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Abstract 

 
The overall purpose of this qualitative interview study was to research the experiences and thoughts 

of six students who came to Sweden when they were 10-12 years old and therefore have Swedish as 

a second language, focusing on reading and studying in Swedish and the teaching and the support 

that they have gotten. The aim of the study was also to see if pupils with reading and writing 

difficulties had different experiences than the pupils without those difficulties. The informants had 

lived in Sweden for 6-8 years, three of them had reading and writing difficulties and three of them 

did not. 

The outcome of the study shows that all of the informants experienced a difficult transition period 

when they left the ”preparation-class” and started regular education. The informants with reading 

and writing difficulties did also perceive the ”preparation-class” as hard whilst the other informants 

thought of the ”preparation-class” as easy or too easy. The study also shows that the informants, 

after 6-8 years in Sweden, do not feel that they master the Swedish language to an extent that they 

can read and study at the same level as their classmates who have Swedish as a first language. 

Results of the study shows that informants have been both overrepresented and underrepresented in 

special education and that informants who have participated in special education have positive 

experiences of this. 
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1 Inledning 

I mitt arbete som lärare för nyanlända elever i förberedande undervisning träffar jag 

dagligen elever som kämpar med att läsa texter på ett, för dem, helt nytt språk. Jag får 

följa dem och guida dem genom olika texter under ungefär ett år och sedan går de 

vidare till en annan klass, en annan lärare. Det som stannar kvar hos mig är en undran 

om hur det gick sedan. Jag träffar ibland på en elev några år senare och frågar då: Hur 

går det nu? Det svar jag får är alltid att det går bra. Det är nog det svar man vill ge till 

sin tidigare lärare. Ibland frågar jag vad de fått för betyg i svenska eller svenska som 

andraspråk och svaret ger mig en liten inblick i var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling. Men min undran kvarstår, jag vill veta mer. Jag vill höra dessa elevers 

berättelser om sina upplevelser av att möta texter på ett nytt språk, deras tankar om 

lärprocessen och där de befinner sig just nu. Jag vill också veta om dessa elever har fått 

något särskilt stöd och hur det stödet i så fall har sett ut. Har de fått hjälp av 

speciallärare? Vad anser de själva om det stöd eller brist på stöd som de fått? Det är 

svårt att läsa på ett andraspråk, det tar tid att tillägna sig ett språk så väl att läsningen 

inte längre är en mycket krävande process. De andraspråkselever som dessutom har läs- 

och skrivsvårigheter kämpar med dubbla svårigheter eftersom även läsningen i sig är en 

krävande process, oavsett språk. Hur har det gått för dessa elever? Skiljer sig deras 

upplevelser av att läsa texter på svenska och av den undervisning och det eventuella 

stöd som de har fått från de elever som inte har läs- och skrivsvårigheter? Mina frågor är 

många. 

 

Det är naturligtvis inte endast det svenska skriftspråket som nyanlända elever ska 

tillägna sig, de kämpar även med att lära sig prata och förstå muntlig svenska. Men talad 

kommunikation är på många sätt enklare än skriftlig kommunikation. Vardagligare ord 

används, kroppsspråk och ansiktsuttryck är till stor hjälp för förståelsen när vi talar och 

vi kan fråga och be om förtydliganden när det är något vi inte förstår. Vid läsning av en 

text finns inte samma möjligheter även om vissa texter ger stöd i form av bilder o.d. Det 

är just i mötet med svenska texter som jag upplever att många andraspråkselever har det 

väldigt svårt och det är därför som jag vill inrikta mig på läsning på ett andraspråk i den 

här studien. Viktigt är dock att komma ihåg att läsningen inte helt kan avskiljas från den 

muntliga språkutvecklingen. Vi tar hjälp av vår muntliga språkkompetens när vi läser 

och ett framgångsrikt läsande är starkt förknippat med ett väl fungerande talspråk. 

(Aukrust & Rydland, 2008; Huerta & Esther, 2012).  

 

Texter av alla möjliga slag florerar i vårt samhälle och det är av stor vikt att vi är 

läskunniga och kan ta del av dessa texter. Att behärska läsningen är således något 

mycket centralt, såväl i skolan som i livet utanför skolan. Från och med 

mellanstadieåldern förväntas eleverna kunna läsa sig till kunskap och textmängderna 

ökar med stigande ålder. Det finns teoretiska moment i alla skolans ämnen, även i 

praktiska ämnen som idrott, musik och slöjd. Det innebär att kravet på att eleverna ska 

tillgodogöra sig innehållet i texter finns i alla skolämnen. Eftersom läsningen är så 

central så riskerar de elever som misslyckas med att lära sig läsa och skriva att utveckla 

en negativ självbild. Misslyckandet kan sprida sig från läsningen till alla delar av 
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skolan. Då lär sig eleverna att betrakta sig själva som inkompetenta och misslyckade 

och de upplever ofta att de inte har kontroll över vad som händer dem (Taube, 2007).  

 

Andelen andraspråkselever i svenska skolor blir allt högre. I skolverkets statistik för 

läsåret 10/11 var 20,5 % av alla barn i grundskolan berättigade till 

modersmålsundervisning medan siffran för läsåret 14/15 var upp i 23,8 % (Skolverket, 

2015). Bland andraspråkseleverna finns elever som har läs- och skrivsvårigheter men 

deras antal är inte helt enkelt att uppskatta. Andraspråkselever riskerar att både 

underdiagnosticeras och överdiagnosticeras för dessa svårigheter. (Mer om detta under 

rubrik 2.2.6) Det är av stor vikt för alla oss lärare, speciallärare/specialpedagoger och 

skolledare, att ta del av dessa elevers upplevelser av att läsa på ett andraspråk. 

Förhoppningsvis kan det ge oss några aha-upplevelser och starta tankeprocesser och 

diskussioner som kan vara givande och leda till en utveckling som gynnar våra elever. 

 

De studier som har gjorts kring andraspråkselevers läsning har, i de flesta fall, endast 

fokuserat på en eller ett par komponenter, t ex avkodning, ordförråd, lässtrategier eller 

förståelse. Fler heltäckande studier behövs för att vi bättre ska kunna anpassa 

läsundervisningen och tillgodose behoven hos andraspråksläsarna. Det behövs fler 

studier som undersöker de långsiktiga effekterna av insatser som gjorts i skolan. Denna 

studie har inte för avsikt att ge en heltäckande bild av forskningsområdet. Min 

förhoppning är att studien, genom att belysa elevers upplevelser av att läsa på ett 

andraspråk samt av den undervisning som de fått, kan bidra till ökad kunskap inom 

området.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

1.1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur andraspråksläsare med och utan läs- och 

skrivsvårigheter förhåller sig till sin egen läsning på andraspråket. Min avsikt är att 

belysa deras tankar om såväl lärprocessen som där de befinner sig just nu. Syftet är 

vidare att synliggöra dessa elevers upplevelser av den läsundervisning och det 

eventuella stöd som de fått i skolan.  

1.1.2 Forskningsfrågor  

Forskningsfrågor: 

1. Hur har eleverna upplevt mötet med texter på svenska i den förberedande och den 

reguljära undervisningen? 

2. Hur bedömer eleverna själva sin läsförmåga i nuläget? 

3. Har eleverna fått hjälp av speciallärare och hur upplevdes det i så fall av eleverna?  

4. Har eleverna fått något annat stöd och i så fall vilket? Hur upplevdes det av eleverna? 

5. Skiljer sig upplevelserna åt mellan elever med och utan läs- och skrivsvårigheter och 

på vilket sätt i så fall? 
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1.2 Definitioner och begrepp 

1.2.1  Andraspråk 

Ett andraspråk är ett språk som lärs in sedan en individ helt eller delvis har tillägnat sig 

sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i 

naturlig kommunikation (Nationalencyklopedins definition). Detta innebär att ett 

andraspråk i praktiken kan vara ett ”tredje språk” eller ett ”fjärde språk”. 

1.2.2 Andraspråksläsare och andraspråkselever 

I uppsatsen används begreppen andraspråksläsare och andraspråkselever för de elever 

som är eller har varit nyanlända och som i skolan läser och lär på sitt andraspråk. 

1.2.3 Förberedande undervisning 

Med förberedande undervisning avser jag undervisning som riktar sig till nyanlända 

elever. Undervisningen lägger fokus på tillägnandet av svenska språket och kan ske i 

förberedelseklasser (bestående av enbart nyanlända elever) eller i klasser där nyanlända 

elever är inkluderade i reguljära klasser. 

1.2.4 Läsförståelse 

I denna uppsats används Ivar Bråtens definition av läsförståelse. ”Läsförståelse är att 

utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” 

(Bråten, 2008, s. 13-14). Den skrivna texten kan vara på papper eller på en dataskärm 

och skriven text innefattar även grafiska framställningar, kartor och bilder. 

1.2.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Med läs- och skrivsvårigheter avses i denna uppsats misstänkt eller bekräftad dyslexi 

eller misstänkt eller bekräftad språkstörning.  

1.2.5.1 Dyslexi 

Det finns ingen enhetlig definition av dyslexi men dyslexi innebär ihållande brister i 

avkodningen av språket. Dessa leder till en bristfällig stavning och svårigheter att uppnå 

en automatisk avkodning. Man kan anta att det finns en genetisk disposition i botten. 

Enligt Høien och Lundberg (1999) förekommer dyslexi på alla begåvningsnivåer medan 

det i andra definitioner krävs en diskrepans mellan begåvning och avkodning.  

1.2.5.2 Språkstörning 

En språkstörning hos barn innebär en försenad eller avvikande språkutveckling trots en 

typisk utveckling inom andra områden som t ex. kognition och motorik. Graden kan 

variera från mild (endast uttalssvårigheter) till mycket grav (språkets samtliga 

funktioner är påverkade). Vid en språkstörning hos flerspråkiga barn märks de språkliga 

svårigheterna i båda språken (Salameh, 2012). 

1.2.6 Modersmålsundervisning 

Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och skolförordningen. En 

elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i 
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hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket (Skollagen, 2010:800). Det 

måste dock finnas lärare med lämplig utbildning att tillgå, annars kan undervisning ej 

erbjudas. 

1.2.7 Nyanländ 

Med nyanländ avser jag en elev som anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning i 

Sverige efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder, dvs. efter sju, eller om det 

finns särskilda skäl, åtta års ålder. En elev anses dock inte längre vara nyanländ efter 

fyra års skolgång. Definitionen knyter alltså inte uttrycket nyanländ till elevens 

kunskaper i svenska utan till tiden i svensk skola (Utbildningsdepartementet, 2013:5). 
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2 Litteraturgenomgång/forskningsbakgrund/teori 

2.1 Sociokulturell teoriram 

Uppsatsen är skriven utifrån en sociokulturell teoriram vilket innebär att lärandet ses 

som något som ständigt pågår och hela tiden förändras i samspel med omgivningen 

(Säljö, 2000). Såväl kunskaper som färdigheter utvecklas över tid via kommunikation 

och interaktion mellan människor. Detta gör lärandet till ett deltagande i en social 

aktivitet snarare än en individuell kognitiv prestation. Att det sociala samspelet betonas 

gör också lärandemöjligheterna beroende av den sociala och kulturella omgivning som 

vi befinner oss i. I nuvarande läroplan (Lgr 11) kan man under rubriken Skolans 

värdegrund och uppdrag läsa att: ”Gemensamma erfarenheter och den sociala och 

kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (Skolverket, 2011, s.10). 

Att det finns ett nära samband mellan språk, lärande och identitetsutveckling är också 

något som betonas i läroplanen. Detta stämmer väl överens med den sociokulturella 

teoriramen för uppsatsen.  

 

Språket inom den sociokulturella teoriramen ses, precis som lärandet, som en situerad 

företeelse och sammanhanget där språkutveckling sker har därmed stor betydelse för 

inlärningen. Olika sammanhang utvecklar olika språk. Sandwall (2013) menar att 

kontexten, det egna aktiva deltagandet samt samtalspartnerns bemötande är avgörande 

för språkinlärningen utifrån en sociokulturell teoriram. 

 

Litteracitet är ett vidare begrepp än läsförståelse och innefattar även läsning av 

multimediala presentationer där ljud, animationer och film kan ingå (Strømsø & 

Aukrust, 2003). Litteracitet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ses i första hand som 

ett socialt deltagande i en yttre aktivitet (Barton, 2007; Kulbrandstad, 2003). Förmågan 

att kunna läsa och skriva handlar framförallt om hur man kan använda sig av läsning 

och skrivande för olika syften i olika situationer. Litteracitet ur ett sociokulturellt 

perspektiv är dessutom ständigt föränderlig eftersom den är kontextberoende och 

praxisrelaterad. Detta innebär att den påverkas av existerande bakomliggande 

värderingar. Kozulin (2000) samt Pérez och Torres-Guzmán (1996) skriver om 

andraspråkstalare och deras litteracitet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Andraspråkstalares användning av sitt första och sitt andraspråk är alltid beroende av 

situationen, av kontexten och innehållet. Deras språkanvändning och litteracitet är en 

del av ett kulturellt och socialt sammanhang. 

 

Vygotsky, en förgrundsgestalt inom den sociokulturella teoriramen, talade om "den 

närmaste utvecklingszonen". Hans definition av zonen lyder:  

...the distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978:68) 
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Beroende på vilken stöttning barn får kan de antingen befinna sig i sin faktiska 

utvecklingsnivå där de lär av egen kraft, eller i sin potentiella utvecklingsnivå där de 

blir stimulerade och får stöttning av någon som är kunnigare inom området. Vygotsky 

(1978) menar att eftersom lärandepotentialen är som störst inom den närmaste 

utvecklingszonen så bör undervisningen riktas mot de färdigheter och förmågor som är 

på väg att mogna.  

 

Att bistå eleverna med den stöttning de behöver för att kunna befinna sig i sin 

potentiella utvecklingsnivå är en framtidssatsning, hävdar Vygotsky (1978). Det som en 

elev kan göra med stöttning idag kan eleven göra själv imorgon. Att stöttning är en 

framtidssatsning är något som även Gibbons (2010) poängterar. Hon skriver om 

undervisning för andraspråkselever och menar att den pedagogiska utmaningen för 

lärare är att finna rätt sorts stöttning för eleverna så att de kan klara kognitivt utmanande 

uppgifter. Annars är risken att eleverna får förenklade uppgifter och endast tillgodogör 

sig en liten del av kursplanens innehåll. 

 

Begreppet genre i sin nya form omfattar alla slags muntliga och skriftliga texter, 

inklusive skolans alla faktatexter (Gibbons, 2006; Johansson & Sandell Ring, 2010). 

Skillnaden mellan genrebaserad undervisning och den ”traditionella” undervisningen är 

att den genrebaserade har ett mer explicit undervisningssätt som följer Vygotskys tankar 

om hur inlärningen går till. Vid genrebaserad undervisning förbereds eleverna explicit 

för att förstå textens syfte, struktur och innehåll. Först därefter anses de ha fått 

tillräckligt med stöttning för att kunna skriva en självständig, individuell skrivuppgift i 

ämnet. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Skolans språk och texter 

För att på ett bra sätt kunna förstå de utmaningar som andraspråkselever möter i skolan 

är det viktigt att förstå att ett vardagsspråk och ett skolspråk skiljer sig åt på många 

olika sätt (Axelsson & Magnusson, 2012; Bailey, 2007; Cummins 1981; Gibbons, 2010; 

Viberg, 1993; Wedin, 2011). Cummins (1981) beskrev hur en individs 

språkbehärskning kan delas upp i den språkbehärskning som krävs för vardagliga samtal 

och den språkbehärskning som krävs för skolans ämnen. Viberg (1993) myntade senare 

de svenska beteckningarna bas och överbyggnad, där basen står för vardagsspråket och 

utbyggnaden avser skolspråket. Vardagsspråket är oftast konkret och kontextbundet och 

det består främst av talat språk. Därtill kommer att kroppsspråk och interaktion med 

andra ger stöd till talaren och därmed underlättas förståelsen. Skolspråket däremot är 

ofta abstrakt och kontextobundet. Bailey definierar skolspråk på följande sätt: 

…the language that is used by teachers and students for the purpose of acquiring new knowledge 

and skills … imparting new information, describing abstract ideas, and developing students’ 

conceptual understanding. (Bailey, 2007, s. 9) 

Ett skolspråk består till stor del av skrivet språk, särskilt i högre årskurser. Skrivet språk 

innebär ofta en större informationstäthet och mer komplicerad meningsbyggnad. I 
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skolspråket används även ett abstrakt och specialiserat ordförråd. Bailey (2007) talar om 

ett allmänt skolmässigt ordförråd som inte är knutet till ett specifikt skolämne, (t ex 

motsvara och fastställa) och ett specialiserat ordförråd som består av ett skolämnes 

specifika facktermer (t.ex ”fotosyntes”, mitt exempel). Han talar även om att det finns 

många relativt vardagliga ord som har en specifik betydelse i ett skolämne (T.ex. 

”volym” i matematik, mitt exempel). Axelsson och Magnusson (2012) menar att ett 

ämnes specifika facktermer ofta förklaras av läraren. Det är orden som inte är 

facktermer utan tillhör det allmänna ordförrådet men som förekommer mer frekvent och 

ofta med en ämnesspecifik betydelse som kan vålla problem för andraspråksläsare. 

Danielsson beskriver sambandet mellan språk och ämneskunskaper på detta vis:  

Att bli ämneskunnig innebär alltså bland annat att lära sig att hantera de språkliga uttrycken som är 

typiska för ämnet. På så sätt kan vi inte skilja ämne från språk, utan språket i sig bidrar till att 

konstituera ämnet och kunnandet och här är den skriftspråkliga aspekten av ämnesdiskursen 

central. (Danielsson, 2011, s. 162) 

Den forskning som bedrivs kring skolämnestexter fokuserar främst på de 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena. Anledningen till detta är, enligt 

Hägerfelth (2011), att forskning visat att språket och texterna inom dessa ämnen bereder 

svårigheter för många elever. Edling (2006) har undersökt specificering, generalisering 

och abstraktion i texter i bl. a de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga 

ämnena. Hennes resultat visar att läromedelstexterna i naturvetenskapliga ämnen har 

den högsta graden av nämnda faktorer. Språket är tekniskt och objektivt. Edling 

konstaterar vidare att den största ökningen av specialisering och abstraktion i texterna 

sker mellan årskurserna fem och åtta. Den snabbt ökande specialiseringen är svår att 

klara av för andraspråkselever och andra lågpresterande elever, menar hon. Hvistendahl 

och Roe (2004) har visat att i Norge är minoritetsspråkiga barn överrepresenterade 

bland de elever som har stora svårigheter med läsförståelse på högstadiet.     

 

Reichenberg (2000) har analyserat textegenskaper som kan ha betydelse för elevers 

läsförståelse och hon fann att sambandsmarkörer som konjunktioner och adverb samt de 

som uttrycker författarens inställning eller visar ett direkt tilltal till läsaren var av 

betydelse, främst för andraspråkselever. Lindberg (2006) påpekar att nominaliseringar 

som ofta innehåller både deltagare och processer används för att göra texterna abstrakta 

och koncentrerade och att det är särskilt svårt för andraspråksinlärare att kunna avgöra 

t.ex. vem som gör vad i en mening innehållande en grammatisk metafor som 

”sönderdelningen”. Risken är att elever som hela tiden möter texter som är för svåra, där 

de inte förstår textens mening, också kommer att uppfatta läsningen som en meningslös 

aktivitet (Cline & Shamsi, 2000; Kulbrandstad, 2003).   

 

I den senaste läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011) stärks språkets betydelse för 

lärandet i skolans alla ämnen. Skolverket (2012) visar tydligt hur alla ämneslärare 

förväntas arbeta explicit med språket, vilket innebär att de ska arbeta med att 

medvetandegöra eleverna om språkets form och funktion. Forskning lyfter också fram 

detta som mycket viktigt. Eftersom varje skolämne har ett specifikt ämnesspråk och sätt 

att uttrycka sig i skrift, behöver eleverna få undervisning i respektive ämnes läs- och 
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skrivpraktiker samt terminologi (Hajer & Meestringa, 2010; Axelsson & Magnusson, 

2012). Detta är något som givetvis är extra gynnsamt för de elever som har svenska som 

sitt andraspråk.  

Trots att Skolverkets direktiv är tydliga beskriver Axelsson (2013) hur 

ämnesundervisningen ofta är alltför implicit, även när det finns nyanlända elever i 

klassrummet. Axelsson menar vidare att ämnesstoff presenteras utan fokus på ämnets 

specifika språk och att lärare ger elever lärobokstexter att läsa utan särskild bearbetning 

av dem. Eleverna förväntas också ofta producera texter utan att ha fått explicit 

undervisning i hur sådana texter ska skrivas. Även Kuyumcu (2013) hävdar att 

”traditionell” undervisning sker på ett sätt som i många fall kan beskrivas som implicit. 

Det tas ibland för givet att eleverna tillägnar sig kunskap på det sätt som den förmedlas i 

undervisningen. Hänsyn tas inte alltid till de svårigheter som vissa elever, av språkliga 

eller andra orsaker, kan ha med undervisningen. 

2.2.2 Tidsåtgång för tillägnande av ett andraspråk 

Redan efter ett par år behärskar många nyanlända elever sitt andraspråk så väl att den 

vardagliga kommunikationen inte längre utgör några problem, de har uppnått det som 

ibland beskrivs som ytflyt. Att lära sig språket på en nivå som gör att man kan klara av 

att följa med i skolans undervisning tar dock längre tid. Det finns flera internationella 

studier som konstaterar att det tar ca 5-8 år (Cummins, 1981; Collier, 1987; Hakuta, 

Butler & Witt, 2000; Collier & Thomas, 1997, 2002). Flera forskare betonar dock att 

elevens ankomstålder har en stor betydelse för hur snabbt andraspråket kan utvecklas. 

En amerikansk studie av Collier och Thomas (1999) visar att tidsåtgången för att 

utveckla ett andraspråk på den kognitiva nivå som fordras för skolframgång på samma 

nivå som enspråkiga barn varierar betydligt beroende på elevens ankomstålder. En 

ankomstålder på 8-11 år är optimalt eftersom eleverna ofta redan kan läsa och skriva på 

sitt modersmål och för över denna förmåga till andraspråket. De kognitiva kraven i 

skolämnena är inte heller så höga i den åldern, menar Collier och Thomas. Nedan 

redovisas ankomstålder och tidsåtgång för tillägnandet av andraspråket enligt resultaten 

av Colliers och Thomas (1999) studie: 

 

Tabell 2.1 Tidsåtgång för tillägnande av ett andraspråk 

 

Ankomstålder Tidsåtgång för att utveckla andraspråket till den 

kognitiva nivå som fordras för skolframgång på 

samma nivå som enspråkiga barn    

5-8 år 3-8 år 

8-11 år  2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

  

Tidsspannet för att utveckla andraspråket är stort även för elever som kommer till ett 

nytt land vid ungefär samma ålder. Detta beror på att eleverna givetvis har olika 

individuella förutsättningar där t ex. mående, skol- och språklig bakgrund, kognitiva 

förutsättningar och motivation har betydelse. Collier och Thomas (1997) har konstaterat 
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att ju mer utvecklat en elevs förstaspråk är desto snabbare framsteg gör eleven i sitt 

andraspråk. Den viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång visade sig i deras studie 

vara ett starkt utvecklat förstaspråk som förvärvats genom formell undervisning. Mot 

bakgrund av detta blir det viktigt att ta till vara nyanlända elevers kunskaper i 

modersmålet och bygga vidare på den med hjälp av modersmålsundervisning. 

2.2.3 Att läsa på ett andraspråk 

Aukrust och Rydland (2008) skriver att det finns många likheter mellan första- och 

andraspråksläsare. Både förstaspråksläsare och andraspråksläsare använder kunskap om 

relationer mellan ljud och grafisk symbol och båda grupperna gör bruk av sin muntliga 

språkkompetens, sin kunskap om textuppbyggnad och sina förkunskaper. Aukrust och 

Rydland menar vidare att de som läser med förståelse använder sig av samma kognitiva 

strategier vare sig de läser på första- eller andraspråket.  

 

Det finns även skillnader mellan andraspråksläsare och förstaspråksläsare. Enligt en stor 

mängd studier har flerspråkiga barn en bättre utvecklad fonologisk medvetenhet än 

enspråkiga (Durgunoğlu, 2002; Geva & Wang, 2001; Gottardo, Yan, Siegel & Wade-

Wooley, 2001; Paradis, 2010). Det finns dock studier vars resultat tyder på att de 

fördelar flerspråkiga barn kan ha i detta avseende är begränsade och dessutom 

avhängiga förhållandet mellan första- och andraspråket (Bialystock, Luk & Kwan, 

2005). Även Salameh (2012) skriver att det är av stor vikt att ett flerspråkigt barn har 

god tillgång till båda sina språk för att kunna nå en ökad fonologisk medvetenhet.  

 

Många forskningsresultat visar att andraspråksläsares förståelse av det de läser inte är 

lika god som förstaspråksläsares förståelse (Se t.ex. Droop & Verhoeven, 1998;  Lervåg 

& Aukrust, 2010; Nakamoto, Lindsey, & Manis, 2007). Forskare har under lång tid sett 

ett samband mellan andraspråksläsares avkodningsförmåga respektive ordförråd på 

andraspråket och deras läsförståelse (August, Carlo, Dressler, & Snow, 2005; Carlisle, 

Beeman, Davis, & Spharim, 1999; Hoover & Gough, 1990; Kieffer & Lesaux 2007; 

Lesaux, Lipka, & Siegel, 2006; Nakamoto, Lindsey & Manis, 2007; Proctor, Carlo, 

August & Snow, 2005). Hur dessa faktorer påverkar varandra och i vilken utsträckning 

är svårare att ge ett entydigt svar på. Forskning tyder på att hur starkt de olika faktorerna 

påverkar läsförståelsen kan vara beroende av hur läsförståelsen mäts och bedöms 

(Cutting & Scarborough, 2006; Keenan, Betjemann, & Olson, 2008, Lervåg & Aukrust, 

2010). Vilka färdigheter en elev behöver ha för en viss läsförståelseuppgift och hur 

uppgiften ska bedömas kan med andra ord avgöra om elevens avkodningsförmåga eller 

dennes ordförråd har störst betydelse för förståelsen. 

 

När det gäller svenskans ljudsystem och avkodning av text menar Hyltenstam (2010) att 

elever som kommer till Sverige och börjar i den svenska skolan efter att de redan har 

lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål missar den viktiga läsundervisningen. Den 

intensiva fokuseringen på förhållandet mellan grafem och fonem och hur enskilda ord 

skrivs har dessa elever gått miste om och de förutsätts tillägna sig svenskans ortografi, 

dvs. svenskans sätt att nedteckna och stava språket, mer eller mindre på egen hand, 
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hävdar Hyltenstam. Detta stöds av annan svensk forskning som visar att svensk skola 

stödjer barns tidiga läsinlärning och läsutveckling på ett bra sätt men vikten av att 

fortsätta med explicit läsundervisning efter att eleverna har knäckt skriftkoden behöver 

uppmärksammas (Skolverket, 2010b; Reichenberg, 2011). Att tillägna sig svenskans 

ortografi blir givetvis en ännu större utmaning om modersmålets skriftsystem väsentligt 

skiljer sig från svenskans. För att kunna behärska den nya fonologin och ortografin 

menar Bialystok (2002) att metalingvistisk förmåga i kombination med ett utökat 

metakognitivt strategibruk på andraspråket är en grundförutsättning.   

 

Ett flertal studier visar att tvåspråkiga förskolebarn har ett mindre ordförråd (på både 

förstaspråket och andraspråket) än enspråkiga förskolebarn och att dessa skillnader 

kvarstår ända upp till fjärde klass (Bialystock, Luk & Kwan, 2005). Eftersom det talade 

språket och framförallt ordförrådet har stor betydelse för såväl läsinlärning som 

läsförståelse påverkar detta läsningen. Droop och Verhoeven (2003) visar att 

andraspråksläsare med begränsad vokabulär blir mer hämmade i sin läsning än vad 

förstaspråksläsare med begränsad vokabulär blir. Något som möjligtvis kan bero på att 

andraspråksläsare i lägre grad har relevanta förkunskaper till sin hjälp, menar Aukrust 

och Rydland (2008).  

 

Lindqvist, Guvå, Lundenmark och Wewel (2012) skriver att bristande förståelse hos 

andraspråksläsare inte nödvändigtvis behöver bero på ett begränsat ordförråd utan att 

det kan handla mer om vilka strategier läsarna har för att förstå ord och hitta svar i 

texten. Även Huerta och Esther (2012) talar om vikten av att andraspråksläsare har goda 

lässtrategier och att de behöver guidning från läraren för att behärska sådana strategier 

framgångsrikt. Bråten (2008) talar om läsförståelsestrategier som mentala aktiviteter 

som läsaren använder för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt 

för att övervaka och styra sin egen textförståelse. Lässtrategier kan t ex. handla om att 

försöka förutse innehållet i en text, att koppla till tidigare erfarenheter eller till andra 

texter, att sammanfatta innehållet med egna ord eller att dra slutsatser utifrån det man 

läst.  

 

I en undersökning av Martin, Thierry, Kuipers, Boutonnet, Foucart & Costa (2013) 

framkommer det att andraspråksläsare inte kan förutse nästkommande ord i en mening i 

samma utsträckning som förstaspråksläsare. Detta kan möjligen vara en konsekvens av 

andraspråksläsares långsammare och mindre korrekta läsning, menar Martin m.fl. För 

dessa elever blir det extra viktigt att utveckla andra fungerande lässtrategier och 

forskningen är enig om vikten av att eleverna ges explicit undervisning i hur 

lässtrategier fungerar och när de ska användas (Miller & Veatch, 2010; Alsheikh, 2011; 

Dymock och Nicholson, 2010). 

 

Förutom avkodning, ordförståelse och lässtrategier så finns ytterligare en faktor som 

kan påverka andraspråksläsares läsförståelse, nämligen läsarens förkunskaper om 

ämnet. Det har inte studerats lika mycket som avkodning och ordförståelse men resultat 

från en studie av Rydland, Aukrust och Fulland (2012) visar att förkunskaper om ämnet 
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är den faktor som påverkar andraspråksläsares förståelse mest vid läsning av några 

relaterade ämnestexter. Elevernas förkunskaper verkar enligt studien vara särskilt 

avgörande vid läsning av just ämnestexter. Studiens resultat tyder även på att brister i 

ordförrådet på andraspråket kan göra det svårt för andraspråksläsare att få tillgång till 

sina förkunskaper, något som tidigare studier också kommit fram till (Droop & 

Verhoeven, 1998; García, 1991). Det betyder alltså att även om en andraspråkselev 

besitter förkunskaper om ett ämne så kan ett otillräckligt ordförråd på andraspråket göra 

att eleven inte kan dra nytta av de kunskaperna. 

 

Kulturella skillnader i förkunskaper kan också vara en orsak till att andraspråkselever 

har svårt att förstå olika ämnestexter. Kulbrandstad (2003) ger exempel på hur eleverna 

ofta förväntas läsa mellan raderna och förstå vad det är som avses i en text, t ex. skriver 

Kulbrandstad om att formuleringen ”under kriget” finns i många skoltexter i Norge. 

Eleverna förväntas förstå att det är andra världskriget som avses men detta är inte alls 

självklart för elever som kommer från olika krigszoner i världen. Salameh (2012) menar 

att även i läsförståelsetesterna i de svenska nationella proven krävs det att läsaren har 

liknande kulturella förkunskaper som elever med svenska som modersmål för att nå 

förståelse och därigenom ett gott resultat.  

2.2.4 Vikten av elevernas hemmiljö 

En viktig faktor för en god läs- och skrivutveckling är en tidig socialisering in i 

skriftspråket. Detta är framförallt betydelsefullt för den grundläggande motivationen för 

läs- och skrivaktiviteter (Snow, Burns & Griffin, 1998; Ivarsson, 2008). Hyltenstam 

(2007) skriver att genom att små barn får delta i läsande aktiviteter ökar deras förståelse 

för ett dekontextualiserat språk. Det, i sin tur, stärker förståelsen av skriftspråkets 

uppbyggnad. Undersökningar som har tittat på hur mycket tid föräldrar och barn ägnar 

sig åt läsaktiviteter tillsammans har även betonat hemmiljöns betydelse för en god 

läsutveckling (Myrberg, 2000; Wood, 2002). Studier har även gjorts på flerspråkiga 

barn och det har visat sig att även när den språkliga socialiseringen i hemmet sker på 

barnets modersmål, ett minoritetsspråk, har det gynnsamma effekter på läsförmågan i 

andraspråket. Ju mer läsningen i hemmet inriktas på språkutvecklande interaktion desto 

mer gynnsamt är det för läsutvecklingen på andraspråket (Pucci & Ulanoff, 1998; 

Goldenberg, Rueda & August, 2006). 

 

Hvistendahl (2008) skriver om att minoritetsspråkiga barn uppger att de har relativt få 

böcker hemma och att deras föräldrar inte läst högt för dem i så stor utsträckning. 

Studier har även visat att elever i stora delar av världen (utvecklingsländer) främst 

lägger vikt vid läsningens nyttofunktion och det innebär att dessa elever behöver 

socialiseras in i en kultur som betonar läsning för nöjes skull, menar Hvistendahl.  

 

En nyligen genomförd australiensisk studie av White, Mammone och Caldwell (2015) 

visar att andraspråkselever ofta kommer från hem med sämre socioekonomiska 

förhållanden och många gånger också från hem som saknar en skriftspråklig kultur. 

Skolans alla textgenrer kan därför vara helt nya för denna elevgrupp. White m.fl. skriver 
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om en genrebaserad undervisning som varit populär i Australien under många år 

(‘Sydney school’ genre-based literacy development approach) och denna pedagogiska 

metod är framtagen speciellt med tanke på dessa andraspråkselever. White m.fl. visar att 

denna genrebaserade undervisning har lett till betydande framsteg i elevernas 

läsutveckling och till långsiktiga vinster för denna elevgrupp. Forskningresultat visar att 

när undervisningen anpassats för att möta andraspråksläsarnas behov så har det varit 

lyckosamt (August & Shanahan, 2006). För att fortsätta förbättra läsutvecklingen hos 

andraspråksläsarna menar August och Shanahan att större vikt måste läggas vid att 

skapa förförståelse och att utveckla kognitiva strategier. 

 

2.2.5 Vikten av studiehandledning 

En samstämmig internationell forskning om lärande på ett andraspråk visar att en 

tvåspråkig undervisning som regel är effektivare än vad en enspråkig undervisning på 

andraspråket är, både för tillägnandet av ämneskunskaper och för utvecklingen av 

andraspråket (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Cummins, 1996; JET, 1997; Paulin, 

Rivera, Almgard, Finell, Arvór & Oamhawi, 1993; Collier & Thomas, 1997). 

Forskningen hävdar vidare att detta är nödvändigt för att eleven inte ska stanna upp i sin 

kunskapsutveckling på grund av sina språkbrister. Collier och Thomas (1997) visade att 

andraspråkselever som fått ämnesundervisning på två språk (varav det ena var 

modersmålet) kom ikapp sina skolkamrater i alla ämnen medan detta var mycket svårt 

för de elever som endast fick enspråkig undervisning. 

 

Det finns skolor i Sverige som erbjuder tvåspråkig undervisning men det är en 

undervisningsform som förekommer i mycket liten utsträckning. Elever med ett annat 

modersmål än svenska erbjuds istället studiehandledning på modersmålet. 

Studiehandledning på modersmålet innebär att en andraspråkselev undervisas i 

skolämnen på det egna språket. Det är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för 

grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Där står att eleverna ska få studiehandledning 

på sitt modersmål om de har behov av det, dvs. om de riskerar att inte nå 

kunskapskraven som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Om det finns särskilda 

skäl får en elev som har rätt till modersmålsundervisning ges studiehandledning på ett 

annat språk än modersmålet. Detta kan t ex. ske då eleven, innan ankomsten till Sverige, 

haft undervisning på ett annat språk än sitt modersmål (5 kap. 4 § skolförordningen och 

9 kap. 9 § gymnasieförordningen.). 

 

Tanken med studiehandledning är att andraspråkselever ska lära sig ord och tillägna sig 

begrepp både på svenska och på sitt modersmål. De ska även få hjälp att utveckla en 

studieteknik som passar dem (Paulin m.fl., 1993). Ladberg (2003) talar om tre 

dimensioner av studiehandledningen, nämligen språk, kunskap och självkänsla. När 

andraspråkselever, via studiehandledning, ges möjlighet att förstå och lära sig så ökar 

deras språkliga kapacitet och även deras självkänsla, menar Ladberg. 
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Skolinspektionens kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända elever (2009:3) 

visar att det är en stor variation mellan olika kommuner i hur organisationen för 

studiehandledningen anordnas och i vilken utsträckning elever får tillgång till 

studiehandledning. Kvalitetsgranskningen visar även att det råder förvirring och 

okunskap kring vad studiehandledning innebär och kring det faktum att det är ett 

ovillkorligt krav på kommunerna att ordna studiehandledning till elever som är i behov 

av det. När studiehandledningen som erbjuds är av god kvalitet är det en viktig insats 

för den elev som behöver det (Skolinspektionen kvalitetsgranskning, 2009:3.). 

 

2.2.6 Andraspråkselever och specialundervisning 

”En skola för alla” är ett välkänt begrepp inom svensk förskola och skola. Enligt 

skollagen ska alla elever få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven så ska denna elev få 

snabb hjälp. 

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, ska eleven 

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

såvida inte annat följer av 8 § (Skollagen, 2014:456, 5§). 

 

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. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd 

(Skollagen, 2014:456, 8§). 

 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte 

annat följer av denna lag eller annan författning (Skollagen, 2010:800, 7§). 

Hjälp av speciallärare kan en elev få både som extra anpassning och som särskilt stöd. 

Det är omfattningen av stödet som avgör om det är en anpassning eller ett särskilt stöd 

där åtgärdsprogram ska skrivas. 

Historiskt sett så har det funnits en överrepresentation av andraspråkselever i olika 

specialpedagogiska undervisningssammanhang, något som var tydligast under 1970- 

och 1980-talen (Cummins, 1996). Andraspråkselever fick låga resultat på diagnostiska 

tester av läs- och skrivutvecklingen (t.ex. diagnosinstrument för dyslexi) och detta 

betraktades främst som ett specialpedagogiskt dilemma (Desforges, 1997). 

Användningen av dessa tester och diagnosinstrument på andraspråkselever har dock 

kritiserats för att man inte i tillräckligt stor utsträckning har beaktat betydelsen av 

språkliga, kulturella och socioekonomiska variabler vid skriftspråkstillägnande (García 
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m.fl., 2006). Även Hamp-Lyons (1997) betonar vikten av att ta hänsyn till ovan nämnda 

bakgrundsfaktorer vid bedömning av andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och 

hon lägger även vikt vid genusaspekter. Hamp-Lyons menar vidare att det funnits en 

tendens att ha låga förväntningar på denna elevgrupp och att detta har lett till att de 

systematiskt tilldelats lägre resultat på tester. Detta är något som ytterligare förvärras 

om testresultaten inte värderas i förhållande till bakgrundsfaktorerna. Om en 

andraspråkselev får låga resultat på ett test finns det anledning att undersöka om det är 

testinstrumentet i sig som skapar de låga resultaten eller om förklaringar går att finna i 

elevens undervisningssituation eller sociala kontext, menar Hamp-Lyons. 

 

De senaste decennierna har det varit vanligare med rapporter om underdiagnosticering 

av andraspråkselever än överdiagnosticering. Detta är möjligen en motreaktion på 1970- 

och 1980-talens överdiagnostisering. Inom dyslexiforskningen bedöms risken för 

underdiagnosticering av andraspråkselever som större än risken för överdiagnosticering 

(Deponio, Landon, Mullin & Reid, 2000; Wagner, Francis & Morris, 2005). Låga 

förväntningar på andraspråkselevers språkliga prestationer finns kvar, trots skiftet från 

överdiagnosticering till underdiagnosticering, och detta gör att det tar längre tid innan 

omgivningen uppmärksammar och börjar diskutera individuella svårigheter i 

specialpedagogiska termer (Cline & Shamsi, 2000).  

 

Andraspråkselever var dock inte alltid underrepresenterade för stödinsatser i Cline och 

Shamsis studie. Det var endast bland de som bedömdes ha lindriga läs- och 

skrivsvårigheter som andraspråkseleverna var underrepresenterade. Bland de elever som 

bedömdes ha omfattande svårigheter fanns istället en överrepresentation av 

andraspråkselever. Enligt en studie av Markussen, Frøseth och Grøgaard (2009) är 

andraspråkselever överrepresenterade bland elever som bedöms ha ospecificerade 

svårigheter medan andraspråkselever däremot är underrepresenterade när det gäller 

specifika diagnoser. Glæsel och Kidde (2005) pekar på att det finns en rädsla för att 

felbedöma elever med ett annat modersmål och de hävdar att detta kan bidra till att 

skolan väntar längre med att utreda dessa elever, trots ihållande och uttalade läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Förutom låga förväntningar och en rädsla för att felbedöma elever kan okunskap om 

såväl andraspråkstillägnande och flerspråkighet som om specifika läs- och 

skrivsvårigheter och språkstörning vara en anledning till att adekvat hjälp inte sätts in i 

tid. Salameh (2012) skriver om vikten av att tidigt diagnosticera språkstörning hos 

andraspråkselever och hon avvisar den vanliga missuppfattningen att flerspråkighet 

medför att starten på språkutvecklingen fördröjs och att språkutvecklingen går mycket 

långsammare än hos enspråkiga. Flera forskare menar att för en elev med dyslexi kan 

det vara förödande för självbilden, kunskapstillägnandet och den psykiska hälsan om 

skolan väntar för länge med att tillsätta en utredning och resurser (Taube, 2000; 

Lundberg & Kolovos, 2007).  
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Hedman (2009) har gjort en svensk studie av tio spansk-svensktalande 

högstadieungdomar där lärarna misstänker specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Ungdomarna fick göra många olika tester och alla tester gjordes både på spanska och på 

svenska. Studiens resultat visar att fyra av ungdomarna var överidentifierade, de hade i 

själva verket svårigheter med andraspråkstillägnandet eller som i ett fall, inga utläsbara 

svårigheter, vare sig på spanska eller på svenska. Sex av ungdomarna hade dock 

svårigheter på båda språken och det fanns indikationer på dyslektiska svårigheter. Dessa 

elever bedömdes vara underidentifierade eftersom de hade gått större delen av sin 

skolgång utan att deras svårigheter hade uppmärksammats på ett adekvat sätt (Hedman, 

2009). 

 

I den vetenskapliga litteraturen finns påpekanden om vikten av att beakta en flerspråkig 

elevs alla språk vid testning av läs- och skrivförmågan (Cline & Frederickson, 1999). 

Både vid språkstörning och vid dyslexi finns svårigheterna på båda språken medan 

svårigheter på endast ett av språken kan ha andra orsaker (Salameh, 2003 angående 

språkstörning; Hedman, 2009 angående dyslexi). Om tester endast genomförs på 

elevens andraspråk vet man inte om låga resultat beror på svårigheter i tillägnandet av 

andraspråket eller på att eleven har läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning. Att 

enbart testa eleven på dennes modersmål kan också vara missvisande eftersom ett lågt 

resultat kan bero på att modersmålet inte används i så stor utsträckning och/eller att 

eleven inte alls eller väldigt bristfälligt fått undervisning i modersmålet. 

 

2.2.7 Elevers självbedömning 

I läroplanen läggs stor vikt vid att eleven ska ta ett större ansvar för sina studier och för 

det egna lärandet. Eleven ska ges möjlighet att bedöma sina egna insatser och 

arbetsprestationer (Skolverket, 2011). Både Jönsson (2011) och Shepard (2000) skriver 

att arbete med självbedömning ökar elevernas ansvar för sitt lärande. Jönsson (2011) 

menar att självbedömning är till för elevens skull och handlar om bedömning som har 

ett formativt syfte. Självbedömningen ska vara kopplad till läroplanens uppsatta mål 

och kriterier och eleverna behöver få lära sig att bedöma sina prestationer på ett sätt som 

gör att lärarens och elevens bedömning blir så likvärdig som möjligt. Jönsson anser 

vidare att för att eleverna ska kunna genomföra egna bedömningar så bör de först få 

göra sambedömningar med läraren. 

 

Studier har visat att elever i allmänhet är ärliga och pålitliga i sin självbedömning. 

Eleverna kan dock endast bedöma sig själva om de har en tillräckligt tydlig bild av 

målet med lärandet (Black & Wiliam, 1998). Jönsson (2011) menar att det är svårt för 

elever som är nybörjar-bedömare att känna igen en prestation av hög kvalitet. De 

eleverna har även svårt att se sina egna brister.  

 

Det finns dock forskning som visar på en överensstämmelse mellan en elevs 

självbedömning av sina kunskaper och förmågor och lärarens bedömning av detsamma 

(Clark, 1981; LeBlanc & Painchaud, 1985; Luoma & Tarnanen, 2003; Oscarsson, 
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1978). I Luomas och Tarnanens (2003) studie av elevers självbedömningar visade 

resultaten att en tredjedel av självbedömningarna stämde exakt med den bedömning 

som läraren gjorde. Övriga självbedömningar var nära överensstämmande med lärarens 

bedömning, det fanns endast ett fall där diskrepansen mellan elevens självbedömning 

och lärarens bedömning var stor. Av de självbedömningar som var nära 

överensstämmande med lärarens bedömning var det en stor andel som var 

överskattningar. Eleverna bedömde alltså sin kunskap/förmåga som något större än vad 

läraren gjorde. Det fanns även exempel på elever som underskattade sin 

kunskap/förmåga något i Luomas och Tarnanaens studie.       
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer kvalitativ intervju som metod att presenteras. Inom avsnittet 

redogörs även för studiens urval av informanter och dess avgränsning. Förberedelser 

inför och genomförandet av studiens intervjuer behandlas. Vidare presenteras den 

databearbetning och analysmetod som använts för det empiriska materialet samt de 

etiska aspekter som legat till grund för studiens genomförande. 

 

3.1 Val av metod 

Avsikten med denna studie är att belysa elevers tankar om att läsa på ett andraspråk 

samt deras upplevelser av den läsundervisning och det eventuella stöd som de har fått. 

Eftersom elevernas egna upplevelser är i fokus så valdes en kvalitativ undersökning 

med semistrukturerade intervjuer som metod. En kvalitativ metod och analys används 

för att identifiera och på djupet granska företeelser, egenskaper och innebörder. Detta 

kan jämföras med kvantitativa metoder som mer undersöker förekomst och fördelning 

av olika företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson (red.), 1994).  

 

Denna kvalitativa studie är gjord utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt vilket 

innebär att forskaren försöker få tillgång till och förstå informantens upplevda livsvärld. 

Fenomenologi i kvalitativa studier är generellt 

..en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 

och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är. (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 44)  

Förhoppningen med denna studie var att få en djupare inblick i elevers tankar och en 

utökad förståelse för deras upplevelser och för det syftet passade intervju som metod. 

En enkätundersökning kändes inte relevant eftersom den metoden främst lämpar sig för 

undersökningar där korta och enkla svar efterfrågas (Denscombe, 2009). För att kunna 

få en så djup och korrekt förståelse som möjligt av elevernas tankar var det av stor vikt 

att kunna ställa följdfrågor och ha uppföljande diskussioner och därför valdes 

semistrukturerade intervjuer för den här studien.  

 

Elevernas egna perspektiv var i fokus och intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade livsvärldsintervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Att en 

intervju är semistrukturerad innebär att forskaren har förberett frågor utifrån olika teman 

(en intervjuguide) men forskaren har sedan en stor frihet att ställa frågorna i den ordning 

som passar bäst för aktuell intervju. Forskaren kan även lägga till eller utesluta frågor 

och intervjuguiden ses endast som ett förslag på frågor (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Respondentens svar kan också följas upp med följdfrågor. Syftet med intervjuerna var 

att försöka upptäcka något snarare än att kontrollera något (Denscombe, 2009). En 

intervju av detta slag kan upplevas mer som ett vardagssamtal än en intervju men 

samtalet har ett tydligt syfte och en specifik teknik. Intervjun befinner sig därför 

någonstans mellan ett öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär, menar 

Brinkmann och Kvale (2014). Den fria interaktionen i semistrukturerade intervjuer 



 

22 

lämpar sig dessutom väl för att kompensera för språkliga svårigheter, menar Stukat 

(2011). Detta var naturligtvis viktigt i denna studie eftersom alla elever som 

intervjuades hade ett annat modersmål än svenska.  

 

Individuella intervjuer valdes trots att dessa är mer tidskrävande än en gruppintervju. En 

önskan om att alla elevers tankar och åsikter skulle synliggöras låg bakom valet av 

individuella intervjuer. Denscombe (2009) menar att en gruppintervju kan leda till att 

intervjudeltagarna diskuterar sig fram till ett gemensamt svar.  

3.2 Urval och avgränsning 

Inför en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer är det viktigt att 

försöka uppskatta hur stor arbetsinsats som krävs. Man behöver planera för intervjutid, 

transkribering och analys. Allt detta är tidskrävande arbete (Stukát, 2011). För denna 

studie gjordes en avgränsning till sex elever som alla var bosatta i samma kommun. 

Eleverna till studien valdes utifrån kriterierna att de kom till Sverige under åren 2007-

2010 och då var 10-12 år gamla. Vid intervjutillfället var eleverna 15-19 år gamla. 

Elever från just den åldersgruppen valdes på grund av att de bedömdes vara tillräckligt 

gamla för att kunna förstå och diskutera frågorna som berördes i studien. Anledningen 

till att elever som anlänt till Sverige för 5-8 år sedan valdes ut är att forskning (se avsnitt 

2.2.2) visar att efter så många år har man kommit ikapp sina svenskfödda klasskamrater.  

 

Utifrån denna urvalsgrupp gjordes ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att 

alla elever hade samma chans att bli valda. Alla elevers namn (ett 40-tal) skrevs på 

lappar som sedan veks ihop och lades i en burk. Slumpmässigt drogs sedan en lapp ur 

burken (detta gjordes av en annan person än forskaren) och detta namn fick siffran 1. 

Proceduren upprepades och nästa namn fick siffran 2 osv. tills alla namnlappar, alltså 

elever, hade fått en siffra. Eleverna kontaktades sedan efter den ordningen. Två av de 

elever som kontaktades tackade nej till att delta i studien och till en av eleverna gick det 

inte att finna kontaktuppgifter.  

 

Endast en av de elever som först kontaktades och tackade ja till att delta i studien 

bedömdes ha läs- och skrivsvårigheter. För att hitta fler elever med läs- och 

skrivsvårigheter kontaktades modersmålslärare och speciallärare på tre olika skolor i 

kommunen. Urvalet av skolor var de tre största gymnasieskolorna i kommunen. Urvalet 

av modersmålslärare var ett bekvämlighetsurval där forskaren samtalade med de 

modersmålslärare som hon naturligt kom i kontakt med. De elever med läs- och 

skrivsvårigheter som valdes var de elever som identifierades av lärarna och som sedan 

tackade ja till att delta i studien. Det var inte så enkelt att hitta andraspråkselever med 

läs- och skrivsvårigheter som passade studiens kriterier avseende ankomstålder och 

antal år i Sverige. För att studien skulle kunna genomföras inom satt tidsrymd valdes en 

elev med läs- och skrivsvårigheter ut trots att eleven endast var 8 år vid ankomsten till 

Sverige. Kriteriet för antal år i Sverige var dock uppfyllt. 
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3.3 Genomförande 

För att hitta elever att intervjua gjordes ett besök på den skola i kommunen som skriver 

in nyanlända elever i aktuell ålder. Inskrivningslistorna för åren 2007-2010 gicks 

igenom och de eleverna som passade studiens kriterier antecknades. Samtidigt 

diskuterades studiens frågeställningar och aktuella intervjufrågor med två lärare som 

arbetat med nyanlända elever under många år. Efter att ha gjort det obundet 

slumpmässiga urval som tidigare beskrivits kontaktades eleverna i tur och ordning.  

 

Flertalet elever kontaktades via telefon. Kontakten togs först med elevernas 

vårdnadshavare eftersom det var deras telefonnummer som fanns tillgängliga. Studiens 

syfte och utformning förklarades kortfattat för vårdnadshavarna som gav muntligt 

samtycke till att deras barn deltog i studien samt lämnade ut elevernas telefonnummer. 

Två elever kontaktades via en meddelandefunktion på ett socialt medium eftersom inga 

andra kontaktuppgifter fanns tillgängliga. Via telefon förklarades studiens syfte och 

upplägg för eleverna och de etiska principer som studien vilar på gicks igenom. När 

eleverna sagt ja till att delta bestämdes tid och plats för intervju.  

 

3.3.1 Utformning av intervjuguide 

Vid utformningen av intervjuguiden skrevs först olika teman ner. Dessa teman hade 

relevans för studiens syfte och frågeställningar. Sedan arbetades frågor fram utifrån 

aktuella teman. Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor, dels för att svaren kunde 

vara av intresse vid analys och tolkning av de senare intervjusvaren men kanske främst 

för att eleverna skulle bli ”varma i kläderna” inför huvudfrågorna. Ett flertal 

kontrollfrågor som kunde besvaras med ett ja eller nej togs med i intervjuguiden men 

när det gällde övriga frågor så var det öppna frågor där eleven gavs utrymme att berätta 

fritt och utförligt. Vid formulerandet av frågor lades stor vikt vid att eleverna gavs 

möjlighet att använda sina egna ord och utveckla sina svar utifrån sina egna tankar. 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver att det är bra om intervjufrågorna är korta och 

enkla och saknar akademiska svåra ord. Det kändes viktigt att frågorna utformades i 

enlighet med detta, inte minst med tanke på att de elever som skulle intervjuas inte har 

svenska som modersmål. 

3.3.2 Pilotstudie 

Jag genomförde en pilotstudie för att se om den utformade intervjuguiden innehöll 

relevanta frågor som fungerade i praktiken. Den första elev på kontaktlistan som sa ja 

till att vara med i studien fick delta i pilotintervjun. Enligt Denscombe (2009) är 

användandet av en pilotstudie inför intervjuer ett bra sätt att utvärdera hur 

intervjuguiden fungerar.  

 

Inför pilotintervjun genomfördes ett kortare samtal med en speciallärare på elevens 

skola för att ta reda på om eleven bedömdes ha läs- och skrivsvårigheter. Under 

samtalet kom det fram att eleven bedömdes ha en språkstörning och specialläraren 
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berättade även att eleven tagit del av specialundervisning, både inkluderat i 

klassrummet, i liten grupp och enskilt.  

Pilotintervjun skedde i ett grupprum på elevens skola. Inledningsvis gjordes en så kallad 

orientering (Brinkmann & Kvale, 2014) där eleven än en gång informerades om 

studiens syfte och hur det som sägs kommer att användas samt om anonymitet och 

rätten att avbryta studien. (Eleven hade fått denna information över telefon tidigare.) 

Eleven tillfrågades om det var okej att samtalet spelades in och eleven sa ja till detta. 

Intervjuaren presenterade sig lite närmare och förklarade bakgrunden till intresset för de 

ämnen som skulle avhandlas under intervjuerna. Detta gjordes för att informanten 

”…vill ha en uppfattning om intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar 

erfarenheter och känslor för en främling” (Brinkmann & Kvale, 2014).  

 

Intervjun, inräknat det inledande samtalet, tog 45 minuter. Jag upplevde att 

intervjuguiden fungerade bra att använda, eleven verkade tycka om att få prata om 

frågorna, gav uttömmande och intressanta svar och intervjun hade karaktären av ett 

vardagssamtal. Inför kommande intervjuer gjordes dock några justeringar i 

intervjuguiden. Liknande frågor ställdes vid två olika tillfällen under pilotintervjun då 

olika teman berördes men efter pilotintervjun sammanfördes dessa två teman till ett för 

en smidigare behandling av frågorna. 

 

3.3.3 Kompletterande information om eleverna innan intervjuerna 

När en elev tackade ja till att delta i studien tog forskaren kontakt med en 

modersmålslärare som undervisade eller hade undervisat eleven. En kort telefonintervju 

genomfördes för att få information om elevens läsförmåga på modersmålet samt för att 

få en tydligare helhetsbild av eleven. Frågorna som ställdes var: 

1. Har eleven några svårigheter att läsa eller skriva på sitt modersmål? 

2. Hur är elevens förståelse vid läsning av texter på modersmålet? Hur är förståelsen vid 

lyssning på texter?  

3. Har du hört något om hur det går för eleven att läsa och skriva på svenska? 

 

3.3.4 Intervjuerna 

Intervjuerna som jag genomförde var så kallade uppsökande intervjuer, de skedde på 

elevernas skolor. Fördelen med uppsökande intervjuer är att informanterna befinner sig 

på sin ”hemmaplan”, dvs. i en ohotad och lugn miljö, menar Stukat (2011). På de flesta 

skolor fanns det grupprum tillgängliga för intervjuerna. Där det inte fanns lediga 

grupprum genomfördes intervjuerna i undervisningssalar. Alla intervjuer kunde hållas 

helt ostört.  

 

Intervjuerna inleddes, precis som pilotintervjun, med att de etiska principer som ligger 

till grund för studien än en gång gicks igenom och att eleverna tillfrågades om det gick 

bra att samtalen spelades in. Alla elever accepterade ljudinspelning av intervjuerna. 

Intervjuaren presenterade sig lite närmare och förklarade bakgrunden till intresset för de 
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ämnen som skulle avhandlas under intervjuerna. Eleverna skrev sedan under ett 

samtyckesbrev. Efter inledande bakgrundsfrågor ställdes huvudfrågorna till eleverna på 

ett sätt som var anpassat till den enskilda eleven och det specifika intervjusamtalet. 

Stämningen under samtliga intervjuer upplevdes av intervjuaren som positiv och 

förtroendefull. Intervjuerna tog mellan 35 och 55 minuter och avslutades med frågan om 

eleverna ville berätta något mer eller om de ville ställa någon fråga. Eleverna lämnade 

sina mailadresser och fick veta att transkriptioner av delar av intervjuerna kommer att 

mailas till dem och att de då kan höra av sig om de har några synpunkter. Ingen 

anpassning till att vissa av eleverna hade läs- och skrivsvårigheter kunde göras på grund 

av tidsbrist samt logistiska svårigheter. 

 

3.3.5 Kompletterande information efter intervjuerna 

Efter genomförd intervju tog forskaren kontakt med elevens tidigare skolor för att få 

information om eleven hade tagit del av specialundervisning. Det var speciallärare på 

skolan (i ett fall rektor) som kontaktades och kontakten skedde via telefon eller mail. 

Denna kontakt togs eftersom flera av eleverna berättade om enskild undervisning eller 

undervisning i liten grupp men det var oklart om det var undervisning av speciallärare 

som de menade.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

3.4.1 Databearbetning 

Ljudinspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom och svaren på ett antal av 

huvudfrågorna transkriberades. De frågor som skulle transkriberas hade valts ut på 

förhand och var de frågor som direkt berörde studiens syfte och forskningsfrågor 

(frågorna 13-18 och 21-37 i frågeguiden). Bakgrundsfrågorna samt de frågor som 

handlade om elevens modersmål transkriberades inte. Transkriberingen gjordes 

ordagrant men suckar, pauser, skratt och dylikt utelämnades. Ifall den intervjuade 

eleven stakade sig eller upprepade sig i sökandet efter ord så transkriberades detta inte. 

Ibland krävdes det en liten korrigering av språket för att göra transkriptionen läsbar. 

Inför att en sådan korrigering skulle göras avlyssnades det inspelade svaret många 

gånger och tolkades för att minimera risken att den korrigerade transkriberingen gavs en 

ny mening. I denna studie var det forskaren som gjorde transkriberingen och eftersom 

forskaren, i viss utsträckning, bar med sig de sociala och emotionella aspekterna av 

intervjusituationen så inleddes en tolkning och analys av det som informanten sagt 

redan i arbetet med utskrifterna. 

 

Kodning innebär att ett eller flera nyckelord knyts till ett textsegment, i det här fallet ett 

uttalande från någon av informanterna. Detta görs för att underlätta senare identifiering 

av ett uttalande (Brinkmann & Kvale, 2014). Denna studies transkriberade material 

kategoriserades utifrån metoden öppen kodning där kategoriseringen mer är en process 

för att bryta ner och konceptualisera data än för att se statistiska mönster eller 

kvantitativa aspekter (Bryman, 2011). Det handlar med andra ord om att få en överblick 
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över det transkriberade materialet genom att via kodning undersöka, jämföra, 

begreppsliggöra och kategorisera data. Forskningsfrågorna markerades med olika färger 

och sedan sorterades elevernas uttalanden in under relevant forskningsfråga. 

Uttalandena markerades då också med samma färg som den forskningsfråga de berörde. 

Ytterligare kategorisering gjordes där olika uttalanden sammankopplades under så 

kallade paraplybegrepp. När en transkription kodas och kategoriseras på detta sätt så ger 

det en klarare bild av vilka delar av materialet som har något gemensamt och om 

informanterna har uttryckt sig samstämmigt på någon fråga, menar Denscombe (2009). 

 

3.4.2 Analysmetod 

Vid analysen av det kodade materialet har inte en bestämd metod använts. Brinkmann 

och Kvale (2014) anser att det ”inte är så viktigt med specifika analysverktyg om man 

har teoretisk kunskap om undersökningsämnet och ställer teoretiskt genomtänkta 

intervjufrågor” (s. 284). De menar vidare att forskare kan läsa igenom genomförda 

intervjuer gång på gång, de kan reflektera teoretiskt över teman och skriva ner 

tolkningar utan att använda sig av en specifik metod. Ett fritt analyserande av detta slag 

användes i studien men analysformen var på många sätt en variant av så kallad 

grounded theory. Denna analysmetod togs fram av de två samhällsvetarna Barney 

Glaser och Anselm Strauss och metoden innebär att slutsatser dras ur empiriska data 

genom att sammanföra dessa med vetenskaplig litteratur och tidigare forskningsresultat 

(Glaser & Strauss, 1967). 

 

Efter att kodningen av materialet hade genomförts gjordes en meningskoncentrering för 

att på ett bättre sätt kunna hitta kärnmeningen i uttalandena. De data som inte svarade på 

forskningsfrågorna och inte heller relaterade till studiens forskningsbakgrund sorterades 

därefter bort. Detta sorteringsarbete liknar det arbete som en redaktör gör, menar 

Denscombe (2009). All data kommer inte att ha betydelse för analysen och får därför 

inte plats i studien. En meningstolkning inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt gjordes 

slutligen. Enligt ett hermeneutiskt synsätt har ett uttalande eller en text inte endast en 

korrekt och objektiv mening utan en mångfald av legitima tolkningar tillåts. 

Tolkningarna kan komma fram till informantens uttryckta mening eller dennes avsedda 

mening. Tolkningarna kan även komma fram till latenta innebörder som, helt eller 

delvis, är omedvetna för informanten (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

Frågor kring motivation och självförtroende fanns inte med bland intervjuguidens 

huvudfrågor. Dessa ämnen berördes dock i ett flertal följdfrågor och vid bearbetningen 

och analysen av intervjumaterialet gjordes bedömningen att elevernas uttalanden kring 

detta var av relevans för deras inställning till och upplevelser av andra frågor.  I 

resultatdelen redovisas därför elevernas tankar kring motivation och självförtroende. 
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3.5 Kvalitetsaspekter 

3.5.1 Studiens tillförlitlighet (reliabilitet) 

Intervjufrågorna och intervjuerna i sin helhet utformades på ett öppet och 

semistrukturerat sätt. Avsikten med detta var att få mer djuplodade svar samt att försöka 

undvika att medvetet eller omedvetet styra informanternas svar i någon riktning. För att 

de elever som intervjuades skulle få en god förståelse av frågornas innebörd så 

omformulerades frågor och ställdes på ett sätt som var anpassat till enskilda elever. 

Intentionen i dessa fall var att i minsta möjliga mån leda in elever på ett visst tankespår 

eller ett visst svar men trots stora ansträngningar så kan frågornas olika 

omformuleringar ha påverkat elevernas svar. Samma frågor ställdes inte till alla elever 

eftersom nya följdfrågor tillkom baserade på elevernas svar. Trots att detta kan leda till 

en lägre tillförlitlighet så kändes det viktigt att genomföra intervjuerna på detta sätt. 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver 

”Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig 

subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten dock motverka kreativitet och 

variationsrikedom. De blir mer resultatet då intervjuaren får använda sin egen intervjustil och 

improvisera, följa upp lovande nya infall.” (s. 296) 

Innan intervjuerna genomfördes hade grupprum eller lektionssalar bokats i förväg och 

samtliga intervjuer kunde genomföras helt ostört. Detta gjorde att eleverna aldrig blev 

avbrutna eller störda i sina tankegångar. 

3.5.2 Studiens trovärdighet (validitet) 

Begreppet validitet brukar användas för precisionen och noggrannheten vid bearbetning 

av data (att bearbetningen som görs är relevant för syfte och forskningsfrågor) samt att 

en undersökning verkligen undersöker det den utgör sig för att göra. I denna kvalitativa 

studie används istället begreppet tillförlitlighet eftersom det finns forskare som hävdar 

att en kvalitativ studie aldrig kan garantera att information stämmer och därmed inte kan 

uppnå god validitet (Denscombe, 2009). För att kunna uppnå en hög trovärdighet var 

jag noga med att hela tiden kontrollera att det jag gjorde hade en direkt koppling till mitt 

syfte och mina forskningsfrågor. Detta gällde både vid skapandet av intervjuguiden, vid 

databearbetningen och vid analyserandet av data. På detta sätt kunde jag säkerställa att 

jag inte lyfte fram resultat som var ovidkommande för uppsatsen. Vid bearbetning och 

analys av data gjordes tolkningar och värderingar av informanternas uttalanden. Trots 

att det inspelade materialet lyssnades på ett flertal gånger för att en riktig tolkning skulle 

kunna göras så kan feltolkningar ha förekommit.  

 

Stukát (2011) skriver att ytterligare en felkälla kan vara att informanterna inte ger helt 

ärliga svar, omedvetet eller medvetet. Stukát menar vidare att en förtroendefull relation 

mellan intervjuare och informant minskar risken för oärliga svar. En förtroendefull 

relation skapades, dels genom att intervjuaren var ett bekant (om än inte välkänt) ansikte 

för informanterna och dels genom en tydlig presentation av intervjuaren och dennes 

intresse för studien. Dessutom var intervjufrågorna öppna och både frågorna och 

intervjuarens förhållningssätt visade på ett tydligt sätt för informanterna att det var deras 



 

28 

tankar och upplevelser som efterfrågades och att det inte fanns svar som var rätt eller 

fel.    

3.5.3 Studiens generaliserbarhet 

Detta är en småskalig studie där ett litet antal intervjuer har gjorts och urvalet är delvis 

baserat på tillgänglighet (de elever med läs- och skrivsvårigheter). Analysen av empirin, 

som till viss del utgått från teorin grounded theory och där kodning har använts, har ett 

betydande inslag av forskarens egna tolkningar och värderingar inbäddade i såväl 

kodningsprocessen som i övrig kategorisering och sortering. Allt detta gör att 

generaliserbarheten för studien är låg. Resultaten och slutsatserna bör betraktas som en 

exemplifiering av tidigare forskning utifrån elevers perspektiv. Brinkmann och Kvale 

(2014) skriver att frågan om ett intervjuresultat kan generaliseras i största allmänhet inte 

behöver ställas utan man bör fråga sig om ”…den kunskap som producerats i en 

specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer” (s. 311).  

3.6 Etiska aspekter 

All forskning som bedrivs i Sverige ska beakta och följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa riktlinjer kan sammanfattas i 

fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Enligt informationskravet informerades eleverna om studiens syfte innan intervjuernas 

genomförande. De fick även veta att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst 

kunde avbryta deltagandet och att de kunde välja att inte svara på vissa frågor, allt enligt 

samtyckeskravet. I Stukat (2011) står att läsa att om informanterna är över 15 år och 

intervjufrågorna inte är av känslig karaktär så behövs inte vårdnadshavares samtycke. 

Detta gällde för alla elever som ingick i studien och därför efterfrågades inte 

vårdnadshavares samtycke skriftligt. Flera av vårdnadshavarna kontaktades dock innan 

och då förklarades studiens syfte och vårdnadshavarna gav sitt muntliga samtycke. I de 

fall som vårdnadshavare inte kontaktades har eleven själv berättat om studien hemma 

och sedan meddelat att vårdnadshavarna var positivt inställda till intervjun. Trots att ett 

samtycke från vårdnadshavare i detta fall inte behövdes så kändes det bra att ha 

informerat vårdnadshavarna om studien och fått deras muntliga samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska avrapporteras och behandlas 

på ett sätt som gör att ingen utomstående kan få tag i dem. Eleverna informerades om att 

deras personuppgifter som t ex. namn inte kommer att användas i studien. Enligt 

nyttjandekravet informerades eleverna om att de uppgifter som de lämnar endast 

kommer att användas i vetenskapligt syfte, dvs. till denna uppsats. 

 

Målet för ovan nämnda information var att eleverna skulle få en så tydlig bild som 

möjligt av vad det innebär att delta i studien. Förhoppningen var även att eleverna, 

genom att ta del av informationen, fick ett ökat förtroende för mig som intervjuare. Att 

informanterna har tillit till intervjuaren är viktigt för att de ska kunna svara öppet och 

fritt på frågorna (Denscombe, 2009). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från elevintervjuerna att redovisas utifrån den analys 

som gjorts. Resultatet presenteras systematiskt efter studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna har i vissa fall delats in i olika teman och det är de teman som 

framkommit vid kategoriseringen. Elevcitat redovisas utan rättelse av språkliga misstag. 

I de fall där elever som citeras använder sin skolas namn ersätts skolans namn med 

förberedelseklassen eller den reguljära skolan.  I de fall där elever nämner sitt 

modersmål ersätts detta med modersmålet. Resultatdelen inleds med en kortfattad 

presentation och bakgrundsinformation om eleverna. Presentationen och 

bakgrundsinformationen redovisas delvis i tabellform.   

 

4.1 Bakgrundsinformation om eleverna 

Alla intervjuade elever gick i förberedelseklass under sin första tid i Sverige. Tiden i 

förberedelseklass varierade från 7 månader till 16 månader. Efter tiden i 

förberedelseklass blev samtliga elever placerade i reguljära klasser på kommunala 

skolor som låg i närheten av deras hem. Alla elever som intervjuades hade gått i skola i 

sitt hemland och de kunde läsa och skriva på sitt modersmål när de kom till Sverige. 

Detta gällde även den elev som anlände redan vid 8 års ålder men eleven säger själv att 

denne inte hade kommit så långt med läsningen vid tidpunkten för flytten till Sverige. 

 

I den kommun som de intervjuade eleverna tillhör erbjöds, under åren som eleverna 

kom till Sverige, minst 40 min studiehandledning på modersmålet per vecka till alla 

nyanlända elever som hade ett modersmål där det fanns studiehandledare att tillgå. Det 

fanns även möjlighet att ansöka om utökad studiehandledningstid för elever i behov av 

stöd. Kommunens nyanlända elever fick studiehandledning under tiden i förberedande 

verksamhet och under de två första åren i reguljär verksamhet.   

 

Tabell 2 Presentation av intervjuade elever 

 

 Ålder Antal år i 

Sverige 

Läs- och skriv- eller 

språkliga 

svårigheter 

Har fått hjälp av 

spec. lärare 

Lästes för som 

liten 

Läser på 

fritiden 

Elev 1 18 år 8 år nej nej nej sällan 

Elev 2 18 år  6 år nej ja nej aldrig 

Elev 3 19 år 8 år nej nej ja ofta 

Elev 4 16 år 6 år ja nej nej aldrig 

Elev 5 15 år 7 år ja ja nej aldrig 

Elev 6 16 år 6 år ja ja nej aldrig 
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4.2 Hur har eleverna upplevt mötet med texter på svenska i den 
förberedande undervisningen? 

Fem av de sex intervjuade eleverna anser att det var mycket bra att de först fick gå i en 

förberedelseklass. Dessa fem elever menar att det hade varit alltför svårt för dem att 

börja i en reguljär klass direkt. En av dem påpekar dock att det inte behöver vara så för 

alla. 

Om jag börjat reguljär klass direkt, då hade jag nog inte klarat mig lika bra. (Elev 1)  

 

Det hade ju typ varit omöjligt, tror jag… Att börja reguljär klass direkt. (Elev 2) 

 

Det måste va så, tycker jag. Man kan inte bara börja i en klass med de som kan svenska, då lär 

man sig typ inget. (Elev 4) 

 

Jag hade inte fatta nåt om jag bara fallit in i den svenska klassen direkt, liksom. (Elev 5) 

 

Mycket bättre gå förberedelseklassen, om du går direkt i svenska skolan och du fattar ingenting, 

det blir svårt, ja, det blir bara svårt. Men det beror på hur personen är faktiskt. (Elev 6) 

 

En av de intervjuade eleverna anser att det hade varit bättre att få börja i reguljär klass 

direkt. Eleven påpekar dock att det nog inte skulle vara bra för alla och resonerar på 

följande sätt: 

Det var inte så bra för mig att bara vara med de som inte kan svenska, hur ska vi lära oss? Det var 

otydligt, man pratade inte så mycket svenska. För mig hade det nog varit bra att börja direkt i 

vanlig klass men det tror jag inte passar så många. För mig skulle det passa för jag är lugn person, 

andra tror jag kan göra kaos på skolan. (Elev 3)  

 

4.2.1 Få och korta texter 

Under tiden i förberedelseklass var undervisningen fokuserad på det muntliga språket, 

enligt eleverna. Men bokstäverna och bokstavsljuden tränades och de hade en del 

grammatiska genomgångar. De texter på svenska som de mötte var korta, enkla och inte 

så varierande. Alla elever säger att de fick mycket enskild hjälp av läraren, att de var få 

elever i klassen och att läraren hade tid för alla elever. Läraren läste ofta texterna högt 

för eleverna. Så här uttryckte sig några av eleverna om läsundervisningen i 

förberedelseklassen: 

Vi var få elever och fick mycket hjälp av läraren. Texterna hade typ samma uppbyggnad, om man 

hade läst en så kunde man alla. (Elev 1) 

 

Vi pratade mycket och tittade på film. (Elev 2) 

 

Vi fick lära oss ord och meningar. (Elev 3).  
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Jag kommer inte ihåg men lärarna berättade mest, det var inte så mycket läsning. (Elev 5) 

 

De [lärarna] läste först, sen läser jag den också, sen de säger att jag ska läsa om och om tills jag 

kommer ihåg, sen de förhöra mig. Det var bra. (Elev 6) 

 

4.2.2 Upplevelser av det första mötet med texter på svenska 

Tre elever upplevde läsundervisningen i förberedelseklass som utmanande och bitvis 

svår. Så här uttalade de sig om sitt första möte med texter på svenska: 

Väldigt svårt, jag läste allt fel. (Elev 4) 

 

Vokaler och sånt var svårt, att veta hur man skulle läsa det. (Elev 5) 

 

Jag bah kolla på papper och bah försöka förstå, vad är det här för text, vad är det här för ord, vad är 

det här… som man inte fattar. (Elev 6) 

 

De tre andra eleverna upplevde läsundervisningen i förberedelseklass och även det 

första mötet med texter på svenska som lätt. 

 

Helt ok, skulle jag säga, min pappa har hjälpt mig med att komma igång. I början kändes det som 

att det är hyfsat enkelt för vi gjorde som grundläggande saker. Läsningen var kanske inte 

jättesvårt. (Elev 1) 

 

Det kändes inte så svårt i början. (Elev 3) 

 

Det gick bra, alltså, jag kommer inte ihåg stora problem i alla fall. (Elev 2) 

 

4.2.3 Svårigheter med att läsa under tiden i förberedelseklass 

Eleverna som upplevde läsningen i förberedelseklass som svår pratade om svårigheter 

med att läsa med rätt uttal, svårigheter med att veta när det skulle vara dubbla 

konsonanter och svårigheter att förstå ord och sammanhang. Även de tre elever som 

upplevde läsningen i förberedelseklass som lätt nämnde svårigheter med ordförståelse. 

Att läsningen upplevdes som lätt av tre av eleverna, trots svårigheter med ordförståelse, 

berodde enligt eleverna på olika faktorer. Att förberedelseklassen var liten och alla 

elever fick mycket lärarstöd var något som alla nämnde. Bra förklaringar från lärare och 

att man jobbade med mycket lätta uppgifter togs också upp av eleverna som anledningar 

till att läsundervisningen i förberedelseklass kändes enkel. 

För lätt undervisning. De [lärarna] gav mig massa barnböcker som var lite för lätta så efter en 

vecka så tyckte jag det var lite onödigt. Syftet med läsningen är ju att lära sig nya saker men då 

kändes det som onödigt om det är nåt jag kunde sedan tidigare. (Elev 1) 
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I förberedelseklassen förklarade de [lärarna] ganska bra, typ just exakt vad de menade så man 

förstod. (Elev 2) 

 

4.2.4 Läsförståelsestrategier 

Fem av de sex intervjuade eleverna berättade att deras strategi för att förstå vad de läste 

på sitt modersmål innan de kom till Sverige var att läsa om och om och om igen. En 

elev sa att denne frågade sina morbröder så fort det var svårt att förstå. När eleverna 

läste texter på svenska i förberedelseklassen fungerade inte den strategin längre. Ingen 

av eleverna läste längre om flera gånger när de inte förstod. Alla eleverna använde sig 

istället av strategin att få ord och meningar förklarade på modersmålet. Alla berättar att 

de skrev ner ord som de inte förstod och tog med sig orden till någon som kunde 

förklara på modersmålet. 

Jag tog med ordet hem, frågade hemma och de kunde översätta. (Elev 1) 

 

Jag skriver ner på papper och tar hem till mamma som förklarar, sen försöker jag komma ihåg 

bara. (Elev 6)  

 

4.2.5 Motivation och självförtroende 

Alla eleverna talar om tiden i förberedelseklass på ett positivt sätt, de använder ord som 

bra, lugnt, tryggt och roligt för att beskriva den delen av skolgången. De berättar att det 

var lätt att få kompisar och att lärarna förstod dem. Även den elev som nu i efterhand 

tänker att det hade varit bättre att få börja direkt i reguljär klass, trivdes mycket bra i den 

förberedande verksamheten. De elever som upplevde tiden i förberedelseklass som 

utmanande och svår var lika positiva som de som tyckte att det var lätt eller för lätt. 

Samtliga elever menar att deras motivation för att lära sig att tala, läsa och skriva 

svenska var mycket hög i förberedelseklassen. Elev 1 visar dock tydligt att denne tyckte 

att uppgifterna ofta var för enkla, vilket gjorde att de kändes onödiga, och eleven menar 

att detta nog hade en lite negativ inverkan på motivationen. Elev 1 resonerar även kring 

svårigheterna att få möta uppgifter som upplevs som att de är lagom svåra. 

Lärarna måste tänka på att alla elever har inte lika mycket kunskaper i svenska så det kan bli så att 

undervisningen ibland blir för lätt och ibland för svår. Jag ville ha svårare uppgifter i 

förberedelseklassen. (Elev 1)   

Jag sa till läraren att det var för lätta böcker och då fick jag en för svår bok som jag inte förstod nåt 

av. Det var svårt att hitta en egen nivå, liksom… Så jag tänkte: låt läraren välja istället, det är ändå 

bättre att känna sig bra. (Elev 1) 

Samtliga elever verkade ha en tro på sig själva och sin läsförmåga inför överföring till 

en reguljär klass, även om de flesta uttryckte att de hade varit väldigt spända och 

nervösa inför bytet från förberedelseklass till reguljär klass.  
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4.3 Hur har eleverna upplevt mötet med texter på svenska i den 
reguljära undervisningen? 

4.3.1 Många och långa texter 

Eleverna berättar att i reguljär klass var det plötsligt många texter att läsa. Texterna var 

dessutom långa. Utöver det så skrev man mycket, något som flera av eleverna menar att 

de knappt gjort tidigare. 

I reguljär klass, det är mer avancerade grejer, de går in djupare på allt. Man måste läsa mycket 

varje dag för att hänga med. (Elev 1) 

 

Det var mer skrivning [i reguljär klass], det var bra. Problemet var… vi skriver knappt nåt i 

förberedelseklassen och nu ska man skriva långa texter och då kan man inte för man har inte tränat 

på det. ... Det var svårt läsa samma texter som de andra. (Elev 2) 

 

Det var väldigt mycket att läsa hela tiden. Jag vågade inte riktigt läsa högt. Det var bra när vi satt i 

en grupp och läste högt för varandra, då blev vi tvingade att läsa liksom och det var bra för mig. 

(Elev 3) 

 

I reguljär klass skriver lärare mycket på tavlan, jag skriver av den. … Det är mycket text att läsa 

för mig. (Elev 6) 

I citatet ovan beskriver elev 2 att undervisningen tidigare har innehållit för lite 

skrivande. Samma tankar ger elev 1 uttryck för under intervjun. Förutom att eleven 

nämner att det var för lite läsning och skrivande i förberedelseklassen pratar denne om 

undervisningen i svenska som andraspråk efter överflyttning till reguljär klass. 

Svenska två-undervisningen fokuserar för mycket på det muntliga, tycker jag. Man borde läsa och 

skriva mer. Jag tänker att det är bättre läsa svenska istället för svenska två för utmaningar är bra. 

 

4.3.2 Svårigheter med att läsa i reguljär klass 

Fem av eleverna som har intervjuats berättar att ett otillräckligt ordförråd är det som 

orsakar mest svårigheter för dem när de läser texter på svenska. Elev 5 menar dock att 

det svåraste är att läsa ut orden rätt. En av de sex elever som intervjuats (Elev 6) 

upplever att det är i svenskaämnet som de svåraste texterna finns eftersom lärarna i 

svenska inte förklarar orden i samma utsträckning som lärarna i de andra ämnena. De 

övriga fem eleverna hävdar att det är de naturorienterande och de samhällsorienterande 

ämnena som har de svåraste texterna.  

Fysik-labbrapport är typ omöjligt, jag har aldrig lyckats få bra på det där. Det är svårt att läsa i SO, 

det har långa texter å det är bara text, jättelångt liksom, och tråkiga texter. I NO finns det i alla fall 

bilder, ritningar och sånt som lättar upp ibland. T ex matte och fysik är lättare… där finns det 

massa formler, då kan man liksom, man förstår formeln med hjälp av texten, det är inte så att 

texten bygger upp hela den här inlärningsprocessen, utan det är både bilder, formler och text. 

(Elev1) 

 

NO var svårt, jag hade inte haft det tidigare. (Elev 2) 
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Samhällskunskap var jättesvårt, det har många stora svåra begrepp, du vet… Sånt där som är svårt 

också på modersmålet. (Elev 3) 

 

NO var jättesvårt för mig, det ämnet togs bort eftersom det inte fanns nån chans att jag skulle klara 

det, jag var aldrig där ändå. Dikter och ordspråk och sånt är svårt, och historia. Skönlitteratur är 

också svårt, det här med olika stilar å så, och det finns böcker som man aldrig kommer in på, såna 

som hoppar, ena stunden är tjejen i stan och nästa i Västerås, liksom, det går inte hänga med. (Elev 

4) 

 

SO är svårt, det är mycket text och… Kanske jag inte är så intresserad av det heller. (Elev 5) 

4.3.3 Läsförståelsestrategier 

Eleverna har, under de senaste åren, mer och mer frångått den strategi som de tidigare 

använde för att förstå texter på svenska, nämligen att få svåra ord översatta till 

modersmålet. Vid tidpunkten för intervjun sa alla elever att de föredrar att få en 

förklaring på svenska till ett ord de inte förstår framför att få det översatt till 

modersmålet.  

Nu är det så… jag ger upp ganska lätt i SO-ämnena och då frågar jag lärare. Översätta till 

modersmålet är inte riktigt en grej…  Jag vill hellre förstå vad ordet betyder och ha en förklaring 

på svenska så det blir lättare att komma ihåg. (Elev 1) 

 

Jag skypar med kompisar och frågar om skolarbetet och sånt. Frågar lärare, annars wikipedia. Jag 

brukar också dela upp en längre text i flera delar, om jag läser för länge då går det ut i höger öra. 

(Elev2) 

 

Jag ber lärarna att förklara för mig på svenska. Jag läser högt istället för tyst och då kan jag förstå 

ibland. Ofta läser jag om hela meningen, jag läser vad stod innan för då är det lättare att förstå. 

(Elev 3) 

 

Jag vill ju helst inte läsa själv, jag vill lyssna när nån annan läser… å så vill jag få avbryta när jag 

inte förstår. Det bästa är när nån ber mig berätta efter för då funkar det bra. Jag frågar när jag inte 

förstår. Det går att ta reda på vad det betyder själv men det tar ju så mycket tid att man ger upp, 

blir irriterad och skiter i allt. ... Översätta till modersmålet funkar inte, då fattar jag ingenting. 

(Elev 4)  

 

Jag frågar lärarna eller en bänkkamrat, då berättar de för mig. (Elev 5) 

 

Jag frågar lärarna men annars tar jag hem och frågar. (Elev 6) 

 

4.3.4 Motivation och självförtroende  

En svår period 

Samtliga elever berättar om att de har upplevt en mycket svår period efter att ha slutat i 

förberedelseklass och börjat i en reguljär klass. Undervisningen upplevdes då som svår 
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av alla eleverna, flera av dem hade svårt att få kompisar och flera talade om en tyst 

period där de inte vågade prata svenska. Denna period, som alla elever upplevde som 

mycket jobbig, varade i några månader för vissa och flera år för andra. 

Jag var rädd för att börja prata, då har man tappat lite motivation av att fortsätta plugga, jag har 

tappat några år på att inte försöka, inte våga göra fel. Det var ganska svårt att få kompisar då 

också. (Elev 1) 

 

Första två åren [i reguljär klass] var jättesvårt. (Elev 2) 

 

Det var väldigt svårt för mig att börja på den nya skolan, jag kunde förstå ganska bra men jag 

vågade inte prata. (Elev 3) 

 

När jag började i reguljär klass… det blev jättesvårt… jag hade inga kompisar och fick typ ångest. 

På högstadiet började jag skolka mycket. (Elev 4) 

 

När jag började i reguljär klass var det ganska jobbigt… att försöka lära sig svenska. Då var det 

inte roligt i skolan ... Det var jobbigt i några månader. (Elev 5) 

 

Fem av eleverna verkar ha fått tillbaka motivationen till skolarbetet. De berättar på ett 

positivt sätt om undervisningen och sina egna insatser. Elev 3 beskriver sin väg ut ur 

den svåra perioden på detta sätt: 

Jag läste böcker och lärde mig nya ord. Jag tittade på dialoger i böcker och tränade på att säga de 

meningarna, det var så jag lärde mig hur man ska säga meningar. Jag kunde se hur de i böcker 

pratade och då började jag våga prata så. 

 

Ett par av dem ger dock uttryck för att det ofta känns tungt med skolarbetet. Elev 2 

säger t ex så här om att läsa en längre text i ämnet samhällskunskap: 

De flesta gångerna vill man ge upp men det är nåt man måste göra så det är bara att kämpa på, man 

måste göra det nu eller senare liksom. 

En av eleverna (Elev 4) har inte riktigt kommit ur sin svåra period utan hela skolgången 

sedan starten i reguljär klass har varit svår. Allt sedan övergången från 

förberedelseklassen, där eleven trivdes, har skolgången varit kantad med svårigheter och 

misslyckanden. Eleven, som inte hade några kompisar och skolkade mycket, fick ett 

anpassat schema där ämnen togs bort. Eleven mådde periodvis mycket dåligt och hade 

ingen motivation att studera. Eleven tycker att det går bättre nu men berättar om fortsatt 

skolk och en tendens att ge upp direkt det tar emot. 

 

Bristande självförtroende 

Alla elever beskriver ett sviktande självförtroende under den svåra övergången från 

förberedelseklass till reguljär klass. Förutom det så berättar fem av de sex eleverna att 

de någon period under skoltiden har funderat på om de har extra svårt med att läsa och 

skriva, alltså läs- och skrivsvårigheter. Så här svarar eleverna på frågan om de någon 

gång tänkt att de har läs- och skrivsvårigheter:  
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Ja, när jag började gymnasiet och allt blev mycket svårare, det hoppade flera steg. (Elev 1) 

 

Ja, eftersom det tar tid att lära sig, ibland skriver jag fort och det blir mycket svårt. (Elev 2) 

 

Nej, såna där problem det har jag inte, det är bara så… Ibland räcker min svenska inte. (Elev 3) 

 

Ja, det är ju lite konstigt det här att jag hela tiden glömmer vad jag läst. (Elev 4) 

 

Ja, det är väl det… Jag tänkte hela tiden om det var rätt stavning eller fel och så. (Elev 5) 

 

Ja, när jag läser då kommer inte den orden i min hjärna, den försvinner direkt, liksom. (Elev 6) 

 

4.4 Hur bedömer eleverna själva sin läsförmåga i nuläget? 

Eleverna fick veta att forskning kommit fram till att det tar 5-7 år att behärska ett språk 

så väl att man kan studera på samma nivå som de som har språket som modersmål. 

Sedan fick de frågan om de tycker att det stämmer in på dem. En av de sex intervjuade 

eleverna tycker att denne har uppnått en nivå på svenska som är jämförbar med de 

svenskfödda eleverna. 

Ja, jag kan lika mycket som några av mina kompisar men jag tänker inte så mycket på det. Men, ja, 

jag kan lika mycket som de i klassen. (Elev 5) 

 

De övriga fem eleverna menar att de ännu inte är på samma nivå i svenska som elever 

som är födda i Sverige. Den största anledningen till att de inte anser att de nått den 

nivån är att eleverna upplever att det tar längre tid för dem att läsa och förstå en text. Att 

det tar längre tid beror bl. a. på att det fortfarande finns brister i ordförrådet, hävdar flera 

av eleverna. Nedan följer elevernas svar på frågan om forskningresultatet stämmer in på 

dem 

Nä, men jag har inte gjort så stor insats heller, med svenskan. Det är bara fråga om tiden. Vissa år 

har jag inte varit så jätteengagerad i att plugga svenska. Ordförståelse är det som är svårt för mig, 

vissa ord stöter man inte på så ofta. Delvis är det ordkunskap men det också kan va så att ibland 

när man läser långa meningar måste man verkligen bryta ner de här superlånga meningarna till 

små små delar som man kan lättare tolka, och det kan ta lite tid så om vi ska läsa en text på 

svenska och mina kompisar kan läsa på 5 min så kan det ta dubbelt så lång tid för mig att läsa för 

jag måste bryta ner, läsa, bryta ner och förstå så det är fortfarande problem. (Elev 1) 

 

Njaaa, jag tycker i alla fall att jag klarar mig, men nej, jag läser lite långsammare, de läser lite 

fortare. Jag måste gå igenom varje text, varje mening, vad de menar, så här, om jag läser fort då 

kanske jag inte förstår vad de menar. Ibland är det svårt att förstå vad en mening handlar om, jag 

förstår inte vad menar de med texten, hur sitter orden ihop. Jag förstår lite fel ibland men det är 

inte så ofta. (Elev 2) 

 

Nej, det tycker jag inte, särskilt inte nu när jag inte går i skolan. Nu läser jag mest på modersmålet 

och jag har tappat svenskan lite. Jag har svårt att balansera det. (Elev 3) 



 

37 

 

Ja, det tycker jag, på att prata i alla fall, jag tycker till och med att jag är bättre än många som är 

födda i Sverige. Men det är nog inte så med att läsa, jag vet inte, jag glömmer allt jag läser direkt 

så kanske… nej. (Elev 4) 

 

Nej, faktiskt inte, jag tycker det stämmer inte, det beror på vilken person det är. För mig, nej, det 

finns vissa ord som jag inte kan förstå. (Elev 6) 

 

4.5 Har eleverna fått hjälp av speciallärare och hur upplevdes det i så 
fall av eleverna?  

Tre av de intervjuade eleverna har fått hjälp av speciallärare under delar av eller hela sin 

reguljära skolgång. Informationen har samlats in under elevintervjuerna men även 

genom efterföljande samtal med speciallärare, i ett fall rektor, på elevernas skolor. 

 

Elev 2, som inte har läs- och skrivsvårigheter, har fått hjälp av speciallärare under tre 

års tid. Undervisningen var segregerad från klassrummet och bestod ibland av enskild 

undervisning men oftast var det undervisning i liten grupp. Elev 2 deltog alltså i 

specialundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Elev 5, som har läs- och skrivsvårigheter, har fått hjälp av speciallärare under de senaste 

fyra åren. Undervisningen har varit segregerad från klassrummet och skett i liten grupp.   

 

Elev 6, som har läs- och skrivsvårigheter, har fått hjälp av speciallärare under hela sin 

tid i reguljär klass. Specialundervisningen skedde segregerat från klassrummet, enskilt 

och i liten grupp, under de första åren. De senaste två åren har specialundervisningen 

skett integrerat i klassrummet. 

 

Övriga elever (Elev 1, Elev 3 och Elev 4) har inte fått någon hjälp av speciallärare. 

Bland dessa elever finns en av eleverna som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

4.5.1 Elevernas upplevelser av specialundervisningen 

De tre elever som har fått hjälp av speciallärare är alla positivt inställda till det stödet. 

Alla tre elever anser att hjälpen som de har fått från speciallärare har varit värdefull. De 

tror inte att det skulle ha gått lika bra för dem utan den hjälpen. Eleverna talar positivt 

om såväl arbetssättet som specialläraren. Två av eleverna betonar den avskilda och 

lugna miljön som särskilt avgörande för den positiva upplevelsen medan en elev mer 

värdesätter speciallärarnas sätt att ge hjälp.  

Samtidigt var det ju bra för i klassrummet tar det tid innan läraren hann hjälpa, i liten gruppen fick 

man mycket hjälp, den hjälp man behövde. Det kändes faktiskt bra. Vi jobbade ibland med samma 

saker som i klassen och ibland med lite lättare saker, t ex i engelska gick vi ner nån nivå. Jag tror 

jag har klarat mig bättre i liten grupp, jag koncentrerar mig mycket bättre annars så sitter man och 

leker med kompisar, jag tycker bättre om att sitta själv och jobba, det är ganska skönt med musik i 

örat, då är det ingen som kan sitta och peta på en. ... Läraren läste texten för oss och vi följer texten 
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och så gör vi uppgiften och när vi inte förstår ropar vi på läraren så hjälper hon. Det blir lugnare. 

(Elev 2) 

 

Jag fick sitta med några andra i ett litet rum och så fick vi hjälp av en speciallärare. Det var bättre 

än att sitta i klassen, det var tystare och man kunde koncentrera sig mer. Läraren hjälpte mig att 

förstå dubbelbokstäver och sånt. Vi hade små lappar och sen fick vi säga om det var lång eller 

kort, vi skulle se skillnad på dem. Jag får fortfarande hjälp av speciallärare men nu jobbar vi med 

att läsa böcker för att få lugn och ro. Vi har också jobbat på dator med vokalerna några gånger. Jag 

har blivit bättre på dubbelbokstäver eftersom jag har fått sitta i ett litet rum. (Elev 5) 

 

Jag vet inte om vi har jobbat med nåt speciellt annorlunda men lärarna de hjälper lite annorlundare, 

de typ säger nåt mycket bättre… så att man fattar. (Elev 6) 

Här kommer även ett citat från den elev som deltog i pilotintervjun att redovisas för att 

få ännu en elevs tankar kring specialundervisningen. Eleven som deltog i pilotintervjun 

har läs- och skrivsvårigheter och har fått hjälp av speciallärare. 

Speciallärarundervisningen har varit integrerad i klassrummet. 

Det är bra när de speciella lärare kommer i klassen, jag vill fråga de för när de berättar går det 

förstå… De använder bättre ord. (Pilotelev)  

 

4.6 Har eleverna fått något annat stöd och i så fall vilket? Hur 
upplevdes det av eleverna? 

4.6.1 Studiehandledning 

Alla intervjuade elever har sådana modersmål att det har funnits tillgång till 

studiehandledning i kommunen under de år som eleverna har gått i skola i Sverige. 

Samtliga elever bör därför ha haft studiehandledning på modersmålet. Två av de 

intervjuade eleverna har dock inget minne av att de har haft studiehandledning. Även 

efter att ha fått tydlig information under intervjuerna om vad studiehandledning på 

modersmålet innebär kan Elev 2 och Elev 4 inte erinra sig att de har fått något sådant 

stöd. 

 

De fyra andra eleverna berättar att de har fått studiehandledning på modersmålet under 

deras första år i Sverige. Endast en av dessa fyra elever (Elev 3) är positiv till 

studiehandledningen och menar att den har varit till stor hjälp. Elev 3 berättar att 

studiehandledningen ibland skedde i klassrummet och ibland utanför klassrummet. 

Eleven menar att utan detta stöd skulle det ha varit betydligt svårare att klara sig i 

skolan. Övriga tre elever som kommer ihåg att de har haft studiehandledning på 

modersmålet hävdar att det stödet inte hjälpte dem nämnvärt. Eleverna säger så här: 

Det hjälpte inte så mycket, tyckte jag, min lärare satt med en text och så läste hon upp den för mig 

och sen så försökte vi översätta den tillsammans och det var typ det vi fick göra i 2-3 år. Det var 

också saker som jag kunde tidigare, det var inte så att vi fortsatte bygga på där jag var utan vi bara 

gjorde saker jag kunde redan. Man borde öka svårighetsgraden lite då och då. (Elev 1)  

 



 

39 

Det var ju som ingen skillnad för det enda vi gjorde där var som… alltså man gjorde saker som vi 

skulle göra på lektionerna, så det gjorde inte så mycket skillnad egentligen, det gav inte så mycket 

hjälp. (Elev 5) 

 

Faktiskt bra i början, man blev glad när någon kom som kan prata samma språk, man kände sig 

bättre. Men sen… alltså det var inte så mycket hjälp till mig för jag ville lyssna på svenska då så 

jag kan lära mig svenska. (Elev 6) 

4.6.2 Enskilt stöd av fritidspedagog 

Elev 4 har, som tidigare nämnts, haft en svår skolgång. Elevens skolgång har varit fylld 

av psykosociala svårigheter, läs- och skrivsvårigheter och frånvaro. Detta ledde till att 

eleven fick en anpassad studiegång där t ex no-ämnet togs bort. Eleven berättar att 

dennes egen önskan var att få gå på 6-veckors (En verksamhet där elever får vara 6 

veckor för att få en paus från sin ordinarie skola och där man arbetar med svårigheterna 

så att eleven ska kunna återgå till den ordinarie skolan och då få en mer fungerande 

tillvaro.) Det som erbjöds eleven var istället stöd och hjälp av en fritidspedagog. Det 

blev en bra lösning för Elev 4 som pratar mycket varmt om denne fritidspedagog. 

Jag fick typ sitta och jobba hos henne hur ofta jag ville… Det var jättebra… jag fick sitta ensam i 

ett rum med henne och det var jättebra. Hon var trevlig, mysig liksom, hon peppade upp en, och 

hon förstod en och gjorde aldrig drama liksom, hotade aldrig med soc typ om man berättade saker, 

som andra gjorde om man berättade saker.  

 

Eleven berättar vidare att fritidspedagogen läste upp texter för eleven, som sedan kunde 

fråga upp om det fanns oklarheter. Fritidspedagogen bad också eleven att återberätta 

den text fritidspedagogen hade läst upp. Eleven visar tydligt att denne tycker att detta 

enskilda arbete med fritidspedagogen var värdefullt. 

Hon var bra på att berätta och förklara, hon var som en muntlig bok, typ.   

 

4.7 Skiljer sig upplevelserna åt mellan elever med och utan läs- och 
skrivsvårigheter och på vilket sätt i så fall? 

Vid genomgången av det insamlade materialet konstaterades att det är endast på en 

punkt som det finns en klar skiljelinje mellan upplevelserna hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter och hos de elever som inte har dessa svårigheter. De tre elever som inte 

har läs- och skrivsvårigheter har alla upplevt tiden i förberedelseklass som lätt eller till 

och med för lätt. De elever som har läs- och skrivsvårigheter har däremot upplevt tiden i 

förberedelseklass som svår.  
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5. Resultatanalys, diskussion, vidare forskning och slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras utifrån 

forskningsfrågorna. Förslag på vidare forskning inom området kommer att ges och en 

metoddiskussion kommer att föras. Avsnittet avslutas med studiens sammanfattande 

slutsatser. 

 

5.1 Analys och diskussion av resultaten 

Här förs en diskussion utifrån de resultat som framkommit. Resultatens kopplingar till 

tidigare forskning kommer att lyftas fram och såväl resultat som är i enlighet med 

tidigare forskning som resultat som står i strid med tidigare forskning kommer att 

synliggöras. 

 

5.1.1 Hur har eleverna upplevt mötet med texter på svenska i den förberedande 

undervisningen? 

Fem av eleverna menade att det var ett bristande ordförråd som gjorde det svårt att läsa 

texter på svenska i den förberedande verksamheten. Dessa elever ansåg att varken 

avkodningen eller uttalet av bokstavsljuden var ett problem. Eleverna berättar att de fick 

undervisning om bokstavsljuden och att de läste få och enkla texter. Utifrån elevernas 

beskrivning verkar det som att de har fått den tidiga läsinlärningens undervisning i 

kopplingen mellan fonem och grafem som Hyltenstam (2010) menar att nyanlända 

elever som redan kan läsa och skriva på sitt modersmål ofta missar. 

5.1.2 Hur har eleverna upplevt mötet med texter på svenska i den reguljära 

undervisningen? 

Forskning har visat att språket och texterna inom de naturorienterande och 

samhällsorienterande ämnena bereder svårigheter för många elever (Hägerfelth, 2011). 

Även studiens intervjuade elever (fem av dem) anser att de naturorienterande och de 

samhällsorienterande ämnena är de ämnen som har de svåraste texterna. Ett par av 

eleverna (och detta är elever som inte har läs- och skrivsvårigheter) berättar att de ofta 

vill ge upp när de får en so-text framför sig. Eleverna målar upp en bild av att de får 

arbeta mycket själva med texterna och det verkar inte som att de får explicit 

undervisning i ämnesspråket. Detta stämmer väl överens med Axelssons (2013) 

iakttagelser av hur det ser ut i klassrummen, att ämnesstoff presenteras utan fokus på 

ämnets specifika språk och att texter lämnas ut till elever utan bearbetning.  

 

En av de intervjuade eleverna verkar få en ämnesundervisning som även fokuserar på 

språket. Elev 6 anser inte att de naturorienterande eller samhällsorienterande ämnena 

innehåller de svåraste texterna. Eleven tycker istället att ämnet svenska har de svåraste 

texterna eftersom lärarna i de andra ämnena förklarar ord i större utsträckning. 
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5.1.3 Hur bedömer eleverna själva sin läsförmåga i nuläget? 

De elever som intervjuades har alla gått i skola i sina ursprungsländer och lärt sig läsa 

och skriva på sitt modersmål. De kom till Sverige när de var i åldrarna 8-11 år (en elev 

hade hunnit fylla 12 år vid ankomsten till Sverige), dvs. den åldern som enligt forskning 

är optimal för att lära sig ett nytt språk på kort tid. Colliers och Thomas forskning 

(1999) visar att tidsåtgången för att utveckla andraspråket till den kognitiva nivå som 

krävs för skolframgång på samma nivå som enspråkiga barn endast tar 2-5 år för de 

elever som anländer vid åldern 8-11 år. Eleverna som intervjuats har nu varit i Sverige i 

6-8 år, men trots sin goda skolbakgrund och optimala ankomstålder så hävdar fem av de 

sex eleverna att de inte har hunnit utveckla svenskan till samma nivå som sina 

svenskfödda klasskamrater. De anser att de inte har samma läshastighet som de som har 

svenska som modersmål eftersom de ofta fastnar på ord som de inte förstår och det tar 

tid för dem att bryta ner texten i mindre delar och förstå sammanhang. En av eleverna 

(Elev 5) menar att denne är ikapp sina svenskfödda klasskamrater och det är den elev 

som kom till Sverige redan som 8-åring.  

 

I den forskning om tidsåtgång för att behärska ett andraspråk som presenteras är det 

engelska som är elevernas andraspråk och inte svenska. Forskningen är således inte 

baserad på svenska förhållanden men den är internationellt accepterad och vedertagen. 

Att endast en av de intervjuade eleverna anser sig vara ikapp de elever som har svenska 

som modersmål är ett resultat som skiljer sig markant från den tidigare forskningen. 

Själv blev jag inte förvånad över denna studies resultat eftersom det även är min 

upplevelse att det krävs mer tid för att utveckla andraspråket än vad forskning tidigare 

har visat.  

 

Jag ser en fara i att när stödinsatser och resurser ska finansieras så lutar sig 

beslutsfattare mot forskning som hävdar att andraspråkselever kommer ikapp sina 

enspråkiga klasskamrater inom 5-8 år. Risken är att andraspråkselever endast får stöd 

och hjälp under de första åren i skolan och sedan lämnas att mer eller mindre klara sig 

själva trots att de fortfarande har brister i det svenska språket. Om de elever som jag 

intervjuade (Elever som har gått i skola i sina ursprungsländer, som kan läsa och skriva 

när de kommer till Sverige, som har sin familj med sig och som dessutom kan få hjälp 

av lärare som talar deras språk (studiehandledning)), inte har kommit ikapp sina 

enspråkiga klasskamrater efter 6-8 år kan man fråga sig hur det ser ut för de elever som 

kommer till Sverige i mindre gynnsam ålder, som saknar skolbakgrund, som inte kan 

läsa och skriva på modersmålet, som kommer ensamma, som är traumatiserade och som 

har ett modersmål där det inte finns någon studiehandledare att tillgå. För denna grupp 

elever tar tillägnandet av andraspråket ännu längre tid. 

 

Man bör dock ha i åtanke att detta endast är elevernas upplevelser, inga test har 

genomförts för att bedöma deras förmåga. Det är inte möjligt att avgöra om eleverna på 

ett tydligt sätt har förstått målet med deras lärande, något som enligt Black och Wiliam 

(1998) krävs för att de ska kunna bedöma sin egen förmåga. Enligt min tolkning av 

elevernas svar verkar det också som att eleverna är ovana vid att göra bedömningar, 
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något som gör att det blir svårt att känna igen en prestation av hög kvalitet (Jönsson, 

2011). Det finns dock flera studier som visar en överensstämmelse mellan elevers 

självbedömningar och lärares bedömningar, och vid diskrepans är det en övervägande 

andel av eleverna som överskattar sig själva (Luoma & Tarnanen, 2003). Tidigare 

forskning pekar alltså på att det är större risk för att eleverna överskattar sin förmåga än 

att de underskattar den. Det går dock inte att utesluta att studiens elever kan ha 

underskattat sig själva, att de tror att det endast är de som har svårigheter med 

ordförståelsen medan det kan vara så att det är svårt även för de enspråkiga eleverna. 

Detta verkar dock inte troligt mot bakgrund av forskningen som redovisats ovan. Min 

erfarenhet säger mig också att elevernas upplevelser är riktiga. 

 

Det finns naturligtvis flera andra faktorer som kan ha betydelse för elevernas 

upplevelser av sin förmåga i nuläget. Den arbetsinsats de lagt ner genom åren kan vara 

av betydelse. Samtliga intervjuade elever upplevde en svår period under skolgången, då 

skolarbetet kändes för svårt och därför inte särskilt roligt. Ett par av eleverna menar att 

de satsat för lite på skolan under en tid. Elevernas självförtroende kan också vara 

betydelsefullt för deras självbedömning. 

 

Bland de intervjuade eleverna finns det endast en elev som har vuxit upp i ett hem där 

någon vuxen har läst böcker för eleven. Samma elev som har blivit läst för som liten är 

också den enda av de intervjuade eleverna som nu ofta läser på fritiden. Fyra av 

eleverna säger att de aldrig läser på fritiden. Myrberg (2000) och Wood (2002) har gjort 

undersökningar som visar att läsaktiviteter i hemmet påverkar läsutvecklingen positivt. 

Även när läsaktiviteter i hemmet sker på ett minoritetsspråk så har det gynnsamma 

effekter på läsutvecklingen på andraspråket. Eftersom fem av de intervjuade eleverna 

aldrig eller sällan läser på fritiden, och inte heller har blivit lästa för som små, så skulle 

detta kunna vara en anledning till att eleverna har en långsammare läsning och ett 

mindre ordförråd och inte har hunnit ikapp de svenskfödda klasskamraterna. 

Hvistendahl (2008) menar dock att det är så det ser ut för flertalet av minoritetsspråkiga 

barn och denna studies intervjuade elever är då representativa för gruppen 

andraspråkselever. Den elev som ofta läser på fritiden och som även lästes för som barn 

anser inte heller att läsförmågan på andraspråket är på samma nivå som svenskfödda 

klasskamraters. Därför känns det inte troligt att studiens resultat avviker från tidigare 

forskning, gällande tidsåtgång för tillägnandet av andraspråket, på grund av detta.  

 

Andraspråkselevernas upplevelse av att fortfarande inte kunna läsa ämnestexter och 

hänga med i undervisningen på lika villkor som de elever som har svenska som 

modersmål är viktigt för oss lärare, speciallärare/specialpedagoger och skolledare att ta 

till oss. Nyanlända elever får oftast stöd, i form av förberedande undervisning, 

studiehandledning osv, under den första tiden i Sverige men förväntas efter några år 

kunna följa med i undervisningen och på egen hand ta sig igenom ämnestexter på 

samma sätt som svenskfödda elever. Fem av de intervjuade eleverna berättar att detta 

inte är möjligt för dem efter 6-8 år i Sverige. 
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5.1.4 Har eleverna fått hjälp av speciallärare och hur upplevdes det i så fall av 

eleverna?  

Tre av eleverna som intervjuats har fått hjälp av speciallärare. Två av dessa har läs- och 

skrivsvårigheter medan en av dessa tre elever inte har några sådana svårigheter. 

Studiens resultat visar, precis som studien av Hedman (2009), att både 

överrepresentation och underrepresentation av andraspråkselever i specialundervisning 

förekommer. En av eleverna som har läs- och skrivsvårigheter har inte fått någon hjälp 

av speciallärare medan en elev utan dessa svårigheter har fått den hjälpen.  

 

Denna uppsats ger inte svar på orsaken till att det sett ut på detta sätt för de här eleverna. 

Den elev (Elev 4) som har läs- och skrivsvårigheter men som inte har fått hjälp av 

speciallärare fick istället enskild hjälp av en fritidspedagog. Varför skolan som eleven 

gick på gjorde det valet är egentligen omöjligt att spekulera i. Fanns det inte 

speciallärare att tillgå? Bedömde man att den personliga kontakten i det här fallet var 

viktigare än speciallärarkompetensen? Enligt eleven blev det stöd som sattes in i alla 

fall mycket lyckat och eleven pratar med värme om denna fritidspedagog.  

 

Anledningen till att eleven utan svårigheter (Elev 2) har fått hjälp av speciallärare kan 

man också endast spekulera kring. Eleven var i behov av stöd för att utveckla det 

svenska språket och kanske fanns det utrymme i speciallärarens tjänst och i den lilla 

grupp som specialläraren undervisade? Alternativt så trodde man på skolan där eleven 

gick att eleven möjligen hade läs- och skrivsvårigheter? Oavsett vad som låg till grund 

för beslutet så blev det enligt eleven en lyckad lösning. Ett uns av en svag kritik från 

eleven kan utskönjas ur svaret som ges på min fråga: Hur kändes det? (Om att vara i en 

grupp med elever som enligt Elev 2 ”hade dyslexi och sånt”) Eleven svarar: 

Samtidigt var det ju bra för i klassrummet tar det tid innan läraren hann hjälpa, i liten gruppen fick 

man mycket hjälp, den hjälp man behövde. Det kändes faktiskt bra. 

Att eleven börjar med ordet Samtidigt gör att jag får känslan av att eleven har hunnit 

tänka en tanke eller känna en känsla som inte var positiv. Dock resonerar eleven sig 

fram till att det ändå kändes bra och hjälpen upplevdes som positiv. 

 

Att få hjälp av speciallärare upplevdes även positivt av de två elever som har läs- och 

skrivsvårigheter och således är alla elever som fått hjälp av speciallärare positivt 

inställda till den hjälp de fått. Den lugna miljön där man får möjlighet att koncentrera 

sig bättre än i klassrummet samt speciallärarnas goda förklaringar/undervisning betonas 

som viktiga faktorer av eleverna. Tillgången på grupprum ser olika ut på olika skolor 

men det känns viktigt att som skola kunna erbjuda elever en möjlighet att sitta i ett 

mindre, tystare rum, om eleverna känner att de behöver det för att kunna koncentrera sig 

på skolarbetet. En av eleverna berättade att det lätt blir mycket prat när man sitter i 

klassrummet. Även om motivationen och viljan att koncentrera sig på skolarbetet finns 

hos en elev så kan det vara svårt att stå emot om bänkgrannen vill prata. 

 

Eleverna berättar om speciallärarnas förmåga, att de förklarar så att man förstår, att de 

använder bättre ord än andra lärare, och jag menar att det är en förmåga som alla lärare 
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bör ha. Förhoppningsvis leder Lgr 11:s fokus på språket i alla ämnen och Skolverkets 

(2012) direktiv om att alla ämneslärare ska arbeta explicit med språket till att framtidens 

lärare i större utsträckning kommer att kunna förklara ord och begrepp på ett sätt som 

även andraspråkseleverna förstår.  

 

5.1.5 Har eleverna fått något annat stöd och i så fall vilket? Hur upplevdes det av 

eleverna? 

Alla intervjuade elever bör ha fått studiehandledning på modersmålet under sina första 

år i Sverige. Trots det är det två av eleverna (Elev 2 och Elev 4) som inte minns att de 

har fått det stödet. I fallet med Elev 4 har forskaren fått information om att eleven 

faktiskt har haft studiehandledning på modersmålet under sina första år i Sverige. 

Eleven har med andra ord antingen inte förstått vad som avsågs med studiehandledning, 

trots noggrann förklaring under intervjun, eller så har eleven helt enkelt inget minne av 

studiehandledningen. När det gäller Elev 2 vet forskaren inte med säkerhet att eleven 

har fått studiehandledning på modersmålet men eleven har ett modersmål där det finns 

flera studiehandledare att tillgå i kommunen och det verkar osannolikt att eleven inte 

skulle ha tagit del av detta stöd. Även i detta fall verkar det som att eleven antingen inte 

har förstått intervjuarens fråga, trots noggrann förklaring av begreppets innebörd, eller 

har glömt den delen av undervisningen. 

 

Av de fyra elever som berättar att de har fått studiehandledning på modersmålet är det 

endast en elev (Elev 3) som är positivt inställd till stödet. Elev 3 menar att det har varit 

till stor hjälp i arbetet med att lära sig svenska. Övriga tre elever anser inte att 

studiehandledningen på modersmålet har gett dem så mycket. En elev (Elev 6) hävdar 

att det var bra alldeles i början, när eleven inte kunde svenska alls eftersom det var 

skönt att kunna prata med någon. Men utöver det gav det inte så mycket hjälp enligt 

eleven och det är även det svar som Elev 1 och Elev 5 ger.  

 

En samstämmig internationell forskning (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Cummins, 

1996; JET, 1997; Paulin, Rivera, Almgard, Finell, Arvór & Oamhawi, 1993; Thomas & 

Collier, 1997) visar att en tvåspråkig undervisning är effektivare för att utveckla 

andraspråket. Studiehandledningen stödjer både kunskapsutvecklingen, 

språkutvecklingen och självkänslan hos eleverna, enligt Ladberg (2003), men de elever 

som intervjuats talar inte om några sådana positiva effekter. Det går naturligtvis inte att 

veta att elevernas upplevelser stämmer överens med verkligheten. Det kan vara så att 

den studiehandledning på modersmålet som de har fått i själva verket har bidragit till en 

snabbare och mer effektiv andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning och kanske 

även till en starkare självkänsla. Detta har vi inga svar på.  

 

Resultatet av studien visar dock att endast en av de sex intervjuade eleverna upplevde 

att studiehandledningen på modersmålet var till hjälp. Vad beror då detta på? Eventuellt 

har det att göra med det som Skolinspektionen tar upp i sin kvalitetsgranskning av 

utbildningen för nyanlända elever (2009:3), nämligen att det råder stor förvirring kring 
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vad studiehandledning på modersmålet innebär. Eller kan det vara så att eleverna fick 

studiehandledning i så liten utsträckning att det därför inte gav någon positiv effekt? 

Skolinspektionens granskning (2009:3) visar på en stor variation mellan kommuner när 

det gäller i vilken utsträckning elever får tillgång till studiehandledning. Eftersom de 

intervjuade elever är så få kan man inte heller utesluta att det i dessa fall rör sig om 

andra faktorer som t ex. en icke-fungerande relation mellan elev och studiehandledare. 

 

Skolinspektionen (2009:3) visar att när studiehandledningen som erbjuds är av god 

kvalitet så är den en viktig insats för den elev som behöver den. För att 

studiehandledningen ska kunna hålla en god kvalitet menar jag att det behöver finnas en 

väl fungerande organisation kring detta stöd, studiehandledarna måste vara kunniga i 

både svenska och elevens modersmål och det måste finnas tid för studiehandledare och 

ämneslärare att samarbeta. Eleverna i denna studie har, oavsett anledning, inte 

uppskattat studiehandledning som stöd. Kanske hade dessa elever gynnats mer av ett 

annat stöd, exempelvis en svenska som andraspråkslärare i klassrummet under vissa 

lektionspass. I aktuell kommun ges studiehandledning på modersmålet i samma 

utsträckning till alla nyanlända elever men enligt skolförordningen ska detta stöd vara 

individanpassat. Resultatet från denna studie kan vara intressant vid planering av, 

diskussioner kring och utvärdering av studiehandledning på modersmålet som stöd till 

nyanlända elever. 

5.1.6 Skiljer sig upplevelserna åt mellan elever med och utan läs- och skrivsvårigheter 

och på vilket sätt i så fall? 

I resultaten framkommer endast en distinkt skillnad mellan de elever som har och de 

som inte har läs- och skrivsvårigheter. De tre elever som har läs- och skrivsvårigheter 

berättar att de tyckte att undervisningen i förberedelseklassen kändes utmanande och 

svår. De elever som inte har sådana svårigheter talar istället om undervisningen i 

förberedelseklass som ganska enkel, lätt och till och med alltför lätt. Den elev (Elev 1) 

som ansåg att uppgifterna var alltför lätta och som bad om svårare uppgifter medgav att 

den nya boken istället var alltför svår. Här ser vi ett exempel på att det kan vara svårt för 

eleverna att själva bedöma sina kunskaper och förmågor.  

 

Samtliga sex elever menar att de fick mycket hjälp från lärare eftersom de var få elever i 

klassen men trots mycket lärarstöd så upplevde alltså eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter att undervisningen var svår. Som lärare i en förberedelseklass möter 

man en mycket heterogen grupp elever. De elever som intervjuats i den här studien är en 

grupp elever som bedöms ha det ganska lätt i skolan utifrån kriterier som ankomstålder, 

tidigare skolgång, förmåga att läsa och skriva på modersmålet, eleverna är inte 

ensamkommande, och de talar ett modersmål där det finns lärare att tillgå för 

modersmålsundervisning och studiehandledning.  

 

I den förberedande verksamheten finns även en grupp elever som inte har någon tidigare 

skolbakgrund, inte kan läsa och skriva på sitt modersmål, har kommit till Sverige som 

ensamkommande och i vissa sällsynta fall inte talar ett modersmål där det finns lärare 
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att tillgå för modersmålsundervisning och studiehandledning. Hur ska undervisningen 

kunna anpassas till alla dessa elevers skilda förutsättningar? Och får de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter det stöd och den hjälp de behöver för att utvecklas vidare? 

Skollagen säger att när en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska stöd i form av anpassningar eller särskilt stöd skyndsamt sättas in (Skollagen 

2014:456, 5§, 8§). Som tidigare forskning visat är det idag större risk för att 

andraspråkselever underdiagnosticeras än överdiagnosticeras. Det finns en tendens i 

skolan att ”vänta och se” när det gäller andraspråkseleverna. Min erfarenhet är också att 

andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter inte lika snabbt får hjälp av 

speciallärare som enspråkiga elever. Anledningen till detta verkar vara att lärarna har 

svårt att avgöra om svårigheterna beror på tillägnandet av det nya språket eller ej. Min 

uppfattning är att när en andraspråkselev misstänks ha läs- och skrivsvårigheter ska stöd 

sättas in, även om en utredning kan vara svår att genomföra eftersom den ska göras på 

elevens båda språk. Jag är naturligtvis medveten om att de ekonomiska ramarna 

förmodligen är en faktor i ett flertal av de fall där stöd inte sätts in till dessa elever. Jag 

anser att svenska som andraspråkslärarnas erfarenhet är viktig eftersom lärare som har 

mött många elever ofta märker när en andraspråkselevs skriftspråkliga utveckling 

avviker från andraspråkselevers typiska utveckling.  

 

5.2 Vidare forskning 

En intressant utgångspunkt för vidare forskning kan vara att följa upp vad Lgr 11, med 

dess fokus på språket i alla ämnen, och Skolverkets (2012) direktiv om att alla lärare 

ska undervisa explicit i språket har fått för följder för undervisningen i klassrummen. 

Eftersom fem av sex elever i denna studie lyfter bristande ordförståelse som den största 

anledningen till svårigheter med läsförståelse i skolämnena skulle forskning på hur en 

språkbaserad undervisning gynnar andraspråkselever vara av intresse. En jämförande 

studie mellan traditionell undervisning och en undervisning där eleverna undervisas 

explicit i språket skulle kunna genomföras. Där kan man titta på om den språkbaserade 

undervisningen gynnar gruppen andraspråkselever mer än det gynnar de elever med 

svenska som modersmål. Internationell forskning har visat att genrebaserad pedagogik 

har varit särskilt gynnsam för andraspråkselever (White m.fl., 2015).  

 

En mer storskalig undersökning av hur studiehandledningen fungerar skulle också vara 

intressant. Det har gjorts undersökningar om studiehandledning på modersmålet och 

Skolinspektionens granskning från 2009 (2009:3) finns. Dock har det gått några år 

sedan den kom och en ny färsk studie där även elevers upplevelser av 

studiehandledningen finns med är önskvärd. En möjlighet är att pröva denna studies 

resultat genom en kvantitativ studie som undersöker om dessa elevers upplevelser är 

jämförbara med andraspråkselever generellt i Sverige. 
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5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Val av metod 

Eftersom elevernas upplevelser och tankar var i fokus så var det av stor vikt att kunna 

ställa följdfrågor och även ha uppföljande diskussioner och för det ändamålet passade 

semistrukturerade intervjuer bra. Fem av eleverna som intervjuades var väldigt 

pratsamma, det märktes att de gillade att få chansen att prata om dessa saker och 

forskarens intervjuguide med öppna frågor passade dem utmärkt. En av eleverna var lite 

tystare och verkade vilja att intervjun skulle gå så snabbt som möjligt och i det fallet var 

det svårare att använda intervjuguiden. Det var inte lika många följdfrågor som kunde 

ställas och det data jag fick med mig från den intervjun var inte alls lika informativt. Det 

får mig att tänka att om alla elever hade varit lika tystlåtna som denne elev så hade 

metoden nog inte fungerat så bra. Samtliga intervjuer kunde genomföras på en, för 

eleverna bekant och trygg plats, utan avbrott och störande moment. Detta är en styrka i 

studien då eleverna kändes avslappnade och kunde prata fritt utan att bli störda i sina 

tankegångar och tappa tråden. En svaghet i studien är att ingen metodtriangulering har 

gjorts. En risk med att enbart intervjua elever är att det kan förekomma diskrepanser 

mellan elevernas minnen av det som efterfrågas och verkligheten. Forskaren har försökt 

kompensera för detta genom att samla in kompletterande information om informanterna 

och deras skolgång både innan och efter intervjuerna. 

5.3.2 Urval och avgränsning 

Det var rätt beslut att sätta upp kriterier i form av ankomstålder och antal år i Sverige 

för att inte få en alltför spretig grupp av informanter. Slumpen gjorde att gruppen blev 

ännu mer homogen genom att alla elever hade skolbakgrund och kunde läsa och skriva 

på sitt modersmål när de kom till Sverige. På grund av svårigheter att hitta elever med 

läs- och skrivsvårigheter valdes en elev som endast var 8 år gammal vid ankomst till 

Sverige ut till att delta i studien. Att denna elev kom till Sverige i så ung ålder kan ha 

gjort att han inte minns de första åren lika tydligt som de elever som var äldre när de 

kom.  

 

5.3.3 Kvalitetsaspekter och etiska aspekter 

Forskaren försökte att inte styra elevernas svar i någon riktning under intervjuerna men 

omformuleringar av frågor, följdfrågor och kommentarer från forskaren kan omedvetet 

ha påverkat eleverna. Forskarens upplevelse var att eleverna var ärliga och 

öppenhjärtliga under intervjun. Det var en trevlig atmosfär under intervjuerna. 

Forskaren var under hela processen noga med att det som gjordes var knutet till studiens 

syfte och forskningsfrågor. Det inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger för 

att tolkningarna skulle bli riktiga. Trots detta kan feltolkningar ha förekommit. 

Transkriberingsarbetet var tidskrävande men metoden med kodning och kategorisering 

efter forskningsfrågorna och sedan i teman fungerade bra. Elevernas gemensamma samt 

deras olika upplevelser blev synliga på ett tydligt sätt. Det finns alltid en risk att 

intressanta aspekter av informantens svar försvinner under en sammanfattande kodning 
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men allt som för tillfället utelämnades vid kodningen noterades och gicks igenom 

ytterligare en gång efteråt.  Generaliserbarheten för denna studie är låg eftersom den 

endast består av sex informanter och eftersom de semistrukturerade intervjuerna har 

transkriberats och kodats av forskaren och under hela processen finns forskarens 

tolkningar och värderingar inbäddade i resultaten. 

 

Samtliga elever fick information runt de forskningsetiska principerna vid två olika 

tillfällen, först via telefon eller mail och sedan en gång till just innan intervjuns 

genomförande. Eleverna lämnade sina mailadresser efter intervjuerna och sedan 

skickades deras transkriberande uttalanden till dem. Det hade varit önskvärt att eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter hade fått dessa transkriberingar upplästa men en sådan 

anpassning kunde inte göras, dels på grund av tidsbrist men även i ett fall på grund av 

logistiska svårigheter. 

 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

I de genomförda intervjuerna uttrycker samtliga elever att de har upplevt en mycket svår 

period efter övergången till reguljär klass. Här skulle det vara värdefullt att sätta in 

resurser för att möta elevernas behov. Studien har visat att eleverna inte är positivt 

inställda till den studiehandledning på modersmålet som de har fått. Endast en av de sex 

intervjuade eleverna säger sig ha blivit hjälpt av detta stöd. Studiehandledning på 

modersmålet måste ses över så att det kan ges på ett sätt som gynnar eleverna.  

 

I den reguljära undervisningen upplever eleverna att de lämnas ensamma med texterna 

och det blir ett mödosamt arbete att försöka förstå dem. Resultaten visar, precis som 

tidigare forskning konstaterat, att de svåraste texterna på svenska möter eleverna i de 

naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena. Det är mycket viktigt att lärare i 

dessa ämnen arbetar explicit med språket. Utifrån denna studies resultat och det som 

tidigare redovisad forskning kommit fram till förordar jag en genrebaserad undervisning 

där olika texttyper tydliggörs för eleverna och ord och uttryck förklaras och arbetas 

med. Fem av sex elever menar att ordförståelsen är det som är svårast med läsningen. 

En språkbaserad undervisning som fokuserar på språket i alla ämnen skulle gynna dessa 

elever.  

 

Ytterligare ett resultat från denna studie är att elever är både över- och 

underrepresenterade i specialundervisning. Alla elever som har fått hjälp av 

speciallärare ser denna hjälp som positiv. De lyfter fram en lugn och tyst miljö där det 

är möjligt att koncentrera sig samt speciallärarens förmåga att förklara ord och begrepp 

på ett tydligt sätt som de största anledningarna till den positiva upplevelsen.  

 

Slutligen visar denna studie att de elever som inte har några läs- och skrivsvårigheter 

upplever att undervisningen i förberedelseklass var lätt eller för lätt medan de elever 

som har dessa svårigheter upplever att den undervisningen var svår. Här finns det en 

utmaning i att finna ett sätt att möta alla elevers olika behov i förberedelseklassen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Samtyckesbrev  

Hej! 

Jag heter Camilla Olsson och är lärare. Just nu studerar jag vid Umeå 
universitet. Den här terminen skriver jag min masteruppsats inom 
speciallärarutbildningen. Min uppsats kommer att handla om 
andraspråkselevers läsning på svenska. Jag är intresserad av att intervjua dig 
om hur du har upplevt mötet med texter på svenska. Jag vill fråga dig om du har 
upplevt svårigheter i skolan och vilket stöd du har fått från skolan. Det är 
intressant för oss som arbetar inom skolan att få ta del av dina upplevelser. 

Jag kommer att träffa dig vid ett tillfälle och vi kommer att samtala utifrån mina 
frågor. I min uppsats kommer dina upplevelser och tankar att redovisas 
anonymt. Det betyder att jag inte kommer att använda ditt namn eller andra 
personuppgifter. Det du säger kommer bara att användas till den uppsats jag 
skriver. Du kan när som helst välja att hoppa av studien.  

 

 

Jag väljer att delta i intervjun och därmed i studien:        ja ____           nej ____ 

 

 

……………………………………………………………………………………..  

 (underskrift)    

 

 

 

Camilla Olsson, leg lärare och speciallärarstudent 

camilla.olsson@umea.se 

Handledare Elisabeth Nilsson, leg logoped,      
Universitetsadjunkt 
Umeå universitet 
elisabeth.t.nilsson@umu.se  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 
1. Vilket land kommer du ifrån?  

2. Har du bott i ytterligare något land innan du kom till Sverige? 

3. Vilket är ditt modersmål? 

4. Kan du prata något annat språk förutom ditt modersmål och svenska? 

5. Hade du gått i skola innan du kom till Sverige? I hur många år i så fall? Hade du 
några svårigheter i skolan? 

6. Kunde du läsa och skriva på ditt modersmål när du kom till Sverige? (Kolla upp 
eventuella andra språk också) 

7. Vilka slags texter läste du innan du kom till Sverige? Läste du skönlitteratur? Läser 
du på fritiden nu? 

8. Hur gjorde du för att förstå det du läste? 

9. Kan dina föräldrar läsa och skriva på sitt modersmål? 

10. Var det någon som läste för dig när du var liten? Vilka slags texter i så fall? 

Läsning 
11. Kan du läsa och skriva på ditt modersmål nu? Bättre eller sämre än tidigare?  

12. Har du fått/får du modersmålsundervisning?  

13. Hur var det när du först försökte läsa på svenska? (följdfrågor) 

14. Hur var det efter några månader? (Vad blev snabbt lättare? Vilka svårigheter fanns 
kvar?) 

15. Hur gjorde du för att förstå det du läste när du var ny i Sverige? Kunde du ta hjälp 
av ditt modersmål på något sätt? 

16. Har du några svårigheter att läsa på svenska idag? Vilka i så fall? 

17. Läser du lika bra som dina klasskompisar som har svenska som modersmål? 
(följdfrågor) 

18. Forskning säger att det tar ca 5-8 år att lära sig ett språk så att man kan det på 
samma nivå som de som har språket som modersmål. Tycker du att det stämmer in på 
dig? 

19. Vilka skillnader finns mellan att läsa på ditt modersmål och att läsa på svenska? 
(Läshastighet? Förståelse?) 



 

 

20. Vilka texter är lättast att läsa på ditt modersmål? Vilka är svåra? 

21. Vilka texter är lättast att läsa på svenska? Vilka är svåra? 

22. Hur gör du nu för att förstå det du läser?  

23. Är det viktigt att kunna läsa bra? Varför/Varför inte? 

 (Strategier: fokusera på okända ord, synonymer, dra slutsatser, aktivera förkunskaper, 
övervaka sin förståelse, överföra strategier från modersmålet) 

Undervisning och studiehandledning 
24. Hur var det att gå i förberedelseklass? 

25. Vad fick du för läsundervisning i förberedelseklassen? Hur upplevde du den? 

26. Skulle du ha velat förändra något i undervisningen? Saknade du något? Vad i så 
fall? 

27. Fick du studiehandledning på ditt modersmål den första tiden? Hur upplevde du 
det? När behövde du studiehandledningen mest? 

28. Vad fick du för läsundervisning när du började i reguljär klass? Hur upplevde du 
den? Skulle du ha velat förändra något i undervisningen? Saknade du något? 

29. Fick du studiehandledning när du började reguljär klass? Hur upplevde du den? När 
behövde du studiehandledning mest? 

30. Vad får du för läsundervisning nu? Hur upplever du den? Vill du förändra något i 
undervisningen? Saknar du något? 

31. Får du studiehandledning nu? 

32. Berätta om när läsundervisningen har varit bra. Berätta om när det inte har känts 
bra. 

33. I vilket skolämne är det svårast att läsa texter? Varför är det så? 

Stöd och bedömning 
34. Har du fått hjälp av speciallärare eller specialpedagog? Om ja.. När? Med vad? Hur 
arbetade ni? (Integrerat/liten grupp eller enskilt) Vilket material? Under hur lång tid? 
Hur upplevde du det? 

35. Har du själv någon gång trott att du har läs- och skrivsvårigheter? (följdfrågor) Har 
någon annan trott det? (följdfrågor)  

36. Har du ett godkänt betyg i svenska? Efter hur många år i Sverige fick du ditt första 
godkända betyg i svenska? Vilket ämne har varit svårast att få godkänt betyg i? 

37. Känner du att lärarna har gjort korrekta bedömningar av dina kunskaper? 
(följdfrågor) Anser du att du har kunnat visa dina kunskaper? (Hur? eller Varför inte?) 



 

 

 
 
Litter  


