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Sammanfattning 
Idag har ca 20% av alla elever i grundskolan annat modersmål än svenska. Resultat från 

PISA-undersökningar visar att läsförståelseförmågan hos elever med utländsk bakgrund är 

lägre än hos elever med svensk bakgrund (Skolverket 2006:10) vilket innebär en stor 

utmaning för oss pedagoger som verkar i svensk skola. I uppdraget som speciallärare ingår att 

kartlägga och bedöma flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Bakgrunden till vår 

studie är svårigheterna i att skilja på flerspråkiga elevers andraspråksutveckling och 

eventuella läs- och skrivsvårigheter. Många gånger är det komplext och man väntar länge 

med att utreda dessa elevers svårigheter. Syftet med studien är att studera framgångsfaktorer i 

arbetet med att upptäcka och kartlägga flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter 

genom att ta del av ett antal pedagogers och rektorers erfarenheter och uppfattningar. En del i 

studien har varit att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för det arbetet. Det är en 

kvalitativ intervjuundersökning som genomförts på fyra grundskolor i samma kommun. 

Undersökningen innefattar tre speciallärare, en specialpedagog, tre klasslärare, tre 

modersmålslärare samt tre rektorer. För analys av det empiriska materialet har vi använt 

tematisk analys och teoretiska synsätt inom specialpedagogik har diskuterats. Resultatet visar 

att speciallärares samarbete och samverkan med olika yrkeskategorier, speciellt 

modersmålslärare och föräldrar uppfattas som en framgångsfaktor. Studien visar också att 

tidig upptäckt, kartläggning på båda språk genom adekvata tester samt kunskap i 

andraspråksinlärning är framgångsfaktorer i arbetet med flerspråkiga elever med läs- och 

skrivsvårigheter. En slutsats som dras i studien är att de organisatoriska förutsättningarna för 

att pedagogerna ska ha tid till att mötas och samverka kring de flerspråkiga eleverna ser olika 

ut på skolorna idag och behöver utvecklas. 

Nyckelord: flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, kartläggning, samarbete, 

modersmålslärare, speciallärare 
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1.Inledning  

Under de senaste tjugo åren har världen kommit närmare och samhället utvecklats mot ett 

globalt samhälle. Människor emigrerar, flyr från länder i krig, arbetar och reser över hela 

världen. Flerspråkighet bland människor har blivit mycket vanligare. Samtidigt har 

samhällets krav på kommunikativ förmåga ökat, att kunna läsa, förstå och skriva krävs för att 

genomföra utbildningar, få arbete och kunna verka i Sverige. Idag har ca 20% av alla elever i 

grundskolan utländsk bakgrund och annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013a). 

Resultat från PISA-undersökningar visar att läsförståelseförmågan hos elever med utländsk 

bakgrund är lägre än hos elever med svensk bakgrund (Skolverket 2006:10) vilket innebär en 

stor utmaning för oss pedagoger som verkar i svensk skola. Sveriges skollag (2010:800) är 

tydlig med att alla elever utifrån sina egna förutsättningar ska ges den ledning och stimulans 

de behöver för att nå utbildningens mål.  

 

Flerspråkiga elever som har läs- och skrivsvårigheter är en sårbar grupp och där har skolan ett 

stort ansvar. Dessa elever måste ges förutsättningar för att lyckas genom kartläggning, 

undervisning och stöd. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) poängteras att skolan ska utreda behov av särskilt 

stöd för elever med annat modersmål samt vikten av samarbete med personer som kan ge 

eleven språkligt stöd under utredningen. Läs- och skrivsvårigheter är ett mycket beforskat 

område och kunskapen är stor. Forskningen om läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga har 

inte hunnit lika långt och svårigheterna blir svårbedömda då de sammanblandas med 

andraspråksinlärning.   

 

I skolans uppdrag ingår att organisera undervisningen för flerspråkiga elever med och utan 

svårigheter så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt 

som de lär sig det svenska språket (Skolverket, 2011). Skolors organisation och 

förutsättningar kring stöd är idag inte likvärdiga utan kan se olika ut. Hur påverkar detta de 

flerspråkiga eleverna? 

 

I vårt arbete som speciallärare ställs vi inför uppdragen att kartlägga, bedöma, undervisa, 

samarbeta och handleda. I denna studie vill vi genom intervjuer med olika yrkesprofessioner 
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fördjupa våra egna kunskaper i ämnet flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter samt 

studera framgångsfaktorer i arbetet med att upptäcka och kartlägga dessa elever.   

1.2. Skolans stöd och ansvar för flerspråkiga elever  

Skolans stöd för nyanlända och flerspråkiga elever styrs av styrdokument i form av Skollagen 

(SFS 2010:800), Skolförordningen (SFS 2011:185) och Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Det är huvudmannen 

(skolförvaltningen) som ytterst ger rektor, lärare och annan personal förutsättningar för att 

kunna bedriva undervisning för nyanlända elever (Skolverket, 2016). Huvudmannen ska se 

till att personalen vid skolenheterna ges möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för 

att personalen ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016).  

Rektor ansvarar för att ge lärare och övrig personal på skolenheten förutsättningar för arbetet 

med nyanlända elever. Rektor ansvarar också för att fördela resurser med utgångspunkt i 

elevernas olika förutsättningar och behov. Arbetet med nyanlända elever bör ingå i det 

systematiska kvalitetsarbetet på skolan (Skolverket, 2016).   

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är viktiga inslag i skolan som 

gynnar flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, men med skilda 

syften. Modersmål är ett frivilligt ämne, med egen kursplan för grundskolan respektive 

gymnasieskolan, med syftet att eleven ska utveckla sina kunskaper i ämnet modersmål men 

också att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kulturell identitet och flerspråkighet 

(Skolverket, 2018). Studiehandledning på modersmålet är en stödåtgärd. Syftet med 

studiehandledningen är att eleven ska nå kunskapsmålen i skolans ämnen och att använda 

elevens modersmål som redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen (Skolverket, 2018).   

Rektor beslutar att undervisning i svenska som andraspråk, vid behov, ska anordnas för 

elever som har annat modersmål än svenska, elever med svenska som modersmål som har 

gått i skolan i utlandet samt invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 

umgängesspråk med en vårdnadshavare (SFS 2011:185). Syftet med undervisning i ämnet 

svenska som andraspråk är att eleverna ska nå ett fungerande språk som är i nivå med elever 

med svenska som sitt modersmål (Skolverket, 2011). I Skollagen (SFS 2010:800) står att 

utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande och hänsyn ska tas till elevers 
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olika behov. Om någon befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås efter en viss årskurs ska eleven få stöd i form av extra anpassningar. Om det skulle 

visa sig att dessa extra anpassningar inte räcker ska rektor se till att elevens behov av särskilt 

stöd utreds. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska eleven få det 

(SFS 2010:800).  

 

Enligt examensordningen för speciallärarexamen (SFS 2011:186) ska speciallärare visa 

förmåga att analysera, medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer. Som speciallärare ska man också visa förmåga att granska och 

tillämpa metoder för att bedöma språk- läs- och skrivutveckling. Man ska visa förmåga att 

leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever. 

Detta gäller alla elever, både enspråkiga och flerspråkiga.   

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att studera framgångsfaktorer i arbetet med att upptäcka och kartlägga 

flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter genom att ta del av ett antal pedagoger och 

rektorers erfarenheter och uppfattningar. Som en del i undersökningen ingår att undersöka de 

organisatoriska förutsättningarna för det arbetet. Studien ämnar besvara följande 

frågeställningar:  

➢          Vilka uppfattningar har informanterna om hur förutsättningar skapas för 

      flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter?  

➢          Hur beskriver informanterna kartläggningsarbetet kring flerspråkiga elever med 

     eventuella läs- och skrivsvårigheter?  

➢     Vilka framgångsfaktorer finns, enligt informanternas erfarenheter, i arbetet med att  

     upptäcka och kartlägga flerspråkiga elever vid misstanke om läs- och  

     skrivsvårigheter?  
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3. Tidigare forskning  

Under rubriken ”tidigare forskning” kommer vi att redovisa ett urval av aktuell forskning 

som anknyter till undersökningens problemformuleringar. Vi kommer diskutera vad läs- och 

skrivsvårigheter är, hur flerspråkig läs- och skrivutveckling tar sig uttryck jämfört med 

enspråkig och hur läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga kan visa sig. Vi diskuterar också 

vilka framgångsfaktorer som finns vid arbetet med flerspråkiga elever generellt sett samt hur 

man kan upptäcka och kartlägga läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga och vad 

forskningen ser för framgångsfaktorer vid detta arbete. 

3.1. Läs- och skrivsvårigheter   

Kravet på läs- och skrivfärdigheter i Sverige är idag stort och andelen personer som inte 

uppnår dessa krav ökar. Wengelin och Nilholm (2013) menar att den som vid ett givet tillfälle 

inte lyckas möta samhällets krav, dvs skolans mål, på läs- och skrivfärdigheter har just då läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Gough och Tunmer (1986) beskriver läsning genom modellen ”The simple view of reading”, 

Läsning = Avkodning x Förståelse. Modellen utgår ifrån att läsförmågan är kopplad till 

samspelet mellan avkodning och språkförståelse, där båda faktorerna är nödvändiga. 

Avkodning är läsningens tekniska sida, där det handlar om att utnyttja skriftspråkets princip 

eller kod för att komma fram till vilket ord som står skrivet (Høien & Lundberg, 2013). Om 

en individ har en god avkodningsförmåga men en svag språkförståelse påverkar det 

läsförmågan negativt. Läsförmågan påverkas också negativt om språkförståelsen är god men 

avkodningsförmågan är svag eller outvecklad.  

 

Wengelin och Nilholm (2013) utgår från ”The simple view of Reading” (Gough & Tunmer, 

1986) då de beskriver fyra kombinationer av lässvårigheter. Lässvårigheter kan definieras 

som svag avkodning med god förståelse, svag förståelse och god avkodning, problem med 

både avkodning och förståelse eller ospecificerade svårigheter. De flesta elever med läs- och 

skrivsvårigheter har svårt med både läsning och skrivning men det är oftast 

skrivsvårigheterna som är det bestående problemet högt upp i skolåldern (Wengelin & 

Nilholm, 2013).   
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Snow, Burns och Griffin (1998) menar att läs- och skrivsvårigheter finns i alla grupper men 

att vissa barn löper större risk för att råka ut för dem. De föreslår tre huvudförklaringar till 

läs- och skrivsvårigheter, biologiska och genetiska, demografiska och undervisningsbaserade. 

Den biologiska förklaringen utgår ifrån att funktionsnedsättningar kan leda till försvårad läs- 

och skrivutveckling, den demografiska att elevers olika sociala och språkliga bakgrund 

påverkar läs- och skrivutvecklingen och den undervisningsbaserade förklaringen handlar om 

att sättet att undervisa påverkar elevernas möjligheter till läs- och skrivutveckling. 

   

Läs- och skrivsvårigheter som ämnesområde är stort och det finns olika teorier om vad som 

orsakar svårigheterna. Den teori som det råder störst enighet om är att dyslexi, specifika läs- 

och skrivsvårigheter, orsakas av fonologiska svårigheter (Høien & Lundberg 2013, Snowling 

& Stackhouse 2006 m.fl.). Den fonologiska teorin bygger på att dyslexi orsakas av en 

medfödd störning i det fonologiska systemet vilket betyder att det finns brister i strategier att 

hantera den alfabetiska principen och att koda av skrift.  

Ungefär vart femte skolbarn, ca 20%, uppvisar någon form av svårigheter vid läs- och 

skrivinlärning (Hedman, 2009).   

 

En slutsats vi drar är att forskningen inte är helt enig om hur man ser på läs- och 

skrivsvårigheter och att det finns flera olika teorier angående vad som orsakar läs- och 

skrivsvårigheter. Svårigheterna kan visa sig på olika sätt men kopplas till läsningens olika 

delar, avkodning och förståelse. 

3.2. Flerspråkighet  

Definitionen av flerspråkighet är komplex och kan kopplas till flera perspektiv. Termen 

flerspråkighet används ofta när man pratar om bostadsområden, skolor och samhällen där 

flera språk nyttjas. En elev som är flerspråkig har lärt sig ett eller flera språk innan den 

tillägnat sig svenskan (Hyltenstam, 2016). Hyltenstam (2016) förklarar att begreppet språk 

utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv och kan diskuteras. Det bygger på att det kan vara svårt att 

dra gränsen mellan språk i olika situationer, att språk påverkar varandra, kan blandas när man 

pratar och är föränderliga.  

 

Skolverket (2018) skriver att begreppet flerspråkig elev är en elev som använder två eller 

flera språk och kan växla mellan språken, men har olika färdigheter i språken. Eftersom den 
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språkliga mångfalden ökar i samhället idag och många elever i skolan har mer än två språk 

har vi valt att använda begreppet flerspråkighet i vår uppsats.  

3.3. Flerspråkig läs- och skrivutveckling   

Olika kulturer har olika förhållningssätt till läsning och skrivning och detta påverkar barnets 

språksocialisation. I en del kulturer är det de vuxna som uppfostrar barnet språkligt och egen 

läsning är en tyst individuell aktivitet. I en mer gruppcentrerad kultur förväntas barnet själv 

observera sin omgivning och lära av andra barn, oftast äldre barn. Där ses böcker inte som 

självklara i hemmet utan muntligt berättande är i fokus (Salameh, 2018).  

 

Forskningen visar att tillägnandet av läsning och skrivning för flerspråkiga elever sker på 

samma sätt som för enspråkiga elever. Hyltenstam (2010) skriver att det som är annorlunda i 

andraspråkselevers läs- och skrivutveckling är sambandet med utvecklingen av barnets 

förstaspråk. Två faktorer som har stor betydelse för inlärningen är barnets muntliga förmåga 

på det språk som läsning och skrivning ska ske på samt utvecklingen av den språkliga 

medvetenheten. Hyltenstam (2010) förklarar att barnet först måste behärska ljuden muntligt i 

andraspråket. I Hvenskilde, Hyltenstam och Loonas (1996) studie framkom det att den 

språkliga medvetenheten utvecklar läsutvecklingen och medvetenheten behöver inte vara på 

svenska för att gynna läsutvecklingen i svenska som andraspråk. Deras resultat visade att om 

barnen fått tillfälle till att fördjupa och bredda sitt eget modersmål så påverkar det 

läsutvecklingen positivt i andraspråket. Även Skolverket (2012) skriver att utvecklingen av 

ett andraspråk är en komplicerad process som både liknar och skiljer sig från 

förstaspråksutvecklingen. Samma stadier gås igenom, utvecklingen av ord och begrepp är 

viktigast i starten. Skillnaden i en andraspråksutveckling jämfört med en 

förstaspråksutveckling är att man redan startat en språkutveckling på sitt förstaspråk. 

 

 I en undersökning i USA av Carlisle, Beeman, Davis och Spharim (1999) visade det sig att 

15 % av variationen av läsförmågan kunde kopplas till ordförrådets storlek hos flerspråkiga 

elever i åk 1-3, läsförmågan påverkas av ordförståelsen. Ordförrådets storlek på förstaspråket 

korrelerade också med läsförmågan i andraspråket. Detta lyfts också av Hedman (2010) som 

menar att när läs- och skrivinlärningen ska ske är det viktigt att använda ord som barnet 

förstår. 
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Språkets uppbyggnad/ortografi har betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Salameh (2018) 

förklarar att en del ortografier är mer oregelbundna än andra och det påverkar elevens 

fonologiska förmåga och i förlängningen elevens avkodningsförmåga och läsutveckling. 

Flera studier har gjorts av hur olika ortografier påverkar läsutveckling och 

avkodningsstrategier. Seymour, Aro och Erskine (2003) gjorde en undersökning av 

nybörjarläsare i 13 olika europeiska språk. De fann att eleverna lärde sig läsa olika snabbt 

beroende på hur ortografin såg ut. Var det ett språk med hög överensstämmelse mellan ljud 

och bokstav, som exempelvis finska, läste eleverna effektivare mycket tidigare än engelska 

elever där ljud och bokstav inte har samma överensstämmelse.  

 

Bøyesen (2006) menar att förstaspråket påverkar en andraspråksutveckling. En 

andraspråksutveckling genomgår olika regelbundna övergångsstadier. Hur länge dessa stadier 

varar beror på hur man ser på språkinlärning, om det är den kommunikativa förmågan, 

ordförrådets utveckling eller formsidan av språket som står i fokus. 

 

Flerspråkiga elever har lättare att utveckla en bra avkodningsförmåga, läsflyt och 

rättskrivningsförmåga än att utveckla sin läsförståelseförmåga och skrivning. Det beror på att 

ordförrådet och  bakgrundserfarenheter saknas (Høien & Lundberg 2013). Rumelhart (1985) 

förklarar att förståelsen för text till stor del skapas utifrån bakgrundskunskaper. Det handlar 

om erfarenheter och kunskaper som man tillägnat sig socialt och kulturellt. Detta har stor 

betydelse för elevers läsning på ett andraspråk och påverkar elevernas läsförståelse.  

 

I Collier och Thomas (1999) studie visade det  sig att elever som kommit till USA som 

nyanlända vid 8-11 års ålder lärde sig språket snabbare än om de kommit vid 5-7-års ålder. 

Förklaringen till detta var att de redan kunde läsa och skriva på sitt modersmål/förstaspråk 

och att det var en fördel som de kunde föra över till andraspråket.  

 

Våra slutsatser utifrån forskningen kring flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling är att 

modersmålet har stor påverkan i ett andraspråk. Andra delar som också påverkar inlärningen 

är elevens muntliga förmåga och ordförrådets storlek samt skillnader i de olika språkens 

ortografier. 
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3.4. Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 

Hur kan man då avgöra om flerspråkiga elevers långsammare läs- och skrivutveckling beror 

på språksvårigheter eller på läs-och skrivsvårigheter? 

 

Hedman (2009) har i sin fallstudie granskat andraspråkselever med läs-och skrivproblem för 

att avgöra om svårigheterna beror på dyslexi eller tillägnandet av skriftspråk på ett 

andraspråk. Hon har granskat den muntliga, fonologiska, högläsnings-, läsförståelse- och 

skrivförmågan hos tre grupper. Grupperna som hon undersökte var; en grupp flerspråkiga 

elever med läs- och skrivsvårigheter, en grupp utan läs- och skrivsvårigheter samt en grupp 

med dokumenterad dyslexi. Hon fann att flera elever i gruppen med misstänkt dyslexi blev 

underdiagnostiserade eller inte identifierades snabbt nog. Det fanns också elever som blev 

överdiagnostiserade. Hedman (2009) menar att resultaten hade sett annorlunda ut om man 

bara utgått från ett språk och poängterar vikten av att värdera resultaten från båda språken för 

att kunna göra en rättvis bedömning. Hon såg också att det var en stor spridning mellan den 

fonologiska bearbetningen och avkodningsförmågan och att testning av båda dessa 

parametrar behövs vid diagnostisering av dyslexi. En indikation på dyslexi var mycket låga 

resultat på läsförståelse på båda språken. Språkens ortografi bidrog till skillnader i elevernas 

högläsningsförmåga och visade hur dyslektiska svårigheter kan yttra sig. Hedman (2009) 

konstaterar att det är betydelsefullt att diskutera tvåspråkiga elever med läs-och 

skrivsvårigheter på ett mer nyanserat sätt och att forskning i ämnet dyslexi hos tvåspråkiga 

baseras på tvåspråkighetsforskning.  

 

Wimmer (1993) och Goswami (1997) menar att dyslexi visar sig på olika sätt inom olika 

ortografier och att en entydig ortografi underlättar läsinlärningen. Det som skiljer dyslektiker 

åt från normalläsaren är läshastigheten samt de fonologiska svårigheterna. Även Bøyesen 

(2006) konstaterar att språkets ortografi har betydelse för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Vissa skriftspråk är mer genomskinliga (ljudenliga) och är då enklare att 

lära sig läsa och skriva än andra. Kulbrandstad (1998) gjorde en undersökning av norska 

tvåspråkiga högstadieelevers läsförmåga. Svårigheten hon upptäckte var att avkodningen av 

ett nytt språk med ny ortografi medförde att eleverna inte förstod enskilda ord och att det 

begränsade ordförrådet orsakade läsförståelseproblem på många olika sätt. Hon betonar 

vikten av att läsningen blir begriplig och en positiv upplevelse för eleverna annars är risken 

att eleverna tappar lusten för läsning och lärande. Klein och Doctor (2003) har också tittat på 
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olika ortografiers påverkan och jämfört flerspråkiga dyslektikers läs- och skrivutveckling i 

språken afrikaans och engelska mot enspråkiga dyslektiker. Hans slutsats var att 

läsutvecklingen inte såg speciellt annorlunda ut i de båda grupperna utan det handlade om 

vilka lässtrategier eleverna använde och vilka svårigheter som fanns inom de olika 

ortografierna.  

 

Cummins (2008) skiljer på vardagsspråk och skolspråk. Han menar att barn kan ge intryck av 

att kunna det nya språket bra eftersom de har ett väl fungerande vardagsspråk, men 

skolspråket kan vara sämre utvecklat. Då kan lärare tro att det rör sig om specifika läs- och 

skrivsvårigheter när det istället handlar om att skolspråket, det kognitiva språket, inte ännu 

kommit ifatt. Även Purves (1991) skriver att elever som har sämre färdigheter i skolspråket 

löper risk att utveckla läs-och skrivsvårigheter och det är därför viktigt att 

undervisningsspråket är samma språk som i elevens hem för att eleven ska nå framgång i 

läsinlärningen.  

 

Indikatorer som tyder på läs- och skrivsvårigheter bland flerspråkiga elever kan vara flera, 

exempelvis skillnad mellan muntlig förståelse och läsförståelse, svårigheter med den 

fonologiska medvetenheten, ointresse för böcker samt utebliven automatisering av läsning 

och skrivning (Kelly & Phillips, 2011).  

 

Våra slutsatser utifrån forskningen är att det kan vara svårt för pedagoger att upptäcka och 

veta om en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter eller om det handlar om elevens 

andraspråksutveckling. Viktigt är att inte vänta med testning och att göra kartläggningen i 

båda språken. Testen ska innehålla både fonologiska delar, avkodningsdelar och 

förståelsedelar. Dessutom behöver pedagogerna kunskap i de olika språkens ortografier och 

kunskap om elevens språkutveckling i förstaspråket. 

3.5. Kartläggning av flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter  

För att upptäcka om elever har eller riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter använder 

man sig inom skolan ofta av kartläggnings- eller screeningstest.  För att kunna bedöma om en 

flerspråkig elevs skriftspråkliga utveckling är normal eller avvikande menar Bøyesen (2006) 

att det gäller att jämföra resultaten med elever i samma skolår och använda standardiserade 

tester. Bøyesen betonar vikten av att flerspråkiga elever deltar i standardiserade screeningtest 
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på sitt andraspråk för att inte riskera att förbise de elever som kan behöva stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. Men det är ändå lätt att dra fel slutsatser då testen är normerade efter 

enspråkiga elever och inte för flerspråkiga. Resultaten behöver följas upp med en 

kartläggning av elevens läsning och skrivning på modersmålet för att skolan bättre ska förstå 

vad elevernas eventuella svårigheter bottnar i. Det är då viktigt att pedagogen har god 

kunskap om hur språk är uppbyggda och kunna tolka resultaten utifrån ett flerspråkigt 

perspektiv.   

 

Hedman (2009) visar i sin studie av dyslexi och flerspråkighet att det är viktigt att bedöma 

flerspråkiga elevers läs- och skrivförmåga på båda språken. Hon menar att det inte är 

tillräckligt att studera fonologisk medvetenhet och avkodning då andraspråkselever som ännu 

inte uppnått åldersrelevant nivå i sitt andraspråk och som konstaterats vara dyslektiker 

använder kontexten för att överbrygga bristande ordförståelse. Hedman visar också på att 

balansförhållandet mellan elevens olika språk har betydelse för testresultatet. Hon menar att 

elevers dyslexi kan påverka läsningen i de olika språken på olika sätt, bland annat på grund 

av skillnader mellan de olika språken när det gäller överensstämmelse mellan uttal och 

stavning.  

 

Även Salameh (2012) menar att man vid misstanke om att en elev har svårigheter i sin läs- 

och skrivutveckling bör bedöma elevens färdigheter på båda språken, dock under 

förutsättning att eleven kan så mycket svenska att det går att bedöma. För att läraren ska 

kunna avgöra om det faktiskt föreligger läs- och skrivsvårigheter på andraspråket måste 

eleven få tid att utveckla sitt skriftspråk. Erfarna lärare kan dock tidigt uppmärksamma om en 

elev har betydligt större svårigheter än de andra eleverna. Är eleven läs- och skrivkunnig på 

sitt modersmål kan man i samarbete med modersmålsläraren få en uppfattning om det 

föreligger svårigheter även på detta språk (Salameh, 2012).  

 

Material som kartlägger läsning på flera språk har tidigare saknats (Bøyesen, 2007).  Under 

början av 2000-talet utvecklades i Norge ett bedömningsmaterial för att bedöma tidig 

avkodning och läsning på olika språk av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 

vid Høgskolen i Oslo (Bøyesen, 2007). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har 

sedan gett ut översättningar av bedömningsmaterialet på arabiska, polska, spanska och 

somaliska för årskurs 1 och 2, vilket innebär att man kan bedöma båda språken. Elevernas 

testresultat jämförs med resultat från elever inom den egna språkgruppen. Testningen är 
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dynamisk vilket innebär att fokus ligger på hur eleven tar sig an uppgifterna. Materialet 

bygger på att modersmålslärare kartlägger eleven på modersmålet i samverkan med 

specialpedagog, vilken sedan i sin tur kan kartlägga eleven på andraspråket. För att ge läraren 

bättre förutsättningar att förstå svårigheterna förutsätter användningen av materialet 

samarbete mellan lärare, modersmålslärare och speciallärare/ specialpedagog (Skolverket, 

2018).   

 

Forskningen visar  på vikten av att kartlägga flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling på 

båda språken för att få en rättvisande bild. Kartläggning kräver erfarenhet och god kunskap 

om flerspråkig läs- och skrivutveckling. De kartläggningsmaterial som idag finns att använda 

förutsätter samarbete mellan lärare, modersmålslärare och speciallärare. 

3.6. Framgångsfaktorer i arbetet med flerspråkiga elever  

Damber (2009a) gjorde en jämförelse av elever i åk 3 i 188 klasser i Stockholm där hälften 

var överpresterande klasser och hälften underpresterande klasser. Variablerna hon tittade på 

var elever med annat modersmål och deras socioekonomiska bakgrund. Syftet var att hitta 

faktorer som kunde förklara resultatet i de överpresterande klasserna. Framgångsfaktorerna 

som hon fann var mycket frivillig läsning, användning av autentisk litteratur, ett positivt 

inlärningsklimat och erfarna lärare med positiv inställning till sina klasser. Faktorer som 

också spelade roll var samverkan med föräldrar och att eleverna haft samma lärare alla tre 

åren. I en annan studie intervjuade Damber (2009b) också åtta lärare i de högpresterande 

klasserna om vad som bidragit till resultatet. Deras svar var att ha höga förväntningar och 

krav samt ett inkluderande förhållningssätt. I Dambers (2009c) tredje undersökning 

intervjuade hon fem framgångsrika flerspråkiga elever vid 19 års ålder om deras läsinlärning 

och skolerfarenheter. Två faktorer som hon hittade, och som påverkade elevernas attityd och 

motivation till läsning, var “rolighetsaspekten” och att tidigt få intresse för bokläsning. När 

eleverna behärskade språket och förstod innehållet fick de en positiv upplevelse av sin 

läsning. Andra viktiga faktorer som framkom i studien var stödet från familenj och en positiv 

framtidssyn.  

 

Thomas och Collier (2002) visade genom resultatet från sin stora longitudinella studie över 

18 år i USA ett häpnadsväckande samband mellan tvåspråkig undervisning och goda 

skolprestationer. Eleverna som efter sex år fått undervisning samtidigt på både sitt modersmål 
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spanska och på andraspråket engelska uppnådde betydligt bättre resultat än de som fått 

enspråkig undervisning. Flera studier kring flerspråkiga elevers framgång i skolan visar att 

om de får utveckla sitt tänkande och lärande på sitt modersmål främjar det elevernas 

andraspråksutveckling (Baker, 2006). Även Garcia (2011) påtalar synsättet att se elevers 

flerspråkighet som en resurs i undervisningen och att därmed elevernas skolresultat höjs.  

  

Reath Warren (2017) har studerat möjligheter och utmaningar i Sverige och Australien 

angående flerspråkig läs-och skrivutveckling i modersmålsundervisning. Hon studerade 

också möjligheter och utmaningar med studiehandledning på modersmål. Hennes slutsatser 

blev att en likvärdig tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning samt ett 

klassrum där flerspråkighet ses som en resurs ökar möjligheterna för alla elever.   

 

För att nå framgång i arbetet med flerspråkiga elever visar forskningen att det krävs kunniga 

engagerade lärare som har höga förväntningar, ställer krav och väcker läslusten hos eleverna. 

Lärarnas samarbete med föräldrarna har också inverkan. Även modersmålets stora betydelse 

för utvecklingen av andraspråket och vilket synsätt lärarna har är framgångsfaktorer. 

3.7. Framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever  

Hedman (2009) lyfter vikten av att utreda och kartlägga även flerspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter tidigt då motsatsen kan vara förödande för elevernas självbild, 

kunskapstillägnande och psykiska hälsa. Hon menar att det idag finns indikationer på att man 

väntar längre med att pröva om ihållande och uttalade läs- och skrivsvårigheter hos 

andraspråksinlärare bottnar i dyslexi än hos enspråkiga elever.  

 

Hyltenstam (2010) uttalar sig, utifrån Hedmans undersökning av tvåspråkiga elever med läs- 

och skrivsvårigheter, angående metoder för identifiering av dyslexi hos tvåspråkiga. Han 

menar att adekvata instrument måste utvecklas för att sedan kunna användas av välutbildade 

lärare. Läraren måste kunna bedöma vad i elevens språkanvändning som kan tyda på dyslexi 

och vad som är helt normala effekter av att eleven har svenska som sitt andraspråk. 

Hyltenstam förordar ett samarbete mellan specialpedagog, modersmålslärare och svenska 

som andraspråkslärare med tillgång till en verktygslåda med särskilt anpassade instrument att 

använda för aktuella språk.  
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Vår analys av framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

hos flerspråkiga elever resulterar i följande faktorer, tidig utredning med tillrättalagda tester, 

kunskap i andraspråksutveckling och samarbete mellan yrkesprofessioner. Forskningen kring 

kartläggning av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever är inte så omfattande och 

detta är ett skäl till att vi valt detta område för vår undersökning. 

4. Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att lyfta fram två av de specialpedagogiska perspektiv som Nilholm (2007) 

presenterar, det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Perspektiven framträdde när vi 

studerade våra informanters uppfattningar och erfarenheter i intervjusvaren och det blev 

tydligt för oss hur de olika synsätten påverkar flerspråkiga elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta kommer att diskuteras i resultatdiskussionen. Innan vi presenterar 

perspektiven har vi valt att kort presentera en tolkning av inkluderingsbegreppet vilket vi 

använder i vår analys och diskussion. 

4.1. Inkludering 

Begreppet ”en skola för alla” tolkas på olika sätt som en social, fysisk, didaktisk delaktighet 

och det går att diskutera hur väl man tidigare lyckats, men också hur väl man idag lyckas 

skapa en skola som är till för alla barn. I strävan att skapa denna skola används idag ofta 

begreppet inkludering. Med inkludering syftar man enligt Nilholm (2007) på att  förändra 

skolmiljön för att anpassa den till alla elevers olikheter. I en inkluderande verksamhet bygger 

man verksamheten så att alla får sin plats och rätt verktyg för att bli en del i gruppen. Persson 

(2007) menar att inkludering handlar om ett sätt att tänka och handla. Han menar att eleverna 

redan i tidiga åldrar ska ges möjlighet till möten med den naturliga variationen av olikheter 

mellan människor. Det grundläggande i arbetet är inställningen att individers olikheter ska 

respekteras och ses som naturliga. Olikheterna utgör en möjlighet att ge och få stöd och hjälp 

i utveckling och lärande så att delaktighet upplevs (Persson & Persson, 2016). Precis som 

Nilholm (2007) menar Persson och Persson (2012) att inkluderingsprincipen står för att 

försöka anpassa undervisningen och skolan utifrån elevernas behov. De ställer det också i ett 

större perspektiv där de menar att inkludering handlar om hur vi vill forma vårt samhälle till 

ett samhälle där olikheter ses som en tillgång. 
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4.2. Det kompensatoriska perspektivet 

Inom specialpedagogik har det kompensatoriska perspektivet haft och har fortsatt stort 

inflytande (Nilholm, 2007). Inom detta perspektiv är det avgörande att lokalisera förmågor 

hos eleven som på något sätt är problematiska. Normalitetsbegreppet är centralt och bygger 

på att skilja det normala från det avvikande. Nilholm menar att ett kompensatoriskt 

perspektiv innebär att tillskriva individen problem och att man söker förklaringar inom 

neurologi och psykologi. Det onormala får namn och beskrivs. Han menar vidare att det 

specialpedagogiska uppdraget enligt detta perspektiv handlar om att kompensera individen 

för de brister denne visar (Nilholm, 2007). Förutom placering av brister finns andra viktiga 

kännetecken som exempelvis målet att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade 

grupper, förespråkande av mer segregerande undervisningsformer och en betoning av en 

specialpedagogisk professionalitet som grundar sig på en expertkunskap om det avvikande 

(Nilholm, 2005). 

4.3. Det kritiska perspektivet 

Ett motsatt synsätt till det kompensatoriska perspektivet är det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007) vilket benämns av Emanuelsson (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) som det 

relationella perspektivet. Inom detta perspektiv söker man orsakerna till svårigheterna utanför 

individen. Man anser att skolans ansvar är att skapa en miljö för att möta olikheter. Den 

traditionella specialpedagogiken ifrågasätts då man anser att denna stigmatiserar elever. 

Därutöver ifrågasätter man diagnostisering och särskiljande åtgärder. Diagnoser borde inte 

vara viktigt utan elevens behov borde vara centralt, menar Nilholm (2007). 

4.4. Dilemmaperspektivet 

Dilemman är enligt Nilholm (2007) motsättningar som egentligen inte går att lösa, men som 

man behöver ta ställning till. Ofta är dilemman centrala för vårt tänkande och vårt sociala liv. 

Detta perspektiv har framkommit som en kritik av det kritiska perspektivet och har sin styrka 

i kritiken och inte i empirisk forskning. Det centrala i dilemmaperspektivet är motsättningar i 

moderna utbildningssystem som till exempel att alla elever ska ges samma kunskaper 

samtidigt som undervisningen ska anpassas efter elevernas olikheter. Det uppstår ett dilemma 

mellan det som ska gälla för alla elever och elevers olikheter. Läraren ställs inför dessa 
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valsituationer i skolans vardag. Specialpedagogik har kompenserat heterogena grupper och 

därmed varit ett sätt att klara av dilemman. 

5. Metod  

I detta avsnitt beskriver och tydliggör vi den metod vi valt att använda för att ta del av hur 

företrädare för olika professioner uppfattar och erfar arbetet med flerspråkiga elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Vi beskriver också vårt urval, hur vi bearbetat och tagit hänsyn till 

etiska aspekter samt diskuterar studiens tillförlitlighet. 

5.1. Metodval  

Vid val av metod bör överväganden göras mellan olika metoder ställda mot studiens syfte. Då 

syftet med studien handlar om att hitta framgångsfaktorer utifrån erfarenheter och 

uppfattningar har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Grundläggande drag i kvalitativ 

forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden 

utifrån informanternas eget perspektiv (Bryman, 2011).   

5.1.1. Intervjuer  

Vi valde mellan enkät och intervju samt olika grader av struktur vid intervjuer. Fördel med 

enkät kan vara att man lättare når ut till flera snabbt (Bryman, 2011). Vi valde dock bort 

enkäter då vi var rädda att svaren i en enkät skulle bli begränsande och inte skulle ge oss de 

djupa uppfattningar och reflekterande erfarenheter vi ville få fram. Vid diskussion angående 

intervjuer övervägde vi fokusgruppsintervju där deltagarna diskuterar bestämda 

frågeställningar eller ämnen i grupp (Bryman, 2011) men kom fram till att vi då skulle riskera 

att inte alla skulle komma till tals. Vi valde därför individuella intervjuer. Vi diskuterade 

också i vilken grad intervjun skulle vara strukturerad. Bryman (2011) menar att den 

strukturerade intervjun används mer inom den kvantitativa forskningen där forskaren söker 

bestämda svar. Dalen (2015) skriver att den semistrukturerade intervjun är den mest använda 

eftersom den ger trygghet men samtidigt är öppen. För att få ut så mycket information som 

möjligt och möjlighet att ställa följdfrågor valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vid denna typ av intervjuer utgår intervjuaren från en intervjuguide innehållande 

ämnen som är kopplade till syfte och problemformuleringar (Bryman, 2011).  
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5.1.2 Intervjuguide  

Intervjuguiden (se bilaga 1) inleddes med en bakgrundsdel för att kunna sätta in informantens 

svar i ett sammanhang. Vi startade vår intervju med några bakgrundsfrågor angående 

elevantal, antal flerspråkiga elever, informanternas utbildning och anställning. En 

intervjuguide ska innehålla frågor som täcker de viktigaste områdena för studien (Dalen, 

2015). Vår guide skapades i tre delar utifrån våra forskningsfrågor och vårt huvudsyfte. 

Frågorna behöver då inte ställas i någon viss ordning och möjlighet finns att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011). Första forskningsfrågan (Vilka uppfattningar har informanterna om hur 

förutsättningar skapas för flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter?) rör 

organisation. Den andra forskningsfrågan (Hur beskriver informanterna kartläggningsarbetet 

kring flerspråkiga elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter?)  

utmynnade i kartläggning och rutiner. Den tredje delen som grundar sig i huvudsyftet ( Vilka 

framgångsfaktorer finns, enligt informanternas erfarenheter, i arbetet med att upptäcka och 

kartlägga flerspråkiga elever vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter?) döpte vi till 

framgångsfaktorer. Vi diskuterade frågan om att göra flera olika intervjuguider till olika 

informanter, men enades om att ställa samma frågor till alla informanter för att skapa 

överförbarhet. 

 5.2. Urval  

Vår grupp av informanter bestod av rektor, speciallärare/specialpedagog, modersmålslärare 

och klasslärare. Dessa val gjorde vi utifrån att vi sökte olika yrkesföreträdares uppfattningar 

och perspektiv. Vi ville undersöka vårt fenomen både på organisations-, grupp- och 

individnivå och bestämde att genomföra tolv intervjuer sammanlagt, tre informanter från 

varje yrkeskategori. Dalen (2015) menar att urvalet är viktigt för att fånga upp nyanser och 

mångfald. Bryman (2011) beskriver ett målinriktat urval som forskaren gör utifrån en önskan 

att hitta informanter som är relevanta för forskningsfrågorna. Från början diskuterade vi 

också valet av vilken kommun som skulle komma ifråga. Var våra hemkommuner ett 

alternativ eller hade kommunens storlek en betydelse? En tanke hade varit att jämföra två 

kommuners organisation och rutiner kring flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter, 

men detta valde vi bort då vi ansåg att det inte var relevant för vårt syfte. Vårt val föll på en 

större kommun som inte var vår egen för att stärka trovärdigheten och transparensen i vår 

studie. Dalen (2015) kallar detta för going native, intervjuaren kan få problem med att kunna 

hitta särdrag eftersom hen är så förtrogen med intervjufältet. Antalet skolor bestämde vi till 
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tre stycken. Vår tanke var att skolorna skulle vara olika på så sätt att det var olika antal 

flerspråkiga elever, en skola med få flerspråkiga elever, en med ca hälften flerspråkiga och en 

där flertalet elever är flerspråkiga (se tabell 1, s. 18). Vi ville jämföra skolorna för att hitta 

likheter och skillnader. För att kunna göra ett teoretiskt urval krävs att forskaren har kunskap 

om det fenomen som ska utforskas (Dalen, 2015).   

5.3. Bearbetning  - Tematisk analys  

För att analysera våra data har vi valt att använda oss av Tematisk Analys. Vi har följt Braun 

och Clarkes (2006) beskrivning i sex analyssteg som innebär att:  

1. bekanta sig med transkriptionerna/data   

2. skapa preliminära koder   

3. söka efter teman   

4. kontrollera teman  

5. definiera och namnge teman    

6. presentera och analysera teman   

Vårt arbete har ett induktivt angreppssätt, vi har utgått från empirin i syfte att kunna 

generalisera eller sammanställa en slutsats (Bryman, 2011). Vi har som Ryan och Bernard 

(2003) föreslår letat efter repetitioner, kategorier, likheter och skillnader när vi bearbetat våra 

data.  

5.4. Genomförande   

Vi valde att inrikta vår studie mot grundskolans tidigare år, åk 1 till 3. Valet föll sig naturligt 

då vi båda arbetar i dessa årskurser och ser problematiken kring flerspråkiga elever i läs- 

och skrivsvårigheter. För att få kontakt med skolor och tänkta informanter vände vi oss till 

rektorerna på skolorna genom mail och via telefon. I vårt mail bifogade vi ett 

informationsbrev (se bilaga 2.) som beskrev vår undersökning och hur intervjuerna skulle gå 

till. Det här arbetet startade vi med tidigt, allt för att få igång intervjudelen, men det visade 

sig vara mycket svårt. Processen drog ut på tiden då många skolor och personer tackade nej p 

g a tidsbrist och en mättnad av undersökningar i kommunen. Tveit (2009) skriver om just 

detta, att praktikfältet runt ett universitet eller en högskola är mättat och att upplägget 

och urvalet ibland måste förändras så det är möjligt att genomföra studien i 

praktiken. Vår tanke var att vända oss till tre skolor och intervjua de fyra yrkeskategorierna på 

samma skola. Tyvärr kunde inte detta genomföras på grund  av tidigare nämnda skäl, i stället 
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genomförde vi våra 13 intervjuer  på fyra skolor. Antalet intervjuer utökades med en då 

skolan erbjöd ytterligare en frivillig speciallärare.  

 

På skola Grön som  är en F-6 skola med 300 elever varav 88% är flerspråkiga intervjuades en 

biträdande rektor, två speciallärare, en klasslärare samt en modersmålslärare/ 

studiehandledare. På skola Blå som är en F-9 skola med 600 elever varav 50% är flerspråkiga 

intervjuades en klasslärare och två modersmålslärare/studiehandledare. På skola Röd som är 

en F-6 skola med 400 elever varav ca 40% är flerspråkiga intervjuades rektor, en 

specialpedagog och en klasslärare. På skola Gul som är en F-6 skola med 500 elever varav ca 

20% är flerspråkiga intervjuades biträdande rektor och en speciallärare. 

 

Tabell 1. Urval av skolor och informanter 

 

Skola 

 

Årskurser  

 

Antal elever 

(ca) 

Andel (%) 

flerspråkiga 

elever (ca) 

 

Informanter 

 

 

Grön 

 

 

F-6 

 

 

300 

 

 

88 

1 bitr. rektor 

2 speciallärare 

1 klasslärare 

1 modersmåls-

lärare/studie-

handledare 

 

Blå 

 

F-9 

 

600 

 

50 

1 klasslärare 

1 modersmåls-

lärare/studie-

handledare 

 

Röd 

 

F-6 

 

400 

 

40 

1 rektor 

1 speciallärare 

1 klasslärare 

Gul F-6 500 20 1 bitr. rektor 

1 speciallärare 

 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och på iPad. De varade mellan 30 och 60 

minuter. Transkriberingen av intervjuerna gjordes kontinuerligt av oss själva efter varje 

intervju. Detta gav oss en bra överblick över vårt material. Att utföra transkriberingen av 

intervjuerna själv är ett mycket bra sätt att lära känna sitt material (Dalen, 2015). 

  

I vår analys av insamlad data började vi med att läsa igenom våra egna transkriberingar flera 

gånger för att skapa teman utifrån studiens syfte och problemformuleringar. Därefter läste vi 

varandras utskrifter för att få trovärdighet och objektivitet i vår analys. I varje transkribering 
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gjordes färgmarkeringar för att hitta mönster och teman inom de olika yrkeskategorierna. Vi 

sökte efter repetitioner, likheter och skillnader i informanternas uppfattningar och 

erfarenheter.  Dessa kopplade vi senare samman till teman som belyser, besvarar och 

diskuterar våra frågeställningar och vårt syfte. Dessa lyfter vi fram i vår resultatdel.  

 5.5. Etiska aspekter  

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2007) finns fyra huvudkrav för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie har vi valt att förhålla oss till dessa 

genom att:  

1.  Informationskrav  

Vid förfrågan om intervjudeltagande skickade vi ut mail med information om vårt 

arbete och vad deltagande i intervjun skulle innebära. Vid intervjutillfället 

informerade vi ännu en gång om arbetet och deltagandet.   

2.   Samtyckeskrav  

Vid intervjutillfället lät vi informanterna läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 3) för att visa att de tagit del av informationen och att de 

valt att ställa upp på intervjun frivilligt.  

3.   Konfidentialitetskrav  

Vi avidentifierade både informant, skola och kommun för att inte röja informanternas 

identitet vilket vi informerat om i informationsbrev och vid intervjutillfället.  

4.   Nyttjandekrav  

Vid intervjutillfället informerade vi också om att materialet som vi samlat in enbart 

ska användas i vårt examensarbete och att transkriberingar och inspelningar sedan 

raderas. Vi gav också information om att examensarbetet kommer publiceras på Diva.  

6. Resultat  

Genom vår studie vill vi bidra med en analys av uppfattningar och erfarenheter av 

framgångsfaktorer inom vårt valda ämne. För att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar har vi valt att intervjua yrkesverksamma personer inom olika professioner i 

skolan. Totalt intervjuades tre rektorer, tre speciallärare, en specialpedagog, tre 

modersmålslärare samt tre klasslärare. I vår analys av resultatet har vi letat efter kategorier, 
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upprepningar och repetitioner, likheter och skillnader. Dessa har vi kopplat samman till 

teman. De teman vi kommit fram till redovisas utifrån tre områden, organisation, 

kartläggning och rutiner samt framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning. Resultatet 

redovisas i berättande form med citatutdrag och bygger på informanternas uppfattningar och 

erfarenheter. Vi avslutar varje tema med en kort reflektion av resultatet. 

6.1. Organisation 

Under den första delen som vi kallat organisation framträder tre teman som vi valt att lyfta 

fram, ekonomin styr förutsättningarna, SVA-undervisning inkluderat eller ej och tid för 

samarbete. Vi har utifrån informanternas uppfattningar letat efter skillnader och likheter i 

organisationen mellan skolorna när det gäller stöd för de flerspråkiga eleverna. 

6.1.1. Ekonomin styr förutsättningar 

Andelen flerspråkiga elever på skolorna är olika och det påverkar tilldelningen av pengar till 

skolorna vilket i sin tur påverkar hur organisationen är uppbyggd kring eleverna. På skola 

Grön som har 88% flerspråkiga elever finns det gott om resurser och det medför en stor 

organisation. De har tvålärarsystem på F-3, två anställda modersmålslärare på skolan, tre 

speciallärare, en logoped och en process-stödjare. Rektorn beskriver det så här;   

  … alltså eftersom kommunen har lite så att vi har mer pengar än en skola som inte har 

så många flerspråkiga elever så på det sättet finns det bra förutsättningar.  

På skola Röd med 50% flerspråkiga elever har de en anställd studiehandledare på 50% i det 

största språket, men har även satsat sina pengar på att ha färre elever i klasserna och gjort 

treparallelligt istället för tvåparallelligt samt har fler knutna speciallärare till lågstadiet. 

Rektorn berättar om skolans förutsättningar från huvudmannen. 

Vi har ju utöver elevpengen, alltså den ordinarie elevpengen, så har man lite tillägg för 

de utlandsfödda och framför allt föräldrarnas utbildningsbakgrund…. 

Skola Gul däremot som har 20 % flerspråkiga elever fördelat på många klasser har ingen stor 

organisation kring de flerspråkiga eleverna. De har inga studiehandledare anställda på skolan 

utan får köpa studiehandledning per timme. Detta medför svårigheter i organisationen då det 

är svårt att planera för hur många elever som behöver stöd.  
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På skola Blå, med 50 % flerspråkiga elever, som till skillnad från de övriga skolorna är en F-

9 skola, läggs resurserna mest på högstadiet. De har två anställda modersmålslärare på 

skolan, men de arbetar mest på högstadiet. Mellanstadiet tilldelas lite studiehandledning, men 

på lågstadiet får eleverna ingen studiehandledning alls. En klasslärare beskriver sin situation 

så här; 

 

Vi har inte samma resurser...//… studiehandledningen går till de äldre eleverna...Där 

känner jag att det inte är riktigt rätt utan eleven kommer direkt ut i klassen och får inget 

stöd.  

 

Informanterna berättar att skolorna i X-kommun får tilldelat pengar utifrån antalet 

flerspråkiga elever och att pengarna används till organisering på olika sätt. Deras uppfattning 

är att varje skola har fria händer att organisera på sitt eget sätt. Det finns skillnader i 

resursfördelningen när det gäller stöd till de flerspråkiga eleverna på de tre F-6 skolorna i 

jämförelse med den enda F-9 skolan i vår studie. 

6.1.2. SVA-undervisning inkluderat eller ej? 

Organisationen kring undervisning i svenska som andraspråk (SVA) skiljer sig åt på de olika 

skolorna enligt informanternas uppfattningar. På tre av skolorna med många flerspråkiga 

elever (40% eller mer) har man inte någon separat SVA-undervisning utan istället satsar man 

på lärartäthet i klasserna för att kunna vara flexibla och göra mindre grupper utifrån behov. 

En speciallärare på skola Grön (88% flerspråkiga elever) uttrycker det så här när vi frågar 

henne om organisationen kring flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter skiljer sig 

mot de enspråkiga eleverna; 

 

Nu har vi ju merparten flerspråkiga elever så det är ju inte så att vi tänker på något 

särskilt sätt för att de har två språk. 

 

På skola Röd  med 40 % flerspråkiga elever har de haft SVA-lärare med SVA-undervisning i 

grupper. Det finns inte längre utan lärarna får klara det själva och förlita sig på sin egen 

förmåga. Specialpedagogen på skolan förklarar hur hen ser SVA-undervisning i klassen. 
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Här är man väldigt lyhörd för att det är olika kulturer och olika språk.../...så det blir ingen 

big deal liksom utan man tänker så över lag, det är vad vi har i kitteln.  

 

En klasslärare på skola Blå med 50 % flerspråkiga elever berättar också att de haft SVA-

lärare förut som arbetat med de flerspråkiga eleverna i grupper. Hon uttrycker att hon inte 

räcker till och att eleverna skulle nå längre om de fick riktad SVA-undervisning.  

 

På skola Gul med färre antal flerspråkiga elever har SVA-undervisningen sett ut på lite olika 

sätt genom åren beroende på antalet flerspråkiga elever och behov. Till en början hade flera 

lärare SVA-undervisning i sin tjänst och under en period hade slöjdläraren hand om SVA-

undervisningen. Nu har man en anställd SVA-lärare på 50-60 % men ser svårigheter i att lösa 

det med schemat.  

 

Resultatet av informanternas uppfattningar visar att antalet flerspråkiga elever har betydelse 

för vilka förutsättningar skolorna har att organisera sin undervisning för eleverna. De talar om 

två lösningar av SVA-undervisningen, på tre skolor ryms den i den ordinarie undervisningen 

och på en skola genomförs SVA-undervisningen av SVA-lärare utanför klassen.  

6.1.3. Tid för samarbete 

Alla informanter, inom alla professioner, erfar att tid och samarbete behövs för att ge de 

flerspråkiga eleverna rätt stöd. Det ser olika ut på skolorna när det gäller tid för samverkan 

med modersmålslärare och studiehandledare. 

 

På skola Grön med flertalet flerspråkiga elever har man två anställda modersmålslärare. Det 

framkommer från de båda speciallärarna att de har tid till att samarbeta med de båda anställda 

modersmålslärarna. För klasslärarna är det däremot svårt att få tid. Den ena specialläraren på 

skola Grön säger; 

 

Jag vet att är man klasslärare kan det vara väldigt svårt för man har väldigt många 

modersmålslärare att ha kontakt med och de har inte sin arbetsplats här… 

 

En av de anställda modersmålslärarna på skola Grön har arbetat länge i yrket och 13 år 

som anställd på den här skolan. Innan det åkte hen runt och undervisade i sitt språk på 

alla skolor. Hen tycker att samarbetet runt eleverna med alla lärarna fungerar bra. 
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.… nu har vi tisdagar och onsdagar kl.15 till 16.30 ämnesgrupp och jag är med i 

mattegruppen och i arbetslagen för ettor och tvåor och trean till sexor är jag med. Vi 

har tid tillsammans. 

 

På skola Blå intervjuades två modersmålslärare, båda två är anställda på skolan. En av dem 

beskriver tydligt hur deras situation och möjligheter till samarbete med olika personer har 

ändrats när de är fast anställda och inte åker runt till många skolor.  

 

Istället för att att springa till olika ställen, 18 ställen det känns tufft, att planera, hitta och 

leta parkering...//… att jobba på ett ställe det är nyckeln och då ger det framgång för både 

mig och för eleverna och lärarna… 

 

På skola Röd har rektorn samma åsikt att det är viktigt med samarbete med modersmålslärare 

och studiehandledare men att det är svårt att hitta någon tid till samarbete med dem som inte 

är anställda på skolan när de kommer, gör sitt och åker vidare. 

 

Alldeles för lite samarbete tycker jag...//...det ligger centralt och att de kanske är på 13 

skolor och det gör att man har alldeles för lite möjlighet att ha den nära dialogen. ...//… 

Så just att de kommer och gör sin lektion och sen åker hem igen det gör att vi inte vet 

någonting. 

 

Alla informanter uppfattar och är samstämmiga om att samarbete mellan yrkeskategorier 

behövs och är viktigt, men det är svårt att hitta tid och en fungerande organisation till detta. 

Störst svårigheter med samarbete är det mellan klasslärare och modersmålslärare och 

studiehandledare som är anställda centralt och åker runt på många skolor varje dag. 

6.2. Kartläggning 

Under den del vi kallar kartläggning framträder i vår granskning tre teman vilka vi har valt 

att lyfta fram. Dessa är: plan och rutin för kartläggning, samarbete mellan olika personer och 

speciallärarens nyckelroll.  

6.2.1 Plan och rutin för kartläggning 

Då det handlar om rutiner för kartläggning av flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter 

kan vi se både likheter och skillnader mellan informanternas uppfattningar om skolornas 
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rutiner. Ingen av skolorna har någon särskild plan nedskriven för just de flerspråkiga 

eleverna. Alla informanterna berättar dock om den plan skolan har för screening och 

kartläggning av alla elevers läs- och skrivutveckling. Rektor på skola Gul säger; 

 

Det finns en gång man bestämt. Nu har man gjort om den då och håller på att testa den 

sen bedömningsstödet kom till 1-3. Först och främst utgår man från bedömningsstödet, 

sen lägger man till LÄST (lästest) i vissa klasser för att kolla. Det är ju en scanning som 

alla gör. 

 

Då screeningen är genomförd och resultaten ska analyseras kan vi se lite olika 

tillvägagångssätt på skolorna. Speciallärare på skola Grön säger; 

 

...och när vi ser att elever faller igenom då sätter man ju in insatser givetvis innan man 

börjar utreda… 

 

Lärare på skola Röd säger; 

 

Så hon (specialläraren) får när vi gör de här testen rätta allting. Sen får de bedöma det. 

Sen så tittar vi tillsammans i den ordinarie undervisningen då om vi tycker att det 

överensstämmer. 

 

Utifrån misstanke om att en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter, uppmärksammade 

resultat på screeningtester och bedömning som visar på svårigheter, berättar informanterna 

hur de går vidare i sitt arbete. Här skiljer sig tillvägagångssättet åt på skolorna även om de 

också visar likheter. Specialläraren på skola Grön berättar; 

 

Förut har jag och specialpedagogen gjort fördjupade läs- och skrivkartläggningar..// 

...men nu har vi logoped här som kan medicinska diagnoser. 

 

På skola Gul berättar rektorn om att när speciallärarna gjort sina tester och de misstänker 

svårigheter måste de skicka vidare en remiss till Logopedmottagningen då de inte har den 

kompetensen  på skolan. 
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En sak som alla skolor och alla professioner på skolorna nämner är vikten av att bedöma 

elevernas modersmål vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter, detta oavsett vilken 

arbetsgång skolan har. Specialpedagogen på skola Röd säger; 

...man måste ta in information från hemspråksläraren också för att se hur det ligger till 

där. Är det väldigt lågt där med så är det ju troligt att det kanske signalerar att det är 

någonting mer än om det ligger jättehögt och svenskan ligger jättelågt. 

Informanterna vittnar om att det inte är självklart att det finns tester utformade på olika språk 

utan man använder sig av de svenska testen och översätter med stöd av modersmålslärare till 

modersmålet. Modersmålslärare på skola Blå berättar; 

Då måste vi lärare prata om vad som behöver kartläggas . Lärarna säger att jag vill veta 

hur det här och det här fungerar på modersmålet. Vi vill se om det är starkt eller om det 

är som vi tror… 

En annan modersmålslärare på samma skola berättar om att hen gör egna tester; 

Jag gör kartläggning på elevens modersmål. Jag brukar börja med att göra en pedagogisk 

kartläggning på modersmålet, den från kommunen. Jag har också mina egna tester som 

jag gör på olika nivåer... 

Informanternas beskrivningar av skolorna i vår undersökning visar att alla har en plan för 

kartläggning av de yngre elevernas läs- och skrivutveckling på gruppnivå och en rutin för hur 

man går vidare då man misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter på individnivå. 

Informanterna talar om att ingen av skolorna gör skillnad på arbetsgången för enspråkiga och 

flerspråkiga elever. Däremot ser man behovet av att bedöma de flerspråkiga elevernas 

modersmål för att få en helhetsbild vid kartläggning. Flera informanter lyfter svårigheten i att 

bedöma flerspråkiga elevers läsning och skrivning genom svenska tester utformade efter 

svenska normer. 

6.2.2. Samarbete mellan olika personer 

För att kartlägga flerspråkiga elever med misstänkta läs- och skrivsvårigheter kan vi genom 

våra informanters uppfattningar se att det finns en inblandning av olika professioner. Som vi 

tidigare nämnt har alla skolorna i vår studie en slags plan för hur man ska screena och följa 
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elevernas läs- och skrivutveckling. Det är ofta speciallärare som ansvarar för den planen men 

klassläraren är delaktig vid genomförandet. Klassläraren på skola Röd berättar; 

 

Då gör vi Skolverkets bedömningsstöd och så jobbar vi med LÄST (lästest) också. /.../ 

..sen får hon när vi gör de här testen rätta allting. Sen får de bedöma det. Så tittar vi 

tillsammans i den ordinarie undervisningen… 

 

Då de misstänker svårigheter tar klassläraren hjälp av specialläraren men också 

modersmålslärare eller studiehandledare. Modersmålslärarens roll är att bedöma elevens läs- 

och skrivförmåga på modersmålet. Specialpedagogen på skola Röd säger;  

 

Det är därför man måste ta in den här informationen från hemspråksläraren också för att 

se hur det ligger till där./.../ Så jag tänker att den biten är en rätt viktig nyckel alltså… 

 

En av modersmålslärarna på skola Blå berättar att när en kartläggning görs blir hen ombedd 

att testa på modersmålet för att sedan diskutera med lärare och speciallärare. Sedan är det 

speciallärare som ansvarar för att gå vidare. På en av skolorna använder de sig också av 

logoped, anställd på skolan, för konsultation och viss testning under kartläggningsarbetet. 

Specialläraren på skola Grön talar om samarbetet; 

 

Dyslexi är lättare för då ser man det lättare och även på båda språken att det muntliga går 

bra men det skriftliga och läsningen är så svårt, då kan man misstänka dyslexi. Men 

ibland är det inte så tydligt utan kan vara svårt att avgöra och det krävs mycket samarbete 

och det är viktigt att samarbeta med klassläraren och logopeden och tänka tillsammans. 

 

När de kommit fram till att man misstänker läs- och skrivsvårigheter och vill gå vidare har 

alla skolor som rutin att utredning görs av logoped. På en av skolorna görs utredningen av 

skolans egen logoped medan övriga måste remittera till logopedmottagning.  

 

Det finns ännu ett samarbete som lyfts fram av informanter från alla skolor i vår studie och 

det är vikten av samarbete med föräldrarna. Informanternas uppfattningar är att involvera 

föräldrar och skapa förståelse för skolans rutiner och tillvägagångssätt vid kartläggning. Det 

är inte så lätt då man har olika synsätt och det ibland kan uppstå missförstånd. Här erfar 

informanterna att modersmålsläraren har en viktig roll att tillsammans med klasslärare och 

speciallärare förklara och ta med föräldrarna i arbetet.  
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Informanternas uppfattningar är att vid arbete med kartläggning och utredning av läs- och 

skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever finns behov av samarbete mellan klasslärare, 

speciallärare, modersmålslärare, logoped och föräldrar. 

6.2.3 Speciallärarens nyckelroll 

Vid alla intervjuer vi genomförde och vid bearbetning av det transkriberade materialet ser vi  

speciallärarens inblandning och roll vid upptäckt och kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter. Speciallärarna förklarar att de ansvarar för arbetet med den plan skolan har 

för screening och kartläggning. Då testen är genomförda berättar informanterna om att man 

på flera av skolorna tar stöd av specialläraren för bedömning, analys och vidare arbete. 

Specialläraren på skola Gul berättar; 

 

När lärarna känner att de här eleverna ligger väldigt lågt, då rättar ju vi testerna och då 

börjar vi forska i vad man behöver träna. Vi speciallärare testar lite olika sätt, vad och 

hur det är bäst att vi läser och så sätter vi in resurser. 

 

En av modersmålslärarna på skola Blå beskriver speciallärarens uppdrag då man misstänker 

läs- och skrivsvårigheter så här; 

 

Men det som är intressant är att om det är läs- och svårighet då är det speciallärarens 

uppgift att gå vidare. 

 

Klasslärarna på skolorna ser samarbetet med sina speciallärare och kartläggning som de 

viktigaste faktorerna för att upptäcka flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Klasslärare på skola Blå beskriver det så här; 

 

Vi har ju en speciallärare på lågstadiet och hon ska snart gå i pension och vi jobbar 

väldigt nära. Vi testar och är snabba på att testa sådär i början och så sätter vi in stöd 

direkt..//...Jag känner också att vi arbetar så bra ihop och vi pratar om eleverna och 

funderar kring det. 

 

Rektorerna på skolorna beskriver att det i skolornas organisation finns mötesformer där 

arbetslag möts där det är viktigt med speciallärares eller specialpedagogers närvaro. Här finns 
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möjlighet för lärare att lyfta oro för och misstankar om läs- och skrivsvårigheter. Rektor på 

skola Gul säger; 

 

De (speciallärarna) har delat upp sig i de olika årskurserna. Då är det meningen att de ska 

vara med i de olika årskurslagen som är de små arbetslagen. De träffas varje vecka. Jag 

vill att specen ska vara med där. 

 

Att specialläraren har en nyckelroll i arbetet med läs- och skrivsvårigheter, både för 

enspråkiga och flerspråkiga elever uppfattar och erfar alla informanter. Specialläraren anses 

delaktig, ofta ansvarig för samarbete, kartläggning, bedömning, analys och vidare arbete för 

dessa elever. 

6.3. Framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av flerspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter 

Den sista delen i vår resultatredovisning handlar om vårt huvudsyfte, om hur vi ska nå 

framgång i arbetet med att upptäcka och kartlägga våra flerspråkiga elever som misstänks ha 

läs- och skrivsvårigheter. Följande fyra teman framträder som framgångsfaktorer i våra 

informanters uppfattningar; samarbete med modersmålslärare, kartläggning på båda 

språken, kunskap och erfarenhet av andraspråksutveckling och tidig upptäckt. Det två första 

temana har bearbetats redan tidigare i resultatpresentationen och vi väljer då att inte upprepa 

utan göra korta sammanfattningar. 

6.3.1. Samarbete med modersmålslärare  

Under tidigare teman (“Tid för samarbete” och “Samarbete mellan olika personer”) har vi lyft 

fram citat från intervjuerna som visar på att informanterna uppfattar att samarbete med 

modersmålslärare behövs, inte minst då det handlar om kartläggning och utredning av läs- 

och skrivsvårigheter. Då vi ställer frågan till en informant om vad man kan se för 

framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga 

får vi åter höra en av modersmålslärarna på skola Blå säga; 

 

...samarbete det måste finnas annars går det inte. 
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Det samarbete som informanterna erfar och lyfter som framgångsfaktorer handlar om 

gemensam diskussion av elever, planering av undervisning, kartläggning på båda språken och 

samarbete med föräldrar. 

6.3.2. Kartläggning på båda språken 

Under rubrikerna “Kartläggning” och “Samarbete med olika personer” presenteras citat om 

vikten av att kartlägga flerspråkiga elever på båda språken. Detta uppfattas som en 

framgångsfaktor av flera informanter. Vi vill belysa det med ytterligare några citat. 

Specialläraren på skola Grön har samma åsikt. 

 

Om jag misstänker att det är någon svårighet då måste man göra tester både på svenska 

och modersmålet för att se om det är någon svårighet… 

 

Specialpedagogen på skola Röd berättar hur deras samarbete och rutiner kring flerspråkiga 

elever har förändrats till att kartlägga på båda språken, vilket hen anser är en 

framgångsfaktor. 

 

Det var något som vi upptäckte att de som har modersmålsundervisning med 

hemspråkslärare, de är ju rätt duktiga egentligen på att screena dem också…./...Det är ju 

mycket enklare för hemspråkslärarna att se vilken nivå de ligger på i det språket./.../ Så 

jag tänker att den biten är en rätt viktig nyckel alltså… 

6.3.3. Kunskap och erfarenhet i andraspråksinlärning 

En framgångsfaktor vi inte bearbetat tidigare är informanternas uppfattningar om vikten av 

kunskap och erfarenhet i andraspråksinlärning. Enlig rektorerna består en del i att nå 

framgång, när det gäller flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter, om att ha 

kompetent, engagerad personal eller att ge pedagogerna möjlighet till kunskapsinhämtning. 

Skola Gul har ett samarbete kring bedömning med en annan skola. Rektorn på skola Gul 

berättar; 

 

...att försöka lära lärarna vad som är skillnad mellan andraspråksutveckling och vad som 

kännetecknar när en elev har en svårighet...//… Vi har gått ihop och pratat 

bedömning...//....Det viktiga är ju att de ser, att de lär sig språkutvecklingen lite grann för 

att kunna göra en snabb språkbedömning. 
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Alla tre modersmålslärarna vi intervjuade förklarade tydligt att det gäller för dem att ha 

kunskap i hur språken är uppbyggda för att kunna lära eleverna läsa och skriva. En av 

modersmålslärarna på skola Blå säger; 

 

Vi har inte samma alfabet som svenskan, vi börjar från höger till vänster och våra 

bokstäver skriver vi på tre olika sätt. Det finns tre former om det är i början, mitten eller i 

slutet. De måste lära sig bokstaven på tre olika sätt och det är jättesvårt och tar tid. 

 

Specialläraren på skola Grön berättar att hen också måste ha kunskaper i 

andraspråksinlärning. 

 

Avkodningen den kan man ju lära sig även om man inte kan språket så där behöver man 

inte tänka på det så kan de språkljuden och sätta ihop dem. Det beror på hur gamla de är 

när de kommit hit och är en åk tvåa då har de inte hunnit träna då måste man vänta 

lite.../… Och så får man tänka om eleven håller på och lär sig på sitt modersmål 

samtidigt, men det brukar jag känna av om det är något annat… 

 

Resultatet av informanternas erfarenheter och uppfattningar visar att det är en 

framgångsfaktor att ha pedagoger som har kompetens i andraspråksutveckling och att 

modersmålslärarna har kunskap i de olika ortografiernas uppbyggnad. 

6.3.4 Tidig upptäckt 

Den sista framgångsfaktorn vi vill belysa av informanternas uppfattningar är vikten av tidig 

upptäckt. Två av skolorna som vi besökte har ändrat sitt elevhälsoarbete till ett arbete där 

man tänker mer förebyggande och där elevhälsan arbetar närmare pedagogerna/klasserna. 

Detta för att ha en snabbare, mer informell väg för pedagogerna att lyfta elevärenden och för 

att upptäcka eleverna i behov av stöd tidigare. Rektor på skola Grön berättar; 

 

Vi har gjort om vårt elevhälsoarbete så nu har vi startat att vi har elevhälsomöten varje 

torsdagsmorgon...//… och utgår ifrån hur är nuläget, att man ska kunna träffas och få 

lyfta saker utan att man behöver känna att man ska anmäla det till elevhälsan. 

 

På skola Röd ser rektorn en framgångsfaktor i att arbeta nära eleverna. Där har man också 

ändrat sitt elevhälsoarbete och de båda specialpedagogerna är med i arbetslagen. Hen 

förklarar: 
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Jag tycker det är viktigt att man hittar de här eleverna tidigt.../.../Specialpedagogerna är 

då runt varje vecka minst en gång vid deras planeringar för att diskutera aktuella elevfall 

och då plockar de med sig en del till elevhälsoteamet...//… att man jobbar nära, jobbar 

ute. Det går väldigt snabbt, från att man ser någonting till att vi har en åtgärd. Det går 

inte någon långbänk runt.. 

 

Klasslärarna på skolorna ser samarbetet med sina speciallärare och kartläggning som 

framgångsrika faktorer för att upptäcka flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter 

tidigt. Klasslärare på skola Blå beskriver det så här; 

 

Vi har ju en speciallärare på lågstadiet och vi jobbar väldigt nära. Vi testar och är snabba 

på att testa sådär i början och så sätter vi in stöd direkt... 

 

Även en av modersmålslärarna på skola Blå uttrycker vikten av att tidigt upptäcka 

dessa elever; 

  

 Jag tror att det viktigaste är att man först, när läraren ser någonting så måste det inte ta 

nästan två år eller tre. Då måste man ta bara snabbt och då är det kartläggning direkt 

som kanske är lösningen och se vad eleven har svårigheter så man kanske hjälper 

eleven. Det är det viktigaste. 

 

Flertalet av informanterna erfar och uppfattar att tidig upptäckt och tidiga insatser är en 

framgångsfaktor för att kunna sätta in rätt stöd till de flerspråkiga eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter. Två av skolorna har ändrat sitt elevhälsoarbete för att kunna arbeta mer 

förebyggande och ta snabbare beslut som en väg till tidigare insatser. 

7. Diskussion  
I det här kapitlet analyserar vi resultat som arbetats fram utifrån vårt syfte, att undersöka 

framgångsfaktorer i arbetet vid upptäckt och kartläggning av läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga elever samt våra frågeställningar. Vidare kommer vi formulera slutsatser, 

diskutera metodval, göra en avslutande reflektion samt ge förslag på vidare forskning.  
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7.1. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen betraktar vi resultatet av informanternas uppfattningar och erfarenheter 

och reflekterar över vad vi har sett på organisations-, grupp- och individnivå.  

7.1.1. Organisationsnivå 

Vi kan utröna att det finns två tänkbara delar som styr förutsättningarna för att flerspråkiga 

elever med läs- och skrivsvårigheter ska få det stöd de har rätt till, ekonomi och organisation. 

Organisationen påverkas av ekonomi men också av det perspektiv som finns hos ledningen 

på skolan. 

 

I Skolverkets Allmänna Råd (2016) fastställs att det är huvudmannen som ger förutsättningar 

för att kunna bedriva undervisning. I X-kommun får skolorna tilldelade pengar utifrån antalet 

flerspråkiga elever och pengarna används till organisering på olika sätt. Varje skola har fria 

händer att organisera arbetet på sitt eget sätt. Det är rektors ansvar att organisera och ge 

förutsättningar till att bedriva undervisning. Det vi kan konstatera i vår undersökning är att 

det är skillnad i resursfördelningen när det gäller stöd till de flerspråkiga eleverna på de tre  

F-6 skolorna jämfört med den enda F-9 skolan i vår studie. På F-9 skolan läggs stödet från 

modersmålslärare på de äldre eleverna medan de yngre får stöd av klasslärare och 

speciallärare.  

 

Sättet att organisera modersmålsundervisning och studiehandledning påverkar möjligheten 

till samarbete mellan modersmålslärare och skolans övriga personal. Åter kan vi se hur 

ekonomin och antalet flerspråkiga elever styr förutsättningarna. På de skolor där det finns 

många elever med samma språk har man valt att anställa modersmålslärare medan man i 

övrigt har en centralt placerad tillsättning, där modersmålslärarna åker runt till olika skolor 

och undervisar. Reath Warren (2017) skriver om just detta i sin studie Developing 

multilingual literacies in Sweden and Australia där hon studerat möjligheter och utmaningar 

med modersmålsundervisning och studiehandledning. Hon kom fram till att likvärdig tillgång 

till modersmålsundervisning och studiehandledning ökar elevernas möjlighet att lyckas. Vår 

slutsats är att där det finns anställda modersmålslärare på skolan finns det en helt annan 

förutsättning för tillgång till modersmålsundervisning och samarbete mellan 

modersmålslärare och andra pedagoger än när modersmålslärarna är centralt anställda och 

bara kommer ett par timmar per vecka till skolorna. Det vi också kan se är att det uppstår ett 
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dilemma mellan skollagens (SFS 2010:800) tydliga formuleringar om en likvärdig utbildning 

för alla elever oavsett vilken skola och var i landet man bor och möjligheter till samarbete 

mellan modersmålslärarna och pedagogerna kring de flerspråkiga eleverna. Ekonomin 

påverkar modersmålslärarnas anställning och organisationen styr förutsättningarna för 

studiehandledning och modersmålsundervisning ute på skolorna. I förlängningen påverkar 

detta de flerspråkiga eleverna med läs och skrivsvårigheter negativt som inte får det stöd de 

har rätt till. Nilholm (2007) skriver att i dilemmaperspektivet uppstår det motsättningar som 

inte går att lösa och att de finns i våra moderna utbildningssystem. Det är val skolan måste 

göra och i detta fall är det rektors (eller huvudmannens ) val. 

 

Vad påverkar rektorns sätt att organisera? Vi har redan konstaterat att ekonomin har en viktig 

påverkan. En annan tanke är att synsättet påverkar sättet att organisera både då det gäller 

SVA-undervisning och specialundervisning. På två av skolorna tänker man in de flerspråkiga 

eleverna och inkluderar svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen vilket styrks 

av Damber (2009b). Damber såg ett inkluderande arbetssätt som framgångsfaktor för 

flerspråkiga elever. Endast på en av skolorna tar man ut elever och undervisar parallellt i 

SVA eller vid sidan av. När det handlar om specialundervisning av flerspråkiga elever med 

läs- och skrivsvårigheter kan vi istället se ett gemensamt exkluderande synsätt på skolorna, 

man väljer att undervisa eleverna utanför klassrummet tvärtemot vad skollagen förespråkar. I 

den nya bestämmelsen som träder i kraft 2019-07-01 poängteras det att stödet om möjligt ska 

ges i gruppen; 

 

“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”  

(SFS 2010:800 3 kap. 8§)  

 

Att avskilja och nivågruppera elever i behov av särskilt stöd har varit och är fortfarande 

vanligt i svensk skola. Utifrån Persson och Perssons (2012) inkluderingsperspektiv ställer vi 

oss kritiska till detta, då det enligt dem visat sig ha negativ effekt på lågpresterande 

elevgrupper och påverkar elevernas självbild och motivation negativt. 

 

Vi kan se att skolornas val av organisation kan bero på antalet flerspråkiga elever och 

tillgången till lärare men också vilket perspektiv man har på flerspråkighet. Detta motsäger 
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vad Garcia (2011) såg i sin studie som en framgångsfaktor, att elevernas skolresultat höjdes 

om man såg flerspråkighet som resurs i undervisningen. Skolorna i vår undersökning planerar 

sin undervisning olika utifrån sitt sätt att se på flerspråkighet. På en av skolorna ser vi ett 

kompensatoriskt perspektiv medan två av skolorna har ett mer kritiskt perspektiv. I det 

kritiska perspektivet läggs elevens skolsvårigheter på mötet mellan eleven och miljön, inte på 

den enskilde eleven (Nilholm, 2007). I Nilholms (2007) beskrivning av det kompensatoriska 

perspektivet kopplas svårigheterna och bristerna till individen. På de skolor där vi ser ett 

kritiskt perspektiv har man också ändrat organiseringen av sitt elevhälsoarbete till ett mer 

förebyggande arbete där man satsar mer på att elevhälsan ska arbeta nära pedagoger och 

elever.  

7.1.2. Gruppnivå 

Samarbete och samverkan ses som viktiga framgångsfaktorer och går som en röd tråd i 

resultatets alla delar. Samtliga yrkeskategorier uppfattar att behovet av samarbete mellan 

klasslärare, speciallärare, modersmålslärare, logoped och föräldrar finns, då det handlar om 

planering, undervisning, kartläggning och bedömning av flerspråkiga elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta överensstämmer med vad både Hyltenstam (2010) skriver om vikten 

av samarbete mellan olika yrkeskategorier och med Dambers (2009a) studie där 

föräldrasamverkan framkom som en framgångsfaktor för elevernas höga prestationer. 

Hyltenstam (2010) framhåller också speciallärarens viktiga funktion vid kartläggning, analys 

och planering. Detta kan vi se ute på skolorna då alla olika yrkeskategorier vittnar om 

speciallärarens viktiga nyckelroll. 

 

Alla skolor i studien har en plan för screening och kartläggning av elevers läs- och 

skrivutveckling och man gör ingen skillnad för de flerspråkiga eleverna. Skulle det vara en 

fördel med att ha en egen plan för kartläggning av de flerspråkiga elevernas läs- och 

skrivutveckling? Idag är testerna som finns varken normerade eller gjorda utifrån 

flerspråkighet. Både Cummins (2008) och Bøyesen (2006) menar att det finns risk att dra fel 

slutsatser och tro att det rör sig om skriftspråkliga svårigheter hos flerspråkiga elever då det 

istället rör sig om brister i språkutvecklingen på andraspråket. Även Hedman (2009) anser att 

det behövs en diskussion av flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling på ett mer nyanserat 

sätt.  
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7.1.3. Individnivå    

Vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter uppfattar informanterna på alla skolor i studien 

ett behov och en framgångsfaktor i att kartlägga även på modersmålet. Detta för att kunna 

bedöma om det handlar om brister i andraspråksutvecklingen eller en mera djupgående 

språklig svårighet. Här är informanternas tankar helt överensstämmande med vad Salameh 

(2012) och Bøyesen (2007) säger i sin forskning om att kartläggning på båda språken är 

nödvändigt. Risken vi ser då det gäller yngre elever är att de ännu inte hunnit lära sig läsa och 

skriva på modersmålet, vilket gör att det trots bedömning på båda språken kan bli svårt att få 

en rättvisande bedömning. Hedman (2009) såg detta i sin dyslexistudie, där det var elever 

som både blev över- och underdiagnostiserade trots att de blev bedömda på båda språken. Det 

vi kan konstatera återigen, är vikten av samarbete med modersmålsläraren. Precis som 

Hyltenstam (2010) anser vi att det krävs bra kartläggningsmaterial samt kunskaper i 

andraspråksutveckling för att göra en rättvisande bedömning. En av skolorna hade redan 

infört detta då de hade samarbete och fortbildning med en annan skola för att träna 

bedömning av flerspråkiga elever, men vi ställer oss frågan varför ingen av våra undersökta 

skolor använder sig av SPSM:s kartläggningsmaterial som finns på flera språk. Är testet för 

omfattande och tar för mycket tid att genomföra eller är det svårt att hitta tid för att samarbeta 

med modersmålsläraren? 

 

En annan framgångsfaktor på individnivå som våra informanter vittnade om är att tidigt upptäcka läs- 

och skrivsvårigheter så att eleven får rätt stöd och insatser från början. I vår undersökning hade två 

av skolorna ändrat sitt elevhälsoarbete för att arbeta förebyggande, kunna upptäcka 

svårigheter tidigt och sätta in snabbare åtgärder. Detta kan befästas genom Hedmans (2009) 

forskning där hon betonar vikten av tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att 

man i förhållande till enspråkiga elever väntar längre med kartläggning av flerspråkiga elever 

och att detta i förlängningen påverkar elevens självbild negativt. Det är också helt i linje med 

den nya bestämmelsen i skollagen (SFS 2010:800 3 kap. 4§ ) som ska införas den 1 juli 2019. 

Bestämmelsen är en garanti för tidiga stödinsatser och ska ge eleven rätt stöd i rätt tid. 

7.2. Metoddiskussion  

Att vi har varit två personer i vår gemensamma undersökning har varit både en styrka och en 

svaghet. Styrkor har varit att det alltid funnits “två par ögon” då vi granskat våra texter och 

alltid någon att diskutera olika tankar med. En styrka har också varit att vara två personer vid 
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tolkning av materialet och genomförandet av analysen. Dalen (2015) tar upp detta med att 

vara partisk i sin forskarroll och vilken påverkan det kan ha på resultaten. Därför är det en 

fördel att ha varit två personer i samma undersökning för att skapa tillförlitlighet.  

Att vi båda två har genomfört intervjuerna och transkriberat dem själva har både varit en 

styrka och en svaghet. Genom att själva göra transkriberingen fick vi en närhet till våra data 

men vi kan också se skillnader i vårt sätt att intervjua och transkribera som kan ha påverkat 

resultatet. Kvale och Brinkmann (2017) menar att när två personer transkriberar olika kan det 

påverka reliabiliteten av utskriften. 

 

Intervjuguiden skapades innan vi hade fått klartecken från våra tillfrågade informanter. Detta 

kan ha påverkat vårt val av ämnen och frågor. Vårt syfte med undersökningen var att studera 

framgångsfaktorer för upptäckt och kartläggning av läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga 

elever. Den delen kom sist i intervjuguiden och blev vid en del intervjuer den kortaste delen. 

Om den delen hade kommit först eller som den andra delen i intervjuguiden hade vi kanske 

fått mer utförliga och uttömmande svar. En annan sak som vi kunde ha gjort och som vi av 

tidsskäl valde bort var en pilotintervju, då kunde vi ha provat och därefter ändrat i vår 

intervjuguide. Dalen (2015) anser att man alltid ska genomföra en pilotintervju för att prova 

intervjuguiden och kunna ha en chans till att omformulera guiden. 

 

Det finns flera brister i vårt arbete, bland annat att inte vi inte kunde styra vårt urval. På grund 

av mättnaden av studenter och undersökningar i X-kommun var det svårt att få informanter 

att ställa upp. Det medförde bortfall av vårt målinriktade urval. Bryman (2008) skriver att ett 

målstyrt urval skapar en samstämmighet mellan problemformuleringen och urvalet samt 

relevanta informanter. Vi kunde inte som planerat besöka tre skolor och intervjua samma 

antal yrkeskategorier på skolorna. En snedfördelning av antal intervjuer/skola och 

informanternas olika kompetensnivå i vårt ämne kan ha påverkat trovärdigheten i våra 

resultat. Det fanns inte möjlighet att besöka fler skolor och intervjua fler personer till vår 

undersökning, antalet informanter påverkar därmed tillförlitligheten i våra resultat.  

 

Särskild hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet när det gäller informanters yrkestitel för 

att inte röja identiteten hos speciellt en informant då hens titel var utpekande.  

Konfidentialitetskravet innebär bl a att personuppgifter inte får lämnas ut och att enskilda 

personer inte ska gå att identifiera (Vetenskapsrådet, 2007). Valet vi hade var att helt stryka 
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hens intervju eller att omformulera hens yrkestitel. Vi valde att omformulera titeln och ta med  

svaren eftersom hen hade mycket relevanta åsikter som påverkade resultatet.  

7.3. Avslutande reflektioner 

I vår inledning reflekterade vi över vårt globala samhälle och att flerspråkighet har blivit 

mycket vanligare i Sverige. Vår tanke att skolan också har blivit mer internationell stämde 

inte utan tvärtom ser vi att det fortfarande råder en enspråkighetsnorm. Det kommer ta lång 

tid innan synsättet, att se flerspråkighet som en tillgång och en norm, genomsyrar 

skolväsendet. Vårt viktiga uppdrag som speciallärare är att värna om de elever som är i behov 

av särskilt stöd både utifrån inkluderingstanken och det kritiska synsättet. Det är inte endast 

elevens svårigheter utan det är i mötet mellan eleven och miljön som svårigheterna uppstår. 

För att nå framgång då vi möter flerspråkiga elever som inte utvecklas i sin läs- och 

skrivförmåga och som misstänks ha läs- och skrivsvårigheter behöver vi ha kompetens i 

andraspråksinlärning och förutsättningar att använda rätt kartläggningsmaterial. Det ställer 

höga krav på vår samarbetsförmåga för att kunna samverka med alla personer kring eleven 

och vi konstaterar att samarbetet med modersmålsläraren är den viktigaste delen i det 

gemensamma kartläggningsarbetet. Detta får symboliseras av ett kort citat från en av våra 

intervjuade speciallärare i vår undersökning där hon beskriver sin roll och samverkan så här; 

 

“Jag är länken.../…och spindeln i nätet” 

7.4. Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie har visat att samarbete med modersmålsläraren lyfts som en viktig 

framgångsfaktor. Därför skulle det vara intressant att gå vidare och undersöka 

modersmålslärarens status, arbetsvillkor och roll.  

 

En annan yrkeskategori som vi ser blivit mer och mer vanlig ute på skolorna är logoped. 

Vilken kunskap har logopeden kring flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter och hur ser 

samarbetet ut med logopeder som är anställda på skolorna? 

 

Slutligen skulle det vara intressant att ta fram, pröva och utvärdera en plan för kartläggning 

och tester som är gjorda utifrån flerspråkighet. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

9.1.1. Intervjuguide 

 

·    Bakgrund: 

-   Yrkesprofession, utbildning och antal år i yrket 

-   Andel flerspråkiga elever på skolan, nationaliteter och språk 

  

·       Organisation 

-   Beskriv hur organisationen ser ut på er skola runt flerspråkiga elever? 

-   Hur ser organisationen ut runt flerspråkiga elever med läs- och 

skrivsvårigheter? Skiljer det sig från organisationen runt enspråkiga elever 

och i så fall på vilket sätt? 

-   Vilka yrkesprofessioner finns runt de flerspråkiga eleverna? Hur ser deras 

kompetens ut? Kompetens inom läs- och skrivutveckling och läs- och 

skrivsvårigheter? 

-   Beskriv hur samverkan/samarbetet ser ut mellan olika yrkesprofessioner? 

Vad påverkar samarbetet och vilka förutsättningar finns för samarbete? 

(tid, arbetsplats...) 

-   Vilka förutsättningar har skolan till att skapa en organisation runt de 

flerspråkiga eleverna? (från huvudman...?) 

-    Finns det något som fungerar särskilt bra på skolan, eller något som 

saknas när det gäller undervisning av flerspråkiga elever? 

-   (Hur ser resultaten av NP ut för åk 3 när det gäller flerspråkiga elever?) 

  

·       Kartläggning och rutiner 

-   Hur upptäcker ni flerspråkiga elever med läs-och skrivsvårigheter? Utgår 

ni från några tester/material? Vilken forskning lutar det sig mot? 

·    Beskriv hur rutinerna ser ut när det gäller flerspråkiga elever med 

misstänkta läs- och skrivsvårigheter? Hur går ni tillväga? Vilka personer 

ingår i arbetet?Finns det nedskrivet? 
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-   Hur kartlägger ni flerspråkiga elever med misstänkta läs- och 

skrivsvårigheter? 

-   Hur går ni vidare med upptäckterna? 

-   Upplever ni att det finns svårigheter vid kartläggning, i så fall vilka? 

-   Känner ni till SPSM:s flerspråkiga kartläggningsmaterial? 

-   Finns det något som fungerar särskilt bra i era rutiner, kartläggningar eller 

något som saknas? 

  

·    Framgångsfaktorer 

-   Hur arbetar du/ni med flerspråkiga elever? Elever med flerspråkighet och 

läs-och skrivsvårigheter...? 

-   Beskriv vilka framgångsfaktorer du kan se i arbetet runt flerspråkiga elever 

med läs- och skrivsvårigheter? På organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå. 

-   Har du hört talas om Translanguaging/transspråkande - (att se 

flerspråkighet som en resurs)? Använder du/ni det i din/er undervisning? 

På vilket sätt i så fall? 

  

·    Finns det något du vill tillägga som vi inte berört? 

  

Tack för att du ställde upp på intervjun! 
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9.2. Bilaga 2 

9.2.1. Informationsbrev 

Hej! 

Har du möjlighet att hjälpa oss? 

Vi är två studenter som just nu skriver ett examensarbete inom Speciallärarprogrammet vid 

Linköpings universitet och har valt att rikta in oss på ämnet läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga barn. 

I vår vardag möter vi allt fler flerspråkiga elever och behöver få mer kunskap om hur vi kan 

kartlägga, undervisa och möta dem på bästa sätt. Det finns ett behov av att få kunskap om vad 

forskning i ämnet visar men också ett behov av att se hur arbete med kartläggning och 

undervisning organiseras och genomförs på olika skolor. Vårt syfte med arbetet är att hitta 

framgångsfaktorer i arbetet med och kring flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Vi är intresserade av att intervjua dig för att få ta del av din erfarenhet och dina tankar om 

ämnet. Vi ämnar intervjua rektor, speciallärare, SVA-lärare och modersmålslärare/ 

studiehandledare på tre skolor. Vår tanke är att analysera resultatet utifrån individperspektiv 

och organisationsperspektiv. 

Intervjun bör inte överstiga 45 minuter. Om du tillåter kommer intervjun spelas in i syfte att 

analysera innehållet. Inga namn eller skolor kommer stå utskrivna i arbetet och inspelningar 

raderas när arbetet är godkänt. Samtyckesblankett kommer tas med vid intervjun. Vid intresse 

kommer du få möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. 

Har du möjlighet att ställa upp på en intervju? 

Tacksamma för snabbt svar. 

  

Med vänliga hälsningar 

Kristina Liljegren och Camilla Agnebrink 

  

Vid frågor kan du kontakta 

Kristina på mobilnummer: *** 

eller 

Camilla på mobilnummer: *** 
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9.3. Bilaga 3 

9.3.1. Samtyckesblankett 

Linköpings universitet 

2019-01-31 

Samtyckesblankett 

Härmed samtycker jag till att lämna bidrag till Kristina Liljegren och Camilla Agnebrinks 

examensarbete om flerspråkiga elever i läs-och skrivsvårigheter. Studien följer de 

forskningsetiska reglerna och jag har informerats om vad mitt deltagande i studien innebär. 

Deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min medverkan utan några som 

helst negativa följder. 

Mitt namn kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet och alla uppgifter kommer att 

avidentifieras. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett 

sådant sätt att min identitet inte kan ledas till min person. 

Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och 

den information jag lämnar kommer endast att användas till denna uppsats. Jag är medveten 

om att slutversionen är offentlig och examensuppsatsen kommer att publiceras vid 

plattformen Diva. 

Ort och Datum   ___________________________________________________________ 

Informant    _______________________________________________________________ 

Student   __________________________________________________________________ 




