger lärarna att de använder sig av för att en 

flerspråkig elev i lässvårighet ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. 

 

Tema: strategier för att gynna flerspråkig läsutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: På min skola finns det rutiner för hur arbetet struktureras och genomförs för 

att stötta en flerspråkig elev i lässvårighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: På min skola får en flerspråkig elev i lässvårighet kontinuerligt stöd av 

speciallärare. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: När jag undervisar flerspråkiga elever i lässvårighet ser jag till eleven får 

enskild läsning för en vuxen tre – fyra gånger per vecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: När jag undervisar flerspråkiga elever i lässvårighet får jag stöd från 

specialläraren om hur jag kan stötta eleven. 

 

Tema: strategier för att skapa förutsättningar för måluppfyllelse  

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: När jag undervisar flerspråkiga elever i lässvårighet ser jag till att anpassa 

läsmängden i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kompetense 

 

 

Enkätfråga: Enkätfråga: När jag undervisar flerspråkiga elever ser jag till att eleven får 

utveckla strategier i det hon/han lätt för. 

 

Vilka kompetenser har de lärare som arbetar med flerspråkiga elever som är i 

lässvårighet. 

 

Tema: kompetens runt de flerspråkiga eleverna i lässvårighet 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: Jag känner mig trygg i vilka strategier jag använder mig av i mitt arbete 

med flerspråkiga elever i lässvårighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: Jag har deltagit i fortbildning om flerspråkiga elever i lässvårighet de 

senaste fem åren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Enkätfråga: Jag skulle vilja få fortbildning inom ämnet flerspråkig lässvårighet. 

 

Tema: arbetslagets roll 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: Vi samarbetar runt flerspråkiga elever i lässvårighet inom arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfråga: Arbetslaget och modersmålsläraren samarbetar runt flerspråkiga elever i 

lässvårighet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkät flerspråkiga elever i lässvårighet   Bilaga 2 

  

Kryssa för den yrkesprofession som stämmer bäst på dig: 

O lärare 

O modersmålslärare 

O speciallärare  

 

Kryssa för den utbildning som stämmer bäst för dig. 

O lärarutbildning   

O speciallärarutbildning 

O modersmålslärarutbildning 

O annan utbildning:____________________________________________________________ 

 

 Antal arbetade år inom professionen: 

O 1-4 år   

O 5-10 år 

O 11-15 år 

O 16 år eller mer 

    

Andel av eleverna i min undervisningsgrupp som är flerspråkiga: 

O 0-20%   

O 21-40% 

O 41-60% 

O 61-80% 

O 81-100% 

 

Nedan följer ett antal påståenden. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med 

din uppfattning: 

 
Jag känner till den definition som X kommun tillämpar när det gäller kriterier för Läs- och skrivsvårigheter. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 



 

På min skola genomförs det regelbundet en kartläggning, s.k. screening, av samtliga elevers 

läsförmåga i åk 2 eller i annan årskurs. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

På min skola arbetar vi efter policyn att elevernas läsutveckling mognar fram därför 

avvaktar vi med att identifiera dem. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

På min skola arbetar vi efter policyn tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller 

läsutveckling. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

På min skola finns det rutiner för hur arbetet ser ut för att identifiera/kartlägga en flerspråkig 

elev som är i lässvårighet. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

Vid ja, beskriv:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

På min skola får en flerspråkig elev i lässvårighet kontinuerligt stöd av en speciallärare. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

På min skola finns det rutiner för hur arbetet struktureras och genomförs för att stötta 
läsutvecklingen hos en flerspråkig elev i lässvårighet. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

Vid ja, beskriv:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Vi samarbetar runt flerspråkiga elever i lässvårighet i arbetslaget. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

Arbetslaget/läraren samarbetar med modersmålsläraren i arbetet kring flerspråkiga elever i 

lässvårighet. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

 

 



 

När jag undervisar flerspråkiga elever i lässvårighet: 

 

 Ser jag till att anpassa läsmängden i elevens undervisning. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

 Ser jag till att eleven får utveckla strategier i det som han/hon har lätt för. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

Exempel på eventuella strategier:-

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 Ser jag till att eleven får enskild läsning för en vuxen tre – fyra gånger/vecka som anpassning 

inom klassens ram. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

 Får jag kontinuerligt stöd från specialläraren om hur jag kan stötta eleven. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

  



 

Kommentarer:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Jag känner mig trygg i vilka strategier jag använder mig i mitt arbete med flerspråkiga elever i 

lässvårighet. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

Jag har deltagit i fortbildning inom flerspråkiga elever i lässvårighet de senaste fem åren. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

Jag har lärt mig undervisa flerspråkiga elever i lässvårighet av kollegor. 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

 

 

Jag skulle vilja få fortbildning inom undervisningen av flerspråkiga elever i lässvårigheter. 

 

O instämmer inte alls   

O instämmer till viss del 

O instämmer till stor del 

O instämmer helt 

     

        

 



 

Information till intervju samt fokusgrupp   Bilaga 3 

 

Inledning  
En elev som är i lässvårighet är i ett utsatt läge både i skolmiljön och i den samhälleliga 

kontexten. En flerspråkig elev i lässvårighet är i ett än mer utsatt läge då upptäckten kan 

missförstås som en svårighet i tillägnandet av det nya andraspråket. Skolan har en 

skyldighet att identifiera elevers svårigheter för att på bästa sätt anpassa undervisningen 

efter elevens förutsättningar och behov, vilket lyfts i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) under kapitlet Likvärdig 

utbildning. Att det finns kunskap om hur flerspråkighet påverkar läsutvecklingen samt 

hur en lässvårighet kan komma till uttryck hos en flerspråkig elev är därför en 

förutsättning för att skolan ska ha möjlighet att erbjuda eleven det stöd den har rätt till. 

Det är dock inte en självklarhet att den svenska skolan idag erbjuder en flerspråkig elev 

rätt anpassad undervisning. Hedmans (2009) avhandling Dyslexi på två språk visar att 

flerspråkiga ungdomar både under- och överidentifieras när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Det innebär att flerspråkiga elever som är i läs- och 

skrivsvårighet förutsätts ha svårigheter med tillägnandet av andraspråket samt det 

motsatta förhållandet, att en flerspråkig elev som är i en utvecklingsfas i tillägnandet av 

ett andraspråk betraktas som en elev i läs- och skrivsvårighet.  

Hur ser då arbetet ut kring dessa elever ute på skolorna i X? Vilka kompetenser finns 

och hur är samarbetet mellan lärare, modersmålslärare och speciallärare organiserat? 

Hur ser rutinerna ut för att identifiera flerspråkiga elever i lässvårighet och vilka 

strategier används för att skapa en utvecklande och effektiv undervisning när det gäller 

läsutveckling hos dessa elever? 

Jag gör nu mitt examensarbete inom Speciallärarprogrammet vid Umeå Universitet och 

har i min studie dessa frågeställningar som grund. I min yrkesprofession kommer jag att 

möta många flerspråkiga elever varför det känns relevant att göra en fördjupning inom 

ämnet. Dels finns ett behov av kunskap om vad forskningen inom ämnet visar, men det 

finns även ett behov att få insikt i hur arbetet ser ut, organiseras och utvecklas inom 

området.  

Syfte och forskningsfrågor i denna studie 

Syftet är att i denna studie beskriva en kommuns rutiner för att uppmärksamma och 

utreda flerspråkiga elever som misstänks vara i lässvårighet. Studien riktas vidare mot 

att belysa vilka strategier som används i undervisningen av flerspråkiga elever i 

lässvårighet samt att beskriva vilken kompetens som finns och används inom området. 

 

Forskningsfrågor som är tänkta att svara upp mot syftet är formulerade som följer: 

 Vilka rutiner finns för att uppmärksamma och utreda eventuella 



 

lässvårigheter hos flerspråkiga elever?  

 Vilka pedagogiska strategier uppger lärarna att de använder sig av för att en 

flerspråkig elev i lässvårighet ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen? 

 Vilka kompetenser har de lärare som arbetar med flerspråkiga elever i 

lässvårighet?  

Varför är jag intresserad av just din erfarenhet? 

Jag är intresserad av att intervjua dig i egenskap av ditt uppdrag i kommunen som 

antingen rektor eller som specialpedagog. Din erfarenhet och dina tankar runt ämnet är 

av största vikt då min tanke är att analysera resultatet utifrån både 

organisationsperspektiv, grupperspektiv och individperspektiv. Fyra skolor har 

tillfrågats om att delta med enkäter till lärare, vilka får representera individperspektivet. 

Grupperspektivet kommer att representeras av en fokusgrupp lärare och slutligen är 

förhoppningen att ni rektorer och specialpedagoger kan representera ur ett 

organisatoriskt perspektiv. På sidan 3 i detta brev sammanfattas i en intervjuguide de 

frågeställningar jag önskar få svar på. Då tiden är begränsad är syftet inte att skapa en 

diskussion utan att få svar på mina frågor utifrån ditt uppdrag. 

 

Genomförande 

Intervjun bör inte överstiga 45 minuter. Om du tillåter så kommer intervjun att spelas in 

i syfte att analysera innehållet rättvist. Inga namn eller skolor kommer stå utskrivna i 

arbetet och inspelningen raderas när arbetet är godkänt. Transkriberingen av intervjun 

kan skickas för godkännande vid överenskommelse. Citat kan förekomma och jag kan 

behöva kompletteringsfråga om jag behöver en förtydligande runt något område. Du 

kan när som helst avbryta intervjun. Slutprodukten mailas ut när den godkänts av 

examinator och kommer även att publiceras på Umeå Universitets plattform, Diva.  

 

På sista sidan i brevet följer en samtyckesblankett där du med din underskrift samtycker 

till att dina svar används i rapporten. 

 

Vid frågor så kan du kontakta mig på mobilnummer 070-342 78 60 eller via  

mail, ulrika.magnusson@bollnas.se. 

 

Hoppas på ett givande samtal, både för mig och för dig! 

Ulrika Magnusson 

 

 

mailto:ulrika.magnusson@bollnas.se
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Intervjuguide för intervjuer med rektorer och specialpedagog 

Utifrån forskningsfråga 1,2 och 3. 

 

Tema: Rutiner  

 Hur ställer du dig till följande påståenden? 

1. Vi arbetar efter policyn tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller 

läsutveckling. 

2. Vi arbetar efter policyn att elevernas läsutveckling mognar fram därför 

avvaktar vi med att identifiera dem. 

 Beskriv de rutiner som finns inom organisationen på din skola när det 

uppkommer en misstanke om att en flerspråkig elev är i lässvårighet. 

 Beskriv de rutiner som finns för att säkerställa att identifierade flerspråkiga 

elever i lässvårighet ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. 

 Upplever du att det finns några brister i rutinerna? Beskriv vilka. 

 

Tema: Strategier 

 Vilka strategier använder sig lärare/speciallärare av för att skapa förutsättningar 

för läsutveckling hos flerspråkiga elever i lässvårighet. 

 Hur ser samarbetet mellan lärare och modersmålslärare ut kring flerspråkiga 

elever i lässvårighet på skolan/ i kommunen? 

 Vad är det som fungerar bra när det gäller arbetet med att stötta flerspråkiga 

elever i lässvårighet? Vad skulle behöva utvecklas? 

 

Tema: Kompetens   

 Hur skulle du beskriva den kompetens som finns runt de flerspråkiga eleverna i 

lässvårighet i det vardagliga arbetet? I det specialpedagogiska arbetet?  

 På vilket sätt bedrivs fortbildning för lärare/speciallärare inom området? 

 Skulle du vilja se en förändring i kompetensen runt de flerspråkiga eleverna? 

Hur? 

 Hur upplever du förståelsen hos personalen för flerspråkiga elever i 

lässvårighet?  

 Beskriv dina tankar om arbetslagets pedagogiska roll i arbetet kring flerspråkiga 

elever i lässvårighet 
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Intervjuguide för Fokusintervju med lärare 

Utifrån forskningsfråga 1,2 och 3 

 

Kort presentation av lärarna, deras yrkesprofession, antal år i professionen samt andel 

flerspråkiga elever i sin undervisningsgrupp. 

 

Tema: Rutiner 

 Hur väl förtrogna är ni med den definition Bollnäs kommuns tillämpar när det 

gäller Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi? 

 Hur ställer ni er till följande påstående: 

1. Vi arbetar efter policyn tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller 

läsutveckling. 

2. Vi arbetar efter policyn att elevernas läsutveckling mognar fram därför 

avvaktar vi med att identifiera dem. 

 Beskriv de rutiner som finns inom organisationen på er skola när det 

uppkommer en misstanke om att en flerspråkig elev är i lässvårighet. 

 Hur går ni vidare med upptäckterna? Vilka personer ingår i det arbetet? 

 Upplever ni att det finns några brister i rutinerna? Beskriv vilka. 

Tema: Strategier 

 Vad är det ni ser när ni initialt misstänker att en flerspråkig elev är i läsvårighet? 

 Vad gör ni för att stötta eleven dels i sin läs- och skrivutveckling, dels för att ge 

eleven förutsättningar att nå kunskapsmålen i andra ämnen?  

 Hur ser samarbetet ut kring flerspråkiga elever i lässvårighet? 

Modersmålslärare? 

 Vad är det som fungerar bra när det gäller arbetet med att stötta flerspråkiga 

elever i lässvårighet? Vad skulle behöva utvecklas? 

Tema: Kompetens 

 Hur ser er kompetens inom ämnet lässvårighet hos flerspråkiga elever ut? 

 Skulle ni vilja se en förändring i kompetensen runt de flerspråkiga eleverna? 

Hur? För vem? 

 Hur tänker ni om arbetslagets pedagogiska roll i arbetet kring flerspråkiga elever 

i lässvårighet? 
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Jag har av Ulrika Magnusson blivit ombedd att lämna bidrag till ett examensarbete om 

flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag har informerats om att det jag lämnar 

in i tal och/eller skrift kommer att avidentifieras för att sedan användas i examensarbetet 

Flerspråkiga elever i Läs- och skrivsvårighet. Examensarbeten vid Umeå universitet 

publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där finner man bl. a 

examensuppsatser och samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet.  

Student Ulrika Magnusson har garanterat att de uppgifter som sparas, sammanställs och 

rapporteras kommer att vara av en sådan karaktär att de inte kan ledas till min person.  

Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring.  

Jag ger härmed mitt samtycke till att de delar av materialet där jag deltar kan användas i 

ett examensarbete, under förutsättning att konfidentialitetskravet som specificeras ovan 

uppfylls.  

 

 

Namn:    

Personnummer:    

Ort:    Datum:    

 

 


