
Lärares uppfattningar av 

andraspråkselevers 

språkutveckling 
 

 
 
Caroline Valdt Liljeström  

Marie Iskander 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Speciallärarprogrammet med inriktning: Språk, läs- och skrivutveckling (90 hp, AN) 

Vårterminen 2017 

Handledare: Rolf Helldin  



 

 

Lärares uppfattningar av 

andraspråkselevers 

språkutveckling 
 
 
 

Caroline Valdt Liljeström 

Marie Iskander 

Sammanfattning 

Andraspråkselever börjar skolan med skilda förutsättningar inom läs- och skrivinlärning. Elever 

förväntas lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk i första hand. För merparten av eleverna medför 

språkinlärningen inga svårigheter med det finns andraspråkselever som brottas med icke gynnsam 

språkinlärning. Flerspråkiga elevers språkutveckling är inte alltid densamma som enspråkiga elevers. 

För att kunna stötta andraspråkelevers språkutveckling och ge dem goda möjligheter att få det stöd de 

behöver krävs en medvetenhet kring andraspråksundervisning och bedömning. Studien syftar till att ta 

reda på lärares uppfattning av gynnsam eller problematisk läs- och skrivinlärning för 

andraspråkselever, samt vilka svårigheter som uppfattas kräva särskilt stöd.  

 

Studiens teoretiska del beskriver läsning- och skrivning ur ett andraspråksperspektiv, och 

specialpedagogiskt stöd. Studiens fokus ligger på lärarnas skilda uppfattningar vilket innebär att en 

fenomenografisk ansats använts.  

 

Studiens empiriska del visar resultat från en kvalitativ intervjuundersökning med åtta lärare. Resultatet 

påvisade att lärarnas uppfattning beträffande gynnsam eller problematisk andraspråksinlärning är ett 

komplext ämne för lärarna och kunskaperna var i de flesta fall begränsade. Merparten anser att de 

känner sig osäkra på vad elevernas svårigheter beror på eftersom de saknar kunskaper inom området. 

Särskilt stöd sätts in för andraspråkselever när klassrumsundervisningen inte är tillräcklig, när läraren 

inte hinner med eller när lärarens kunskaper är otillräckliga. 

 

En övergripande slutsats som dras av studiens resultat är att lärare i föreliggande studie har begränsade 

kunskaper inom andraspråksinlärning samt att kompetenshöjning krävs för att kunna stötta eleverna i 

deras andraspråksinlärning.  

 

 

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, bedömning, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivutveckling, 

särskilt stöd   



 

 

Förord  

Intresset för andraspråksinlärning har funnits med oss under vår yrkesverksamma period som lärare. 

Genom arbetet med flerspråkiga elever har vi haft förmånen att möta andraspråkselever som utmanat, 

inspirerat och utvecklat oss som pedagoger. Vi vill tacka dessa elever för inspirationen till denna 

uppsats.   

 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete vid uppsatsskrivandet. Vi har arbetat gemensamt 

med alla delar i uppsatsen och ansvarat solidariskt för dessa. Vi vill också tacka våra informanter som 

ställt upp på intervjuer och hjälpt oss få fram vårt datamaterial, samt vår handledare Rolf Helldin för 

konstruktiv kritik som bidragit till en förbättrad text.  

 

Slutligen vill vi framföra ett stort varmt tack till våra familjer som stöttat, stått ut och gjort detta 

möjligt.   

 

Stockholm maj 2017 

 

Caroline Valdt Liljeström och Marie Iskander 
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1 Inledning 

Bakgrunden till detta arbete är de svårigheter som finns för lärare att definiera om läs- och 

skrivproblem hos enskilda andraspråksinlärare har sin grund i en specifik funktionsnedsättning som 

påverkar läs- och skrivutvecklingen eller om läs- och skrivsvårigheter beror på problem som kan 

associeras med skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. Så här säger exempelvis en forskare: 

 

Man kan konstatera att det behövs mer kunskap på individnivå för att förstå vad svårigheterna bottnar i, där 
större hänsyn kan tas till deltagarnas språkinlärningshistoria och språkanvändning (Hedman, 2009). 
 

 
I vårt dagliga arbete möter vi andraspråkselever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

Skillnader i att behärska svenska språket mellan enspråkiga och flerspråkiga elever är inte alltid 

tydliga, därav är det lätt för lärare att underskatta de flerspråkiga elevernas behov av särskild 

undervisning i svenska som andraspråk (Hyltenstam & Lindberg, 2009). Både lärare och 

speciallärare/specialpedagoger har många gånger svårigheter att avgöra vad som bottnar i läs- och 

skrivsvårigheter och vad som beror på tillägnandet av ett andraspråk. Resultatet av detta leder till att 

eleverna riskerar att inte få rätt insatser i tid. Behärskningen av svenska språket mellan enspråkiga och 

flerspråkiga elever är inte alltid tydlig och uppenbar, och det är därför lätt att underskatta de 

flerspråkiga elevernas behov av undervisning i svenska som andraspråk samt bagatellisera språkliga 

dimensioner av deras svårigheter med att nå kunskapsmålen i skolans olika ämnen. Det är även vanligt 

att man underskattar den tid det tar för att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på det språk eleven 

inte tillägnat sig i tidig ålder till en nivå som möjliggör att hänga med i undervisningen på samma 

villkor som elever med svenska som modersmål (Hyltenstam & Lindberg, 2009).  

 

Vi vill undersöka lärares uppfattningar av gynnsam eller problematisk språkinlärning hos 

andraspråkselever. Vi vill även ta reda på när och hur lärarna anser att läs- och skrivutvecklingen är 

problematisk samt vilka svårigheter som de upplever innebär särskilt stöd.  

Rådande studier kring andraspråkselever lyfter att vi behöver mer forskning kring hur undervisningen 

för dessa elever organiseras (Bunar, 2010).   

 

Strävan efter homogenisering och försvenskning under parollen “alla barn är lika” leder till att eleverna 
betraktas och behandlas utifrån vad de saknar och vilka kunskapsluckor de har (Bunar, 2010). 

  
 

Efter flera års arbete med andraspråkselever har vi vid flera tillfällen konstaterat att 

andraspråkseleverna ökat i antal beträffande behovet av särskilt stöd och då oftast i form av stöd från 

specialpedagoger/speciallärare. Vi upplever att eleverna och andraspråksundervisningen ofta lyfts av 

lärarna som ett problem. Är det befogat eller handlar det om en upplevd osäkerhet hos våra kollegor? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar av gynnsam eller problematisk läs- och 

skrivutveckling. Vi kommer att undersöka vilka svårigheter lärarna anser att andraspråkselever ska 

besitta för att få tillgång till särskilt stöd.   

 

 

• Hur uppfattar lärare bedömningen av gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling för 

andraspråkselever? 

 

• När och hur konstaterar undervisande lärare om svårigheterna beror på tillägnandet av ett 

andraspråk eller på andra bakomliggande orsaker? 

 

• När anser undervisande lärare att problematiken kräver behov av särskilt stöd? 
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3 Bakgrund och Tidigare forskning 

Dagens skolsystem baseras främst på en skriftspråksbaserad inlärning, vilket kan leda till att elever 

med läs- och skrivsvårigheter befinner sig i en utsatt position. En viss nivå på läs- och skrivfärdigheter 

är inte bara ett naturligt krav i teoretiska ämnen, utan även en grund för arbetet i praktisk-estetiska 

ämnen. Goda läs- och skrivfärdigheter är även en viktig förutsättning för problemlösning i kärnämnet 

matematik. Läs- och skrivfärdigheter är en viktig förutsättning för att klara skolans krav och många 

elever upptäcker tidigt att de inte klarar av läs- och skrivsituationer i samma utsträckning som sina 

klasskamrater. För dessa elever förknippas skolan med olust, otrygghet och osäkerhet. I vissa fall kan 

det leda till att elevens självkänsla och självförtroende minskar (Bjar, 2006). Detta lyfts även av 

Nilholm och Björck-Åkesson (2007) som anser att det mest avgörande för att lyckas i skolan är den 

tidiga läs- och skrivinlärningen, eftersom det påverkar kunskapsinhämtningen och självkänslan hos 

eleverna. Om inlärningssituationen inte anpassas till elevens språkutveckling kan eleven komma att 

betraktas som avvikande i förhållande till skolans kunskapskrav och den begränsade tid som erbjuds 

för att inhämta förväntade kunskaper.  

 

Närmare en femtedel av eleverna i dagens grundskola har utländsk bakgrund, antingen födda 

utomlands eller födda i Sverige med föräldrar med annat ursprung. Antalet elever med annat 

modersmål varierar mellan skolor. Vissa skolor har ett fåtal andraspråkselever medan andra har 

övervägande andel elever med annat modersmål. Verksamheten bedrivs på olika sätt i skolorna 

beroende på hur många elever som undervisas med annat modersmål än svenska. Hur skolor med 

majoriteten flerspråkiga elever agerar och hur de möter upp elevernas behov kan te sig olika 

(Skolverket, 2008). En del skolor har en god struktur kring hur de möter upp och inkluderar eleverna i 

klass, samt arbetar med pedagogik som stimulerar och utvecklar elevernas språkutveckling. Andra 

skolor har ett mindre medvetet förhållningssätt beträffande språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. 

Att vara nyanländ och inte kunna alfabetet i högre årskurser kräver tid, kompetens och resurser från 

skolorna, och i vissa fall är det många andraspråkselever som inte får sina behov tillfredsställda. I 

Skolverket (2015) påtalas behovet av fördjupad kunskap om språkutveckling för elever med annat 

modersmål, bl.a. mot bakgrund att denna elevgrupp har lägre måluppfyllelse i grundskolan och har 

haft så i flera år. Att stimulera och stötta varje enskild elev är en stor utmaning för skolan, både 

beträffande hög- och lågpresterande elever. Oftast anpassas klassundervisningen till 

undervisningsgruppens medelnivå (Hyltenstam & Lindberg, 2009; Skolverket, 2015).   

 

En viktig orsak till andraspråkselevers skolmisslyckanden grundar sig i att undervisningen i svenska 

som andraspråk inte bedrivs enligt intentionerna i styrdokumenten. Dessa är dessutom diffusa och 

otydliga, något som framkommit i flertalet rapporter under flera år. Lärare gör sina individuella 

tolkningar av styrdokumenten vilket resulterar i att undervisningen inte blir likvärdig. Kartläggningen 

visar att kompetensen hos många lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk är låg eller 

till och med obefintlig (Hyltenstam & Lindberg, 2009). Lärarnas kunskaper och kompetens i 

språkutvecklande arbetssätt är av avgörande betydelse för andraspråkselever. Genom vårt arbete på 

mångkulturella skolor har vi erfarit att den låga måluppfyllelsen många gånger beror på att 

andraspråkselevernas språk inte utvecklas i samma takt som komplexiteten i skolans 

ämnesundervisning ökar. Det är viktigt att följa upp och dokumentera elevernas språkutveckling för att 

rätt insatser ska möjliggöras (Flyman Mattson & Håkansson, 2016). Elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd i undervisningen måste uppmärksammas i ett tidigt skede och få till 

stånd åtgärderna skyndsamt. Om eleven inte ges möjlighet att utveckla grundläggande läs- och 

skrivkunskaper tidigt riskerar elevens självkänsla att brytas ner. Elevhälsan spelar en mycket stor roll i 

arbetet med anpassningar och åtgärder när lärare indikerar om att elevers kunskapsutveckling inte sker 

gynnsamt. Elevhälsan ska stötta lärare samt fånga upp och stötta elever (Skolverket, 2015).  
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3.1 Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk 
 

Synen på hur barn socialiseras in i språket och utvecklar sitt språk skiljer sig åt i olika kulturer. De 

olika varianterna av språklig socialisation betyder att barn presenteras för skriftspråket på olika sätt 

och det i sin tur påverkar läsinlärningen (Salameh 2008). En tidig socialisering in i skriftspråket är en 

viktig förutsättning för den grundläggande motivationen till att läsa och skriva (Snow, Burns & 

Griffin, 1998; Ivarsson, 2008). Den tidiga socialiseringen börjar ofta med sagor och samtal vilket 

utvecklar barnets ordförråd, grammatik, verbala minne och metaspråkliga förmåga. Interaktionen blir 

med tiden mer läsrelaterad och barnets förståelse för dekontextualiserat språk och skriftspråkets 

uppbyggnad stärks (Hyltenstam, 2007). När det gäller flerspråkiga barn har den språkliga 

socialisationen i hemmet gynnsamma effekter på läsförmågan på ett andraspråk. Detta innefattar även 

om den språkliga socialisationen sker på ett annat språk än skolspråket. En avgörande betydelse för 

den allmänna språkutvecklingen är hur starkt den språkliga socialisationen är inriktad på 

språkutvecklande interaktion (Hvenekilde et al, 1996., jfr Pucci & Ulanoff, 1998; Goldenberg, Rueda 

& August, 2006). Läsutvecklingen påverkas av flera faktorer. Fonologisk medvetenhet är en viktig 

förutsättning för en problemfri läsutveckling. Kunskapen om grafem-fonemrelationer är en 

grundförutsättning för avkodningsförmågan i alfabetiska skriftspråk (Adams, 1990; Snow, Burns & 

Griffin, 1998). Fonologisk medvetenhet betraktas utifrån två olika perspektiv (Mann & Foy, 2003).  

Utifrån det ena perspektivet relateras utvecklingen till barnets allmänna språkutveckling (Elbro, 1996). 

Utifrån det andra perspektivet relaterar fonologisk medvetenhet till exponeringen eller erfarenheterna 

av skriftspråk (Perfetti, Beck, Bell & Hughes, 1987; Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky & 

Seidenberg, 2001). Elevers medvetenhet om exempelvis rim går att relatera till deras allmänna 

språkutveckling som tex. ordförråd, medan medvetenheten om fonem hänger samman med tidigare 

exponering för skriftspråk (Mann & Foy, 2003). Fonologisk medvetenhet går att träna och träning kan 

förebygga läs- och skrivsvårigheter (Lundberg et al, 1988).  Det finns flera sätt att träna fonologisk 

medvetenhet genom exempelvis ordlekar där eleven ska höra första, mittersta och sista ljudet i ord, 

rim, klappa stavelser, fonemaddition (vilket ord jag lägger till m till ask) och fonemsubtraktion (vilket 

ord blir det om jag tar bort m från mask). 

  

För att interagera språkligt behövs en språkbehärskning som Cummins (1984) relaterar till de 

kommunikativa krav som ställs i en specifik situation och han skiljer mellan vardaglig 

situationsbunden språkanvändning och den kognitivt mer krävande språkanvändningen som 

förekommer i skolan. En andraspråksinlärare kan förväntas utveckla den situationsberoende 

språkbehärskningen relativt snabbt (inom en tvåårsperiod), medan det kan ta fem till sju år att utveckla 

den situationsoberoende språkbehärskningen. En situationsberoende språkanvändning kan vara att 

man kommenterar sin favoritsport på TV, vilket ställer låga kognitiva krav på språkanvändningen. 

Språkanvändningen är redan automatiserad och kräver inga stora kognitiva resurser. Den 

situationsoberoende språkanvändningen däremot berör en mindre automatiserad språkanvändning och 

ställer höga kognitiva krav, som när en elev ska redogöra för olika typer av resultat. Det förutsätter att 

eleven har en utvecklad läs- och skrivförmåga. Enligt Cummins är det denna form av litteracitet på 

förstaspråket som lättast överförs till andraspråket (Cummins, 2000).   

 

Med stöd i forskning hävdar Thomas och Collier (1997) att ett barns inlärning går långsammare om 

barnet endast får undervisning på sitt andraspråk, och att barnet förmodligen aldrig hinner ikapp sina 

enspråkiga kamrater. Om eleven istället får undervisning på sitt förstaspråk parallellt med andraspråket 

under sina 5–6 första skolår kommer de i nivå med majoriteten av sina enspråkiga kamrater både 

språkligt och ämnesmässigt, när de når gymnasiet. Ju mer utvecklat en elevs  

lärande och tänkande är på förstaspråket, desto snabbare kommer eleven att göra framsteg på 

andraspråket. Även undervisning i skolans övriga ämnen på modersmålet har visat sig ha betydelse för 

elevernas kunskapsinhämtande. Det finns inget som motsäger att elever kan utveckla två språk 

samtidigt från tidig ålder. Den positiva betydelsen av undervisning på modersmålet för andraspråkets 

utveckling gäller alla elevgrupper oavsett om man invandrat, är född i landet, om ett barn har förlorat 

sitt förstaspråk eller om barnet är i början av sin andraspråksutveckling (Cromdal & Evaldsson, 2003; 

Thomas & Collier, 1997). De som argumenterar för att undervisning enbart bör ske på 
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majoritetsspråket har bl.a. hävdat att undervisningen på förstaspråket riskerar att leda till segregering 

av minoritetsspråkselever, vilket kan leda till negativa konsekvenser för deras läs- och 

skriftspråksutveckling och minskad skolframgång (Hedman, 2009). 

 

Från förstaspråket överförs kunskaper till andraspråket såsom språkliga djupstrukturer, tankeprocesser 

och läs- och skrivförmåga. Den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång är ett starkt 

utvecklat förstaspråk enligt Thomas och Collier (1997). Det är inte tillräckligt att endast ge 

undervisning i andraspråket, utan eleverna måste ges tillgång till innehållet i alla ämnen genom sitt 

andraspråk och genom språkligt anpassad undervisning. Lärare som arbetar med andraspråkselever 

behöver ha kunskap om andraspråksinlärningsprocessen för att både ämneskunskaperna och språket 

ska utvecklas. Dessutom behöver undervisningen för andraspråkselever ske i en sociokulturell miljö 

för att vara effektiv. I Sverige och internationellt finns forskning om samarbetsinriktad undervisning 

för andraspråksinlärare som visar att möjligheten att förhandla om ett innehåll och kunna uttrycka sig i 

mindre grupper främjar andraspråksinlärningen (Lindberg, 1996, 2001; Lindberg & Skeppstedt, 2000; 

Gröning, 2001a, b; Hagberg-Persson, 2001). Språkutvecklande arbetssätt bygger på att språk och 

kunskapsutveckling sker i samarbete och dialog med andra. Aktiv samverkan mellan eleverna är en 

förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum (Dysthe, 2003). Interaktion mellan eleverna är 

nyckeln till utveckling av nya begrepp och möjliggör att språket utvecklas i alla ämnen. Interaktion 

leder till att eleverna får konfrontera sina tankar, idéer och uppfattningar tillsammans med andra 

(Liberg, 2003).  

 

För Vygotskij utgör den sociala samverkan däremot själva utgångspunkten för lärande och utveckling, inte 
bara ramen runt individuella processer (Dysthe, 2003, s. 75). 

 

 

Summering 

Beträffande flerspråkiga barn har den språkliga socialisationen i hemmet gynnsamma effekter på 

läsförmågan på ett andraspråk. Detta innefattar även om den språkliga socialisationen sker på ett annat 

språk än skolspråket. Hur starkt den språkliga socialisationen är inriktad på språkutvecklande 

interaktion, är av avgörande betydelse för språkutvecklingen (Hvenekilde et al, 1996., jfr Pucci & 

Ulanoff, 1998; Goldenberg, Rueda & August, 2006). 

 

Ett barns inlärning går ofta långsammare om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk. Om 

eleven får undervisning på sitt förstaspråk parallellt med andraspråket under sina 5–6 första skolår 

kommer de i nivå med majoriteten av sina enspråkiga kamrater både språkligt och ämnesmässigt när 

de når gymnasiet (Thomas & Collier, 1997).  

 

Ju grundligare en elevs utveckling av lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer eleven att 

göra framsteg på andraspråket. Inlärningen av svenska som andraspråk underlättas, om eleven har ett 

utvecklat förstaspråk. Även undervisning i skolans övriga ämnen på modersmålet har visat sig ha 

positiv betydelse för elevernas kunskapsinhämtande. Det är inte tillräckligt att endast ge undervisning i 

andraspråket, utan eleverna måste ges tillgång till innehållet i alla ämnen genom sitt andraspråk och 

genom språkligt anpassad undervisning. Lärare som arbetar med andraspråkselever behöver ha 

kunskap om andraspråksinlärningsprocessen för att både ämneskunskaperna och språket ska utvecklas. 

Dessutom behöver undervisningen för andraspråkselever ske i en sociokulturell miljö för att vara 

effektiv (Lindberg, 1996, 2001; Lindberg & Skeppstedt, 2000; Gröning, 2001a, b; Hagberg-Persson, 

2001).  
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3.2 Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga 

elever 

 

Problematiken kring den tidiga identifieringen av bl.a. specifika läs- och skrivsvårigheter hos barn 

som lär sig läsa och skriva på sitt andraspråk, är i många fall komplicerad. 

 

Det finns mycket dokumenterat om inlärning av andraspråk, främmande språk och om flerspråkighet. 

Dyslexi i kombination med flerspråkighet finns det däremot inte lika omfattande forskning kring. En 

grundläggande utgångspunkt är att observera avkodningen på båda språken, men det förutsätter att 

eleven kan läsa och skriva på båda språken. Trots insikten om detta har forskningen endast konstaterat 

dyslexi baserat på den flerspråkiga elevens ena språk, oftast majoritetsspråket (Hedman, 2009). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten menar i motsats, att dyslexi kan ge sig i uttryck på många sätt, 

och det finns inget gemensamt problemmönster hos dyslektiker. Vissa dyslektiker stavar godtagbart 

men har svårt med avkodningen, medan andra inte har några större problem med avkodningen men 

däremot stavar sämre (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2011).  

 

En del barn som inleder sin läs-och skrivinlärning på andraspråket kan av olika anledningar ha 

bristfälliga muntliga kunskaper i detta språk. Det bidrar till att man som pedagog inte kan vara säker 

på om orsakerna till svårigheterna ligger i den breda kontakten med det nya språket eller i kontakten 

med skriftspråket specifikt. Det är heller inte enkelt att hitta test som upptäcker läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga barn utan att det skulle finnas risk för felbedömningar på grund av 

den tvåspråkiga individens speciella situation (Ben-Zeev 1984; Cummins 1984). 

 

Hedman (2009) undersökte i sin avhandling Dyslexi på två språk, hur olika läs- och skrivsvårigheter 

hos tvåspråkiga ungdomar kan yttra sig, karaktäriseras och avgränsas. Det framkom att ungdomarna 

hade blivit både under- och överidentifierande med diagnosen dyslexi. Det fanns elever som hade gått 

större delen av sin skolgång utan att deras dyslektiska svårigheter hade uppmärksammats men även 

elever vars lärare uppfattat att de hade dyslexi trots att analysen inte visat detta. Hedman (2009) gjorde 

en kartläggning där hon hade utgångspunkt i båda språken för en mer rättvis bedömning. Hon kom 

fram till att resultaten hade sett annorlunda ut om hon endast hade baserat bedömningen på ett språk. 

Det innebär att bedömning på endast ett språk kan ge en felaktig bild av elevens språkliga problem 

eftersom det då kan bero på progressionen i interimspråket.  

 

I vilken grad olika problem uppstår i början av skrivinlärning på två olika språk kan bero på bl.a. det 

avstånd som föreligger mellan de två språken när det kommer till stavningsregler samt hur konsekvent 

stavningen i respektive språk följer den fonematiska principen. Tvåspråkiga barn som har hunnit 

utveckla ett fonologiskt system på sitt förstaspråk tillämpar i början det egna språksystemet vid 

analyserandet av andraspråket. De ljudsignaler som inte passar in i det egna språksystemet får falla in i 

systemet på de platser som är avsedda för likadana element (Hyltenstam, 1979). Enligt Salameh 

(2012) har tidigare forskning visat att flerspråkighet genererar bättre exekutiva funktioner som 

exempelvis kan innebära en ökad förmåga att uppmärksamma språkliga skillnader inom och mellan 

olika språk. Detta kan beskrivas som kunskaper om språk snarare än i språk och brukar benämnas som 

en metaspråklig förmåga. Denna förmåga medför att flerspråkiga barn har en bättre fonologisk 

medvetenhet jämfört med enspråkiga barn. Fonologisk medvetenhet innebär att barnet kan fokusera på 

vilka språkljud som ingår i ett ord, vilket är en viktig förmåga vid läsinlärning.  

 

Läraren bör rikta speciell uppmärksamhet mot elevernas förmåga att skilja mellan de fonologiska 

systemen i olika språk och att producera språkljud i tal som inte hör till förstaspråkets fonologiska 

system. Den muntliga och skriftliga användningen av ett andraspråk har delvis med olika förmågor att 

göra. Ett flyt i språket visar sig ofta i den vardagliga dialogen och kan uppnås om tillräckliga 

möjligheter till motivation och språkkontakter finns. En djupare språkkompetens är däremot mera 

beroende av personens kognitiva funktioner. Den aktuella kommunikationssituationen avgör hur höga 

språkliga och kognitiva krav den muntliga och den skriftliga aktiviteten ställer på individen. Beroende 
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på språkanvändningssituationen kan den muntliga framställningen också ställa höga krav på 

individens kognitiva funktioner (Arnau, 1994).   

 

När det gäller skrivning på ett andraspråk är det viktigt att vid valet av skrivaktivitet beakta elevernas 

muntliga språkbehärskning. Elever som befinner sig i början av sin andraspråksinlärning bör få ta del 

av aktiviteter där kontexten stödjer språket. De kognitiva kraven bör också ställas enligt elevernas 

ålder och förutsättningar som råder. Vuxna andraspråksinlärare har ofta kommit längre i sin kognitiva 

utveckling och de kan i högre grad än barn bygga på de kunskaper som de erhållit på sitt förstaspråk 

(Arnau, 1994).    

 

Summering 

Barn som inleder sin läs-och skrivinlärning på andraspråket kan av olika anledningar ha bristfälliga 

muntliga kunskaper i detta språk. Detta kan bidra till att pedagogen inte kan vara säker på om 

orsakerna till svårigheterna ligger i kontakten med det nya språket eller i kontakten med skriftspråket 

specifikt. Det är heller inte enkelt att hitta test som upptäcker läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga 

barn utan att det skulle finnas risk för felbedömningar på grund av den tvåspråkiga individens 

andraspråkssituation (Ben-Zeev 1984; Cummins 1984).  

 

Grundläggande utgångspunkt för läraren är att observera avkodningen på båda språken, men det 

förutsätter att eleven kan läsa och skriva på båda språken. Trots insikten angående detta har 

forskningen endast konstaterat dyslexi baserat på den flerspråkiga elevens ena språk, oftast på 

majoritetsspråket (Hedman, 2009).  

3.3 Sambandet mellan den skriftliga och den 

muntliga andraspråkskompetensen 
 

Det ser ut att råda en allmän uppfattning om att den muntliga andraspråksutvecklingen bör vara 

utvecklad till en viss nivå för att läsinlärningen ska kunna ske smidigt på andraspråket (Geva, 2000). 

En del forskare hävdar att framgångsrik läsning på ett främmande språk gynnas av allmän läsförmåga. 

Geva och Ryan (1993) ger stöd åt uppfattningen om att läsaren bör ha kommit en bit på väg med sitt 

muntliga andraspråk för att läsinlärningen på det språket ska ske effektivt. Den muntliga 

andraspråksbehärskningen korrelerar med läsförståelsen (Geva & Clifton, 1994). Man har däremot inte 

kunnat påvisa att den muntliga färdigheten i andraspråket skulle ha lika starkt samband med 

avkodningen framförallt när det gäller läsning av enstaka ord (Geva & Siegel, 2000). Geva och Clifton 

(1994) har i sin studie om läsutveckling noterat att de elever som var starka läsare på sitt andraspråk 

även var starka läsare på sitt förstaspråk. Läsinlärningsprocessen är knuten till djupare kognitiva 

processer som är gemensamma för alla språk som eleven talar. Barn med läs- och skrivsvårigheter 

visar på svagheter oavsett vilket språk de skriver och läser på (Wiss, 1987). I samband med 

läsinlärning på ett andraspråk har det diskuterats i vilken grad språkets ortografi inverkar på 

inlärningsprocessen. Om andraspråket har en mindre komplicerad ortografi än vad förstaspråket har, 

kan eleven vara en mer framgångsrik läsare på sitt svagare språk. Ortografi har med interpunktion och 

stavning att göra samt samspelet mellan grafer (skrivtecken) och fonem (Flyman Mattsson & 

Håkansson, 2016). Läsinlärning på ett ortografiskt mera komplicerat språk sker långsammare än 

läsinlärning på ett mera fonetiskt språk oberoende av elevens språkkompetens. Trots att elever med 

läs- och skrivsvårigheter har problem oberoende av språk så uppvisar de ofta olika typer av svårigheter 

på olika språk beroende på språkens ortografi. Ortografi är ett annat ord för skriftsystem. I svenska har 

vi alfabetisk ortografi vilket innebär att skrivtecknen, bokstäverna, grafem, representerar ljud eller 

fonem i det talade språket (Bjar & Frylmark, 2014). När det gäller avkodning av ord i längre texter 

finns ett samband mellan avkodningsförmågan och andraspråksfärdigheten. Att avkoda ord i längre 

texter hänger ihop med att förstaspråkselever drar nytta av kontexten. Eleven nyttjar språkliga 

ledtrådar som exempelvis fonologiska och lexikala ledtrådar, och det ger ett visst försprång (Geva & 

Siegel, 2000). Svaga läsare eller läsare som nyligen kommit igång med sitt läsande blir hjälpta av att 
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dra nytta av kontexten, medan de starka läsarna drar mindre nytta av kontexten. De klarar att känna 

igen ord oavsett om det får hjälp av kontextuellt stöd eller ej (Niemi & Poskiparta, 1995). Elever som 

läser på sitt andraspråk förlitar sig oftare på själva ordavkodningen eftersom de ofta inte kan utnyttja 

kontexten som förstaspråksläsarna. En elev som har ordavkodningsproblem och läser på sitt 

andraspråk har ofta begränsade strategier för att kunna kompensera sina svagheter i läsning 

(Hutchinson, Whitcley & Smith, 2000). 

 

Summering  

Framgångsrik läsning på ett andraspråk gynnas av allmän läsförmåga. Läsaren bör ha kommit en bit på 

väg med sitt muntliga andraspråk för att läsinlärningen på de aktuella språket ska ske effektivt. Den 

muntliga andraspråksbehärskningen korrelerar med läsförståelsen. En studie har visat på att de elever 

som var duktiga läsare på sitt andraspråk även var duktiga läsare på sitt förstaspråk. Man har däremot 

inte kunnat påvisa att den muntliga färdigheten i andraspråket skulle ha lika starkt samband med 

avkodningen, framförallt när det gäller läsning av enstaka ord (Geva & Clifton, 1994; Geva & Ryan, 

1993)  

3.4 Lärarbedömning av andraspråkselevers läs- 

och skrivutveckling 
 

Lärare som arbetar med flerspråkiga elever behöver kunskaper kring andraspråksutveckling för att 

förstå vad som ligger till grund för de ibland felaktiga formuleringarna. För att lärare ska kunna sätta 

samman elevgrupper och planera sin undervisning samt ge korrekt information till kollegor och 

föräldrar och utvärdera elevernas kunskapsutveckling, måste de kunna definiera de flerspråkiga 

elevernas språknivå. Det är en nödvändighet för att skolan ska kunna ta hänsyn till elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Det behövs en kontinuerlig uppföljning av den 

aktuella språknivån om skolan ska kunna anpassa undervisningen till eleven. Skolan måste ta hänsyn 

till elevernas första- och andraspråksutveckling. Många test som används för att beskriva elevens 

andraspråksbehärskning är fokuserade på det eleven inte kan istället för att se språket i ett 

utvecklingsperspektiv (Skolverket, 2011). Vid användning av test, vars fokus ligger på vad eleven 

ännu inte behärskar, påvisas inte hur språket håller på att utvecklas för eleven. Fokus ligger på vad 

eleven inte uppnått istället för vad som är uppnått språkmässigt (Flyman Mattson & Håkansson, 2016). 

Utifrån dessa aspekter är det problematiskt att göra en rättvis bedömning. 

 

Bedömningar ska resultera i antingen ett sammanfattande omdöme eller så ska de användas för att 

förbättra det som ska studeras som exempelvis lärarens undervisning eller elevens lärande. Det är av 

stor vikt att använda många olika bedömningsformer eftersom prov mäter olika saker. Om läraren vill 

bedöma läsförståelse kan återberättande vara mer informativt, och komma åt en annan kompetens, än 

innehållsfrågor. För relevansen i bedömningen, och för att stödja elevernas utveckling av flexibla 

robusta kunskaper, är det bra att använda olika bedömningsformer. Man bör som lärare testa elever 

enligt Skolverket (2011) på det sätt som gör att de mest kommer till sin rätt. Det innebär inte att 

eleverna ska testas på det sätt som de finner är mest bekvämt, eftersom god undervisning ska fokusera 

på starka och svaga sidor. Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper som är 

användbara i flera olika sammanhang. Genom att göra en mångfacetterad utvärdering av elevers 

kunskaper kan man se hur eleven kan använda sina starka sidor och mer utvecklade kompetenser för 

att utvecklas vidare men även vilka begränsningar som finns i en elevs kunskaper. Utifrån det kan man 

även se vilket stöd som eleven behöver (Skolverket, 2011). 

 

För att ta reda på om andraspråkseleven behöver anpassad undervisning eller inte bör 

ställningstagandet göras utifrån resonemang om olika perspektiv på språkbehärskning där en viktig 

aspekt är distinktionen mellan bas och utbyggnad. Basen omfattar en muntlig färdighet på den nivå 

som normalt är uppnådd vid tiden för skolstart. För att behärska språket krävs det att ordförrådets 

storlek vid sju års ålder ligger på 8000 - 10000 ord, som är avgörande för skolframgång (Viberg, 
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1993). Baskunskap innebär att barnet behärskar språkets ljudsystem, en kunskap som skolans läs- och 

skrivinlärning bygger på. Ett svenskt barn har intuitivt lärt sig att använda språkets grundläggande 

grammatik, kan böja orden korrekt (morfologi), behärskar uttryck för förfluten tid, nutid och framtid 

och kan kombinera ord till meningar med rätt ordföljd. Baskunskap innefattar även förmågan att 

kunna delta i samtal, förstå och göra sig förstådd och hålla samman delarna i en berättelse så att 

lyssnaren får ett tydligt sammanhang.  

 

Att lära sig att läsa och skriva och att upptäcka sambanden mellan det talade och det skrivna är den 

första etappen av utbyggnaden. Eleverna lär sig olika stilvalörer för ord och ordförrådet ökar. 

Samtidigt ökar den grammatiska medvetenheten såsom pronomen, syftning och tempus. Eleverna kan 

använda grammatiska former (tex. gett-givit) för att skapa stilistisk variation (Viberg, 1993; Bergman, 

1999).  

 

Viberg (1993) menar att lärarna ofta lägger upp sina lektionsplaneringar där de utgår från att eleverna 

tillägnat sig basen i språket, vilket andraspråkselever ofta inte har gjort. Svårigheten är att de ofta inte 

behärskar basen i sitt modersmål heller, vilket gör att basen i svenska är otillräcklig för att utgöra 

grunden i utbyggnaden. Hedman (2009) lyfter att även om läs- och skrivförmågan kan variera mellan 

modersmålet och andraspråket är det inte självklart att det är på andraspråket som eleven har sina 

största svårigheter. Alla elever förefaller inte ha lättast för att tillägna sig kunskaper på modersmålet, 

utan några elever föredrar svenska som inlärningsspråk. Eftersom luckorna ofta är oförutsägbara eller 

svåra att upptäcka, är en kontinuerlig bedömning nödvändig för att läraren ska kunna lägga upp 

undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar (Bergman, 1999). Hos yngre elever utgör 

den muntliga färdigheten grunden för den skriftliga (Viberg, 1993).  

 

Bedömning av andraspråkselevers läs- och skrivutveckling innefattar en bedömning av kunskap och 

kontroll. Kunskap omfattar det man lärt in av språket och kontroll är förmågan att använda sin 

kunskap. Bedömningen bör ta hänsyn till i vilken utsträckning elevernas svårigheter beror på bristande 

kunskap eller sviktande kontroll (Viberg, 1993). När andraspråkselever håller på att tillägna sig ett 

språk är det viktigt att se vilken kunskap som ligger till grund för deras felaktiga formuleringar och 

synliggöra den inlärningsprocess som eleven genomgår. Läraren bör förutse vilka utvecklingsfaser 

som kommer härnäst för eleven och bör göra detta med en noggrann bedömning (Bergman, Sjöqvist, 

Bulow & Ljung, 2001; Bergman & Sjöqvist, 1999). Den fortlöpande bedömningen utgår ifrån 

elevernas egen produktion, både skriftligt och muntligt. En bedömning av elevernas språkanvändning 

som är tillförlitlig, kan bara göras i situationer där eleverna verkligen använder språket (Genesee & 

Hamayan, 1994). De olika metoder som kan användas för fortlöpande bedömning är t.ex. 

anteckningar, checklistor, observationer och samtal (Genesee & Upshur, 1996). Genom att göra en 

grundlig bedömning av elevernas språkanvändning kan man i ett senare skede gå vidare kring 

identifieringen av eventuell dyslexi. 

 

Identifiering av dyslexi hos andraspråkselever har två fallgropar, nämligen över- respektive 

underdiagnostisering. Överdiagnostisering innebär att dyslexi identifieras hos en elev som inte har 

dessa svårigheter medan underdiagnostisering innebär att dyslexi inte identifieras hos en elev som har 

svårigheterna. Det kan även innebära att svårigheterna inte identifieras tillräckligt tidigt. En tvåspråkig 

elev som lär sig läsa på sitt andraspråk kan ha svårt att tillgodogöra sig innehållet i det hen läser utan 

att ha dyslexi, och därför är det viktigt att man är försiktig med att tolka problem med läsningen som 

dyslexi hos en andraspråksinlärare (Iversen-Kulbrandstad, 1998). Det finns en rädsla att 

feldiagnostisera andraspråkselever vilket får följden att man aldrig eller sällan prövar om ihållande läs- 

och skrivsvårigheter bottnar i dyslexi (Deponio, Landon, Mullin & Reid, 2000; Wagner, Francis & 

Morris, 2005). Det som kännetecknar elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är 

problem med ordavkodning och ordigenkänning. Dessa två förutsätter en förmåga att upptäcka och 

använda den alfabetiska principen vilket i sin tur förutsätter att man kan uppmärksamma och hantera 

talspråkets ljudstruktur (Bjar, 2006). Det kan påverka tilldelningen av de stödresurser som förväntas 

sättas in när svårigheterna är identifierade. För andraspråkselever är diagnosförfarandet en svårighet 

eftersom testen som används är normerade kognitiva och lingvistiska test som utvecklas på det 

nationella majoritetsspråket och normeras på enspråkiga individer. Det finns dokumenterade problem 
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att testa elever inom en obekant kulturell kontext och språkliga förmågor på ett svagare språk (Garcia, 

McKoon & August, 2006).        

 

När en andraspråkselev byter skola eller grupp behöver läraren definiera var eleven befinner sig i sin 

läs- och skrivutveckling och vilken språknivå eleven befinner sig på. För att det ska vara möjligt krävs 

det att läraren kontinuerligt har funderat över elevens språkutveckling och att läraren besitter goda 

kunskaper om andraspråksinlärning. När en överlämning mellan lärare sker behövs en dialog och det 

förutsätter att lärarna har samma syn på språkbehärskning och bedömning samt att de har ett 

gemensamt språk så att de kan uttrycka detta, så att alla lärare kan ta del av informationen. 

Bedömningen behöver ske på två plan: vad eleven klarar kunskapsmässigt och vad den kan klara 

språkligt. För att kunna göra en bedömning av elevens språkliga nivå, behöver man veta mer än ett 

poängtal i ett provsvar eller en summarisk nivåbeteckning (Bergman & Sjöqvist, 1999).  

 

3.4.1 Performansanalys 

 

I Abrahamsson och Bergman (2009) kan man läsa om att performansanalysen har utvecklats som en 

lingvistisk metod och används för att beskriva hur ett andraspråk växer fram. Den utgår från 

interimsspråksteorin och syftar till att ge en allsidig bild av en inlärarens kompetens. Vid analysen 

beaktar man alla de strukturer inläraren använder sig av och jämför det som inläraren har klarat av 

med eventuella felaktiga formuleringar för att få en helhetsbild av den aktuella språkliga kompetensen. 

Performansanalysen ska täcka in alla delarna i inlärarens språkförmåga och ge en helhetsbild av den 

aktuella kompetensen. Språkutveckling kan inte beskrivas med några kryss i färdiga enkla scheman. 

Språkets olika delar utvecklas i olika takt. Genom performansanalysen plockar man isär elevens text i 

mindre delar och analyserar varje del för sig för att få en nyanserad bild av helheten. Analysen tar fasta 

på vad inläraren klarar av att förmedla. Den funktionella kompetensen utgör grunden för analyser av 

de övriga kompetenserna. De innehållsliga och kommunikativa kvaliteterna vävs ofta samman i en text 

och den språkliga analysen är beroende av dessa kvaliteter. Den formella språkliga korrektheten måste 

relateras till den innehållsliga och språkliga komplexiteten, och kan aldrig bedömas isolerat. Följande 

punkter utgås från vid en performansanalys: 

 

Kommunikativ kvalitet 

Förstår man som läsare texten, och är den anpassad till mottagaren och mottagarens referensramar? 

 

Innehållslig kvalitet 

Begriplighet och struktur.    

Finns det en tydlig struktur och en röd tråd i texten? 

Presenteras företeelser och personer på ett begripligt sätt? 

Är återanknytningen till företeelser och personer tydlig? 

 

Svårighetsgrad 

På vilka kognitiva svårighetsnivåer rör sig eleven? 

Hur kontextreducerat är textens innehåll? 

Förekommer associationer, slutledningar eller värderingar? 

 

Språklig kvalitet 

Hur ser den språkliga komplexiteten ut, och den språkliga korrektheten i förhållande till 

komplexiteten? 

Hur väl hänger den innehållsmässiga komplexiteten och den språkliga ihop? 

Vilka språkliga medel används vid återanknytningen till personer och företeelser?  

 

Kommunikationsstrategier 

Vilka olika kommunikationsstrategier går det att urskilja i texten? 
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Underlag för utvecklingssamtal 

Vilka förtjänster har texten, och vad står närmast i tur att utveckla? (Abrahamsson & Bergman, 2009) 

 

3.4.2 Processbarhetsteorin 

 

Processbarhetsteorin (PT) är en psykolingvistisk teori om andraspråkstillägnande som Pienemann 

(1998) har vidareutvecklat. Teorin beskriver grammatisk utveckling vid andraspråksinlärning och 

tillämpas på flera olika språk, den är inte språkspecifik. Den syftar till att förklara och identifiera en 

naturlig utvecklingsgång som tänks vara gemensam för alla andraspråksinlärare. Teorin bygger på att 

talprocessen sker i olika steg. Pienemanns modell går ut på att stadierna successivt kräver en högre 

processningskapacitet. Det finns inga genvägar till den högsta nivån, utan alla nivåer måste passeras. 

Inläraren kan bara bearbeta ett stadium i taget, vilket innebär att ny struktur läggs på successivt och 

språket byggs upp en bit i sänder. När inläraren har bearbetat ett stadium lämnas dessa strukturer för 

att automatiseras, och samtidigt frigörs resurser så att nästa stadium kan börja bearbetas. Detta leder 

till att de strukturer som är färdigprocessade kommer att produceras med varierad korrekthet innan de 

är helt automatiserade, samtidigt som strukturerna från nästa stadium börjar synas. Ett nytt stadium har 

uppnåtts vid den första förekomsten av en struktur; då är den bearbetad men inte automatiserad. 

Språkutvecklingsprocessen sker överlappande, och inkorrekta former av tidigare strukturer kan 

förekomma ända upp till att det högsta stadiet har bearbetats (Flyman Mattsson & Håkansson, 2016). 

Detta möjliggör för pedagogen att bedöma avståndet till nästa nivå i språkutvecklingen hos inläraren. 

Grammatiken växer gradvis fram och utvecklas till nästa nivå när inläraren har skapat 

förutsättningarna för det. Olika grammatiska strukturer får på så sätt sin bestämda plats i 

utvecklingsordningen. 

 

Utvecklingen kan beskrivas som en trappa med utvecklingssteg. På nivå ett använder inläraren orden 

helt oböjda. På nivå två hanterar inläraren böjningar på ordnivå. I de högre nivåerna uttrycks 

grammatiska sammanhang mellan fraser och ord och slutligen mellan satser. I bedömningen av 

andraspråksutvecklingen räcker det med att inläraren har förutsättningar att processa på en viss nivå. 

Om inläraren klarar att processa enstaka exempel på en viss nivå så innebär det inte att nivån är 

automatiserad. Det är heller inte nödvändigt att mäta hur många rätt och fel som produceras. De 

grammatiska procedurerna automatiseras så småningom. Flera grammatiska procedurer samspelar 

samtidigt och helt automatiskt när en individ talar sitt modersmål (Levelt, 1989). 

 

Utvecklingsnivåer för svenska enligt processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson, 1999): 

 

Nivå 1: Den första nivån är samma för all språkinlärning oavsett vilket språk man vill tillägna sig. 

Man måste lära sig ord i språket innan man kan börja använda grammatiska regler. Det finns ingen 

systematisk morfologi på denna nivå. Morfologin behandlar ordbildningen t.ex. hur ord böjs och hur 

man gör sammansättningar (Norrby & Håkansson, 2007). Verb och substantiv används som oböjda 

former, invarianta former. Bestämdhetssuffix (stol- en) eller obestämd artikel (en stol) används inte på 

denna nivå. 

 

Nivå 2: På denna nivå kan inläraren identifiera ordklasser och ändelser som hör till respektive 

ordklass. Inläraren kan böja ord, identifiera ordklasser och ändelser som hör till respektive ordklass. 

För att grammatiken ska utvecklas är detta en nödvändighet. De grammatiska orden ger viktig 

grammatisk information, verb har ändelser som visar tempus ex. jama-de och substantiv förses med 

ändelser för bestämdhet och plural ex. katt- en, katt- er. Inlärare överanvänder ofta de mest frekventa 

ändelserna för plural till en början som är - or, - ar, - er och -n. 

 

Nivå 3: På denna nivå har inläraren förutsättningar för att uttrycka överensstämmelse mellan orden i 

nominalfraser (svarta katter) och verbfraser (ska äta, har ätit). Inom frasen påverkar orden i frasen 

varandra. Orden i en fras måste ha samma markering för genus (en eller ett) och numerus (singular 

eller plural). Adjektiv och substantiv markeras för plural i frasen flera stora svarta katter. Inläraren 
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börjar använda överensstämmelse eller kongruens. Det ska synas om frasen står i bestämd form, med 

bestämd artikel och bestämdhetssuffix på substantivet (dubbel bestämdhet). Inläraren kan även 

använda verbfraser med hjälp och huvudverb (pratar – har pratat) och syntaktiskt ge exempel på 

spetsställda adverb. Den raka ordföljden finns kvar (nu jag äter) oavsett om det kommer ett adverb 

först eller inte. 

 

Nivå 4: Nu kan inläraren utbyta grammatisk information mellan fraser. Svenskans predikativa 

kongruens innebär att det som kommer efter verbet i en sats måste stämma överens med nominalfrasen 

(solen är gul, bordet är gult, katterna är gula). Grammatisk information om numerus och genus finns i 

både i verbfras och nominalfras. Inläraren hanterar att använda omvänd ordföljd efter adverb när en 

mening börjar med annat än subjektet (Jag äter nu, Nu äter jag). 

 

Nivå 5: Denna nivå är det sista steget för de svenska grammatiska reglerna. Här processar 

språkinläraren på satsnivå. Den morfologiska utvecklingen är klar, och nivån innebär att kunna ge 

exempel på olika syntaktiska konstruktioner. Genom att korrekt kunna placera negation i bisats sker 

nu ett utbyte av grammatisk information (han som inte äter). 

 

Svenskt processabilitetstest (Hyltenstam & Lindberg, 2009) testar de grammatiska konstruktionerna 

som motsvarar nivå 1 till 5 (Flyman Mattsson & Håkansson, 2016). 

 

Det finns mycket begränsad kritik mot processbarhetsteorin. Glahn et al. (2001) framhöll i sin 

undersökning svårigheten att säga när och hur en inlärare kan bedömas ha tillräckliga 

processförutsättningar för en viss grammatisk nivå. Som alternativ till processbarhetsteorins kriterium 

(Pienemann, 1984) föreslås istället artikelförfattarna en skala där man utifrån en text som produceras 

av inläraren markerar utvecklingen där korrekt användning av målstrukturen uppfylls till 50 och 80 

procent. 

 

Summering 

Det är av stor vikt att lärare som arbetar med flerspråkiga elever besitter kunskaper kring 

andraspråksutveckling för att förstå vad som ligger till grund för de ibland felaktiga formuleringarna 

som eleverna gör. För att lärare ska kunna sätta samman elevgrupper och planera sin undervisning 

samt ge korrekt information till kollegor och föräldrar och utvärdera elevernas kunskapsutveckling, 

måste de kunna definiera de flerspråkiga elevernas språknivå. Det är en nödvändighet för att skolan 

ska kunna ta hänsyn till elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen (Skolverket, 

2011). 
 

Bedömningarna ska resultera i antingen ett sammanfattande omdöme eller så ska de användas för att 

förbättra det som ska studeras som exempelvis lärarens undervisning eller elevens lärande. Det är av 

stor vikt att använda många olika bedömningsformer för att få syn på olika språkliga förmågor hos 

eleven (Skolverket, 2011). 
 

Bedömning av andraspråkselevers läs- och skrivutveckling innefattar en bedömning av kunskap, som 

omfattar det man lärt in av språket och kontroll, som är förmågan att använda sin kunskap. Vid 

bedömningen bör lärare beakta i vilken utsträckning elevernas svårigheter beror på bristande kunskap 

eller sviktande kontroll (Viberg, 1993). När andraspråkselever håller på att tillägna sig ett språk är det 

viktigt att se vilken kunskap som ligger till grund för deras felaktiga formuleringar och synliggöra den 

inlärningsprocess som eleven genomgår. Läraren bör förutse vilka utvecklingsfaser som kommer 

härnäst för eleven och bör göra detta med en noggrann bedömning (Bergman, Sjöqvist, Bulow & 

Ljung, 2001; Bergman & Sjöqvist, 1999).  
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3.5 Problemet att diagnostisera svårigheter hos 

tvåspråkiga elever 

 
Läs- och skrivsvårigheter förknippas ofta med språksvårigheter hos elever som först lär sig läsa och 

skriva på sitt andraspråk. Det får konsekvenser för den tidiga diagnostiseringen av läs- och 

skrivsvårigheter och för planeringen av åtgärder (Geva, 2000).  

 
Skolans och föräldrarnas olika roller kring barn och ungdomar har visat sig vara av avgörande 

betydelse för hur elever uppfattar läs- och skrivproblem i anslutning till att de fått sin dyslexidiagnos. 

Forskare är oeniga om värdet av att diagnosticera svårigheter då de framhåller risker med att 

stigmatisera och sortera barnet. Vem som tagit initiativ till utredningen är ibland avgörande för hur 

eleven uppfattar och ser på sin diagnos. De elever vars föräldrar drivit fram en utredning tvingades ta 

ställning till diagnosen genom att i olika grad anamma, acceptera eller ta avstånd. Diagnosen blev 

någonting de levde med dygnet runt, en del av jaget som de inte kunde lämna. För de elever som fått 

diagnosen på skolans initiativ var situationen annorlunda. Eleven upplevde inte diagnosen som ett 

livsproblem som förmörkade hela tillvaron, utan något de avvisade och höll på avstånd. Problemet 

fanns i skolan men i andra sammanhang uppfattande eleven sig som lik alla andra (Bjar & Frylmark, 

2009). 

 

Det är lätt att lärare automatiskt förutsätter att elevernas svårigheter grundas i en otillräcklig 

användning av andraspråket, eller tvärtom, att svårigheterna felaktigt klassificeras som läs- och 

skrivsvårigheter. Svårigheterna kan vara svåra att upptäcka i tidigt skede trots att lärare känner till och 

beaktar elevernas språkliga bakgrund i undervisningen. Inom skolan finns det indikationer på att man 

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

beror på dyslexi, jämfört med hos enspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Förutom rädslan 

för felbedömningar kan även tendensen att ha låga förväntningar på flerspråkiga elever spela roll. 

Försummelse att sätta in lämplig hjälp i tid kan bottna i allmän okunskap om vad specifika läs- och 

skrivsvårigheter är eller vad det kan innebära för individen. Förhållningssättet “vänta och se” har visat 

sig vara förödande för barn med dyslexi beträffande hens självbild, kunskapsinhämtning och psykiska 

hälsa (Salameh, 2012). Salameh (2012) lyfter vikten av tidiga insatser och menar att om läraren ser att 

den flerspråkiga elevens språkutveckling skiljer sig från utvecklingen hos andra flerspråkiga elevers, 

bör eleven utredas så snart som möjlig. Dock måste läraren i sin bedömning ta hänsyn till hur mycket 

och hur länge eleven exponerats för andraspråket, samt om eleven har fått språklig stimulans och läs- 

och skrivinlärning även på sitt modersmål. Bjar (2006) anser att när ett konstaterande av en elevs 

specifika läs- och skrivsvårigheter är gjord, kommer utformning av en individuell plan för elevens läs- 

och skrivinlärning att vara nödvändig. Den bör helst starta på modersmålet och inte alltid parallellt 

mellan språken som Thomas och Collier anser (1997).  För att flerspråkiga elever ska få förståelse på 

andraspråket är rådet att sörja för en rik muntlig stimulans innan utvecklingen av elevens 

avkodningsförmåga påbörjas på andraspråket (Bjar, 2006).  

 

Thomas och Collier (1997) hävdar att om alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning, som är 

skolans mål, måste testresultaten i läsning och skrivning vara lika för alla elever vid skolgångens slut 

oberoende av utgångsläget vid skolstarten. Det tar lång tid att lära sig ett andraspråk och det är svårt att 

få hela sin skolgång på detta språk. Eftersom elever med ett andraspråk lägger all sin tid och kraft att 

lära sig språket har de mycket att ta igen kunskapsmässigt när deras andraspråk så småningom 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Problemet är att medan andraspråkseleverna försöker komma 

ifatt sina enspråkiga kamrater både språkligt och ämnesmässigt, går ständigt kamraterna vidare i sin 

språkutveckling. Andraspråksinläraren får två uppgifter: att komma ifatt och samtidigt hålla takten 

med de enspråkiga kamraternas kunskapsutveckling (Thomas & Collier, 1997). Ju äldre barnet är när 

andraspråkstillägnandet börjar, desto längre tid tar det att nå en infödd nivå. Det beror på att skolans 

krav ständigt ökar påpekar Thomas och Collier (2002). Om undervisningen hade givits halva tiden på 

elevens modersmål och halva tiden på andraspråket skulle eleven få möjlighet att utveckla kunskap på 

både sitt modersmål och andraspråk.  
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Det framkommer i Skolverkets “Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” (2009) att svenska 

elever i genomsnitt har högre medelbetyg än elever med svenska som andraspråk. Flera olika faktorer 

påverkar elevernas resultat såsom samhällsfaktorer, reformer, resurser och skolans inre arbete. 

Hyltenstam och Lindberg (2009) menar att det är problematiskt att fastställa olika faktorers betydelse 

för flerspråkiga elevers skolframgång. Det finns en stor individuell variation mellan eleverna. Vissa 

elever klarar sig bra medan andra har svårigheter i sitt lärande. En grundförutsättning för att ge 

eleverna möjlighet att klara sig väl är att planera undervisningsinnehållet noggrant.  

 

I Skolverket (1994) beskrivs tre färdighetsnivåer vilka syftar till att ge läraren underlag för planering 

av undervisningsinnehållet. Nivåerna är:   

1. Nybörjarnivå 

2. Mellannivå 

3. Avancerad nivå 

 

Elevernas aktuella kompetens beskrivs både språkligt och kunskapsmässigt. Inom varje nivå 

diskuteras elevens muntliga språkfärdighet, läsförståelse, skrivförmåga och förmågan att tillgodogöra 

sig undervisningen. Nivåerna kan upplevas som vida och diffusa för pedagogen, eftersom det saknas 

konkreta exempel, vilket är ett problem. Mellannivån (nivå 2) är bred och inrymmer stora skillnader i 

språkbehärskningen. Ibland används nivåindelningen för syften den inte är avsedd för som exempelvis 

underlag för resurstilldelning eller behov av stödundervisning. Nivåerna jämställs även ibland med 

betygskriterier. Istället bör färdighetsnivåerna vara ett stöd och användas som underlag för 

organisatoriska lösningar och planering av undervisningen (Skolverket, 1994). Eftersom det är 

problematiskt för lärare att avgöra vilken nivå i svenska en andraspråkselev befinner sig på, och vad 

det beror på, kan en nivåindelning som baseras på felaktiga grunder få en stämplande effekt istället för 

ett användbart planeringsverktyg.    

 
Summering 

Lärare kan lätt tro att elevernas svårigheter beror på att de är andraspråksinlärare eller felaktigt 

klassificera svårigheterna som läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna kan vara svåra att upptäcka i 

tidigt skede trots att lärare känner till och beaktar elevernas språkliga bakgrund i undervisningen. Inom 

skolan finns det indikationer på att man väntar längre med att pröva om ihållande och uttalande läs- 

och skrivsvårigheter beror på dyslexi jämfört med hos enspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Förutom rädslan för felbedömningar kan även tendensen att ha låga förväntningar på flerspråkiga 

elever spela roll. Försummelse genom att sätta in lämplig hjälp i tid kan bottna i allmän okunskap om 

vad specifika läs- och skrivsvårigheter är och vad det kan innebära för individen. Förhållningssättet 

“vänta och se” har visat sig vara förödande för barn med dyslexi beträffande hens självbild, 

kunskapsinhämtning och psykiska hälsa (Salameh, 2012).  

3.6 Specialpedagogiskt stöd  

 
Specialpedagogik kan ses som ett kunskapsområde men också som ett verksamhetsområde. Den 

specialpedagogiska verksamheten pågår i skolan där lärare, elever, specialpedagoger och speciallärare 

möts i det dagliga arbetet. Specialpedagogik som kunskapsområde bestäms och avgränsas av den 

kunskapsbildning och forskning som definieras in i området. Specialpedagogiken är ideologiskt 

impregnerad på grund av den politiskt normativa karaktären vilket innebär att specialpedagogik såväl 

som verksamhet och kunskapsområde är nära kopplat till, och beroende av utbildningspolitiska 

intentioner och beslut som t.ex. “en skola för alla”. Det finns ett uppdrag som ska utföras som är 

framskrivet i dokument som läroplaner, författningar och skollag (Ahlberg, 2009). 

  

Specialpedagogiken tvingas in i ett begränsat individualistiskt synsätt inriktat på kompensatoriska 

åtgärder då svårigheter redan uppstått. Detta styrks genom att specialpedagogiken utvecklats som ett 

eget kunskapsområde med fokus på samspel mellan det omgivande och det individuella (Nilholm & 
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Björck-Åkesson, 2007). Relaterar vi fältet till de särskilda åtgärder som krävs för att kunna hantera 

elever som anses avvikande från vad som betraktas som normalt, finner vi olika namn på sådana 

insatser.  

 

Fischbein och Österberg (i Nilholm och Björck-Åkesson, 2007) definierar begreppet specialpedagogik 

på följande sätt: 

 

I det specialpedagogiska kunskapsfältet ställs samspelet mellan personen och omgivningen i centrum. Detta 
kräver att frågor exemplifieras utifrån olika teoretiska perspektiv och på olika nivåer: Riskfaktorer i 
individens framåtskridande och lärande (kan vara både personella och omgivande); ledarskap och 
grupprocesser som kan leda till inkludering eller exkludering; utslagningsprocess i samhället (s. 22). 
 

 

Fischbein och Österberg (i Nilholm och Björck-Åkesson, 2007) vidgar specialpedagogiska sfären till 

att inte enbart handla om eleven, skolan, och undervisningen. Författarna argumenterar även för en 

mångfald teoretiska utgångspunkter i beskrivningen och analysen av individers svårigheter och dess 

pedagogiska konsekvenser. Detta lyfts även av Helldin (1997) som argumenterar ytterligare för en 

förståelsehorisont och argumenterar i sin bok Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem för 

en begreppsförklaring av det specialpedagogiska kunskapsfältet som bygger på social rättvisa. Brodin 

och Lindstrand (2004) resonerar kring att om man utgår från att specialpedagogik handlar om stöd till 

elever som inte klarar av att nå upp till kravnivåerna beroende på funktionsnedsättning så läggs 

ansvaret på eleven. Å andra sidan kan skolan som problembärare innebära att elevens individualitet 

och svårigheter förbises. Åtgärder sätts inte in för att lösa elevens enskilda problem utan den 

avgörande frågan är, på vilket sätt pedagogiken kan utvecklas. Specialpedagogiken ska, i form av 

insatser, syfta till att elever får maximalt utbyte i sitt lärande och känna delaktighet i verksamheten. 

Specialpedagogiken bör då kunna begripas som åtgärder där speciella kunskaper krävs för att komma 

till bukt med barnets svårigheter. Dessa åtgärder kan vara individuella interventioner men kan även 

handla om förändringar i lärmiljön inklusive lärarverksamheten. 

 

Enligt Skolverket (2014) är särskilt stödinsatser av mer ingripande karaktär. Dessa stödinsatser går 

normalt inte att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Eleven får ofta detta nödvändiga 

stöd när behoven av stöd är mer omfattande och varaktiga. Exempel på särskilt stöd kan vara att 

eleven placeras i särskild undervisningsgrupp eller får enskild undervisning. Eleven kan även få 

anpassad studiegång vilket innebär avvikelse från timplanen i de ämnen eller mål som gäller för 

utbildningen. Ett ämne eller delar av ett ämne kan tas bort. Eleven kan få regelbundna 

specialpedagogiska insatser i ett visst ämne som exempelvis undervisning av en speciallärare under en 

längre tid (Skolverket, 2014).   

 

I huvudsak är det två olika typer av svårigheter som leder till särskilt stöd, nämligen lärande- och 

beteendesvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste problemen, och de är vanligast i de 

lägre åldrarna. Bland de äldre är det vanligaste svårigheterna koncentrationssvårigheter och 

socioemotionella svårigheter. Vanliga åtgärdsförslag vid kunskapsmässiga svårigheter är 

färdighetsträning i det ämne eleven har svårigheter i. Hemuppgifter är också vanliga åtgärdsförslag. 

Analyser av elevvårdssamtal och åtgärdsprogram förevisar att skolor ofta ger uttryck för en 

individinriktad förståelse av elevers svårigheter. Detta synsätt lägger skälet till svårigheterna hos 

eleven. Synsättet skiljer sig åt från synen på elevens problem som något som uppstår i elevens möte 

med den omgivande miljön (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Skolverket (2011) påvisar studier att elever som har läs- och skrivsvårigheter riskerar att få 

mindre tid än resterande elever att arbeta med betygsgrundande arbetsuppgifter, eftersom det 

specialpedagogiska stödet många gånger ges vid sidan av den ordinarie klassens ram och med andra 

uppgifter än de som är betygsgrundande. Det har även visat sig att särskiljande lösningar är vanliga, 

trots att det finns en ambition att arbeta mer inkluderande (Skolverket, 2011). 
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Nilholm och Björck-Åkesson (2007) skriver att specialpedagogik tillämpas när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Genom att olika grupper, som till exempel elever med ADHD, Tourettes 

syndrom, dyslektiska elever och elever med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

identifieras kan resurser och speciella arrangemang erbjudas. Nilholm och Björck-Åkesson (2007) ger 

tre perspektiv på forskning inom specialpedagogik. Det kompensatoriska perspektivet är det första, där 

specialpedagogens uppgift är att kompensera eleven utifrån dennes brister. Här söker man förklaringar 

till elevens svårigheter inom psykologi och neurologi. Normalitet är ett centralt begrepp och man 

skiljer det onormala från det normala. Ett ytterligare begrepp är diagnosticering eftersom man skapar 

metoder utifrån diagnoser för att kompensera för svårigheter. Det kompensatoriska perspektivet är 

dominerande inom specialpedagogik, men det har skett ett ökat inflytande av det kritiska perspektivet. 

Nilholm och Björck-Åkesson (2007) menar att framväxten av det kritiska perspektivet grundas på 

identitetspolitik. Alla har rätt att bli erkända i sin olikhet och skolan är till för alla. I det kritiska 

perspektivet ligger problemet i miljön (skolan) och inte hos eleven. Miljön ska anpassas efter eleven. 

Elevers olikheter ska ses som en resurs för arbetet i skolan. Det finns en tydlig kritik mot 

diagnosticering eftersom det är oklart hur detta ska underlätta för den verksamme pedagogen. I det 

tredje perspektivet, som Nilholm och Björck-Åkesson (2007) kallar för dilemmaperspektivet, 

fokuserar man på utbildningssystemets grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet. Skolans 

uppgift är motsägelsefull eftersom den går ut på att eleverna ska förberedas för olika krav på 

arbetsmarknaden samtidigt som skolan ska fostra eleverna till blivande medborgare. Ett annat 

dilemma är att utbildningen ska anpassas till elevernas individuella förutsättningar, intressen och 

erfarenheter samtidigt som eleverna ska få liknande kunskaper och erfarenheter. 

 

I dagens skola används normrelaterade kartläggningsverktyg frekvent vid bedömning av elever 

(Skolverket, 2017a). Utifrån resultatet avgörs ofta om eleven är i behov av specialpedagogiskt stöd 

eller ej. Vid normrelaterad bedömning värderas elevernas kunskaper i förhållande till kunskaperna hos 

de övriga som har gjort provet (Hambleton & Sireci, 1997). Normrelaterad bedömning syftar enbart 

till att visa hur elevens prestation hävdar sig i relation till andras och fastställer inte vad en elev kan 

utöver det, sett ur ett helhetsperspektiv (Rowntree, 1977). Flerspråkiga elever presterar sämre än 

enspråkiga på material konstruerat på huvudspråket. När de jämförs i förhållande till norm för 

enspråkiga, tenderar enspråkiga att prestera lägre än medel, även om de testas på sitt starkaste språk. 

Därför är det viktigt att de testas/kartläggs i bägge språken, eller ytterligare språk om eleven behärskar 

fler än två (Bedore, Bohman, Gilliam & Pena, 2011; Scheidnes & Tuller, 2015). Hedman (2009) 

menar dock att det nödvändigtvis inte behöver vara modersmålet som är det språk som eleven har 

lättast att tillägna och uttrycka sig på, utan det kan lika gärna vara andraspråket. Även Bjar (2006) 

anser att det är av stor vikt att fastslå om eleven har läs- och skrivsvårigheter som återfinns på elevens 

alla språk, eller om det bara uppkommer på ett av dem. Om svårigheterna endast kan kopplas samman 

med andraspråket och inte modersmålet, är det svårt att fastställa om eleven möjligen har dyslexi. Det 

finns tankar om att det finns en möjlighet att ha dyslexi på endast ett språk, men inom de teorierna 

saknas det djupare forskning.   

 

Kartläggning, testning och utredning kan ha flera ändamål när det kommer till flerspråkiga elevers 

språkfärdigheter. Kartläggning ska dokumentera elevens behov av hjälp där det finns en misstanke om 

specifika svårigheter. Kartläggning och åtgärder har ofta inneburit koncentration på det som är 

avvikande hos eleven och bidragit till enkelriktade lösningar för individuella egenskaper. Detta har 

orsakat särskiljning av elever och inte en bred analys av skilda förutsättningar för utveckling (Nilholm 

& Björck-Åkesson, 2007). Det är lätt att feldiagnostisera om man inte har nödvändig 

bakgrundskunskap. En mekanisk användning av test som är konstruerade för enspråkiga elever har i 

många år lett till feldiagnostisering och marginalisering av flerspråkiga elever enligt Bjar (2006). En 

screening eller kartläggning bör i första hand fånga upp de elever som riskerar att utveckla eller redan 

har specialpedagogiska behov. För att undvika missriktade åtgärder bör läraren förena resultat från 

skilda prov och bedömningssituationer.   

 

Summering 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. Dessa stödinsatser går normalt inte att göra inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Eleven får ofta detta nödvändiga stöd när behoven av stöd är 
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mer omfattande och varaktiga. Exempel på särskilt stöd kan vara att eleven placeras i särskild 

undervisningsgrupp eller får enskild undervisning. Eleven kan även få anpassad studiegång. Eleven 

kan få regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne som exempelvis undervisning av en 

speciallärare under en längre tid. I huvudsak är det två olika typer av svårigheter som leder till särskilt 

stöd, nämligen lärande- och beteendesvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste problemen 

i de lägre åldrarna. Bland de äldre eleverna är de vanligaste svårigheterna beteendeproblem, såsom 

koncentrationssvårigheter och socioemotionella svårigheter (Skolverket 2011, 2014). 

 

Specialpedagogik tillämpas när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Genom att elever med 

diagnosen ADHD, Tourettes syndrom, dyslektiska elever och elever med andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar identifieras kan resurser och speciella arrangemang erbjudas (Nilholm & 

Björck-Åkesson, 2007). 

 

Kartläggning, testning och utredning kan ha flera ändamål när det kommer till flerspråkiga elevers 

språkfärdigheter. Dessa elever har rätt till specialpedagogisk hjälp när de behöver det. Kartläggningen 

ska dokumentera behoven av stöd om det finns en misstanke om specifika svårigheter. Elever som inte 

har majoritetsspråk som modersmål har i varierande grad rätt till tvåspråkig undervisning. För en 

anpassad undervisning är det viktigt att skilja mellan dessa två behov. Att ge en elev 

specialpedagogiskt stöd när eleven inte har behov av detta kan marginalisera och diskvalificera eleven 

(Bjar, 2006; Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). 

.  
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4 Metod 

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer, för att möjliggöra följdfrågor och djupgående 

reflektioner kring informanternas tankar kring studiens tema. Studien är genomförd i enlighet med 

kvalitativ forskningsmetod. Nedan beskrivs undersökningens upplägg och genomförande genom att vi 

redogör för metodval, genomförande och analysmetod.  

4.1 Metodval 
 

Begreppet metod betyder ursprungligen vägen till målet, vilket innefattar de steg längs en väg man 

griper sig an, tillvägagångssätt, hur vi går till väga när vi tar oss an en studie. Metod inbegriper även 

problemformulering som anger vårt vägval och lägger grunden för hela undersökningen. När vi ringat 

in problemet kan vi formulera ett syfte och en frågeställning som leder oss fram till vårt resultat 

(Eliasson, 2013; Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Då vi i vår studie har undersökt lärares uppfattningar av gynnsam eller problematisk läs- och 

skrivutveckling har vi valt en kvalitativ insamlingsmetod. Vi har diskuterat lärarnas syn på ämnet, 

urskiljt mönster och kategoriserat och analyserat vårt material. Den kvalitativa metoden passar bra när 

man vill tränga på djupet och förstå sammanhang som inte uppenbarar sig med detsamma (Eliasson, 

2013). Enligt Fejes (2011) är varje kvalitativ studie unik vilket i sin tur innefattar att det analytiska 

arbetssättet är unikt. Inom den kvalitativa ansatsen är det viktigt att beskriva hela processen från 

problemet, hur stor betydelse den teoretiska ansatsen har, forskarens förförståelse, urvalet, hur 

materialet samlats in och hur resultatet redovisats.  

 

I vår studie har vi med hjälp av intervjuer (se bilaga 3) undersökt lärares erfarenheter, kunskaper och 

synsätt beträffande uppfattningen mellan gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling hos 

andraspråkselever. Syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå den intervjuade personens eget 

perspektiv, den s.k. andra ordningens perspektiv. Forskaren vill komma åt intervjupersonens synsätt på 

saker och ting. I en kvalitativ intervju uppmuntras den intervjuade att så exakt som möjligt beskriva 

hur den förstår fenomenet, vad den känner, upplever och hur den handlar (Kvale & Brinkman, 2014).  

4.2 Fenomenografi 
 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där intervjupersonerna beskriver sin uppfattning av 

fenomenet, i vårt fall med egna ord. Det är en inriktning inom den akademiska pedagogiken, vilket 

innebär att frågeställningarna som undersökts i första hand bör ha pedagogisk relevans. 

Fenomenografi är den metod som stämmer bra överens med problem och syfte för vår studie eftersom 

forskare inom fenomenografi försöker sätta sig in i och förstå det undersökta området utifrån 

intervjupersonens ögon och bortse från sin egen förförståelse. Det gjorde vi genom att intervjua 

informanter kring deras upplevelser och hålla oss neutrala under intervjun och i vår resultatdel. Fokus 

ligger på att se fenomenet som någon annan upplever det. Vi undersökte lärarnas erfarenheter, 

uppfattningar och tankar kring gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling hos 

andraspråkselever. Forskningsfrågan inom fenomenografi kan handla om varför verkligheten ser ut 

som den gör eller utgå ifrån hur individer uppfattar och tänker kring verkligheten. Det finns en tydlig 

skillnad mellan dessa ansatser och inom fenomenografin är det sistnämnda det centrala (Fejes & 

Thornberg, 2011; Marton & Booth, 2000). 

 

Under 1970- och 80-talet började fenomenografisk forskning bedrivas på pedagogiska institutionen i 

Göteborg. Idag är detta en vanlig metod inom pedagogisk forskning. Fenomenografi har en koppling 
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till den teoretiska forskningstraditionen fenomenologi. De båda ansatserna syftar till att utforska själva 

erfarenheten, dock från olika perspektiv. Under de tre senaste decennierna har fenomenologin haft 

relativt starkt inflytande på svensk pedagogik. Vi kan inte säga hur världen utanför människan ser ut, 

dvs det sanna, men vi kan däremot förmedla hur vi uppfattar den (Bengtsson, 2013). Fenomenografins 

språkliga ursprung förklaras av Starrin och Svensson (1994). Ordet fenomenografi är sammansatt av 

fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon härleds ur det grekiska substantivet phalomenon som betyder 

”det som visar sig”. Grafia betyder ungefär att ”beskriva i ord eller i bild. Sammansättningen av de två 

delarna leder fram till att fenomenografin ’beskriver det som visar sig’ (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Fenomenografin är en forskningsmetodisk ansats som strävar efter att göra verkligheten så stor rättvisa 

som möjligt, på det sätt den uppfattas av den som beskriver den. Enligt Kroksmark (2007) bör 

fenomenografin ses som en rörelse – movement - som inte är svaret på en specifik fråga, utan som rör 

sig och utforskar ett brett fält av olika pedagogiska områden. Fenomenografin är en ansats för att 

identifiera, formulera och hantera forskningsfrågor av en viss art, och som framför allt 

uppmärksammar frågor som är viktiga och relevanta för lärande och förståelse i den pedagogiska 

miljön (Marton & Booth, 2000). Variationerna i människors uppfattningar finns, och får finnas 

(Limberg, 2003, Marton, 1992). Syftet med fenomenografin är “inte att finna den unika essensen utan 

variationen och variationens arkitektur” (Marton & Booth, 2000).  

 

Syftet med fenomenografiska studier handlar om variationen mellan människor i sättet att tolka sin 

omvärld, snarare än likheterna. I vårt fall gäller det vårt sätt att se på lärande som en process som 

fortgår hela tiden och som leder till att vi genom åren förändrar innebörden i hur vi förstår den. Fejes 

och Thornberg (2011) beskriver att uppfattningen av ett ämne är det mest centrala inom 

fenomenografin. En uppfattning är ett sätt att förstå något eller erfara något i sin omgivning. Alla 

uppfattar en företeelse på olika sätt vilket i sin tur leder till att vi kommer kunna urskilja ett antal olika 

sätt att förstå ett ämne vid förfrågan, och hur de uppfattar ämnet. Då vi studerar människors 

uppfattning av något är syftet i vår studie att undersöka hur lärare ser på och tänker kring våra 

forskningsfrågor. Vi vill komma åt lärarnas uppfattningar och syn på området. Individer har olika 

erfarenheter och bakgrund, vilket i sin tur resulterar i att individer har skilda tolkningar av samma 

objekt. På så vis är vårt sätt att se på och erfara omvärlden unik. Hur vi hanterar en situation beror på 

hur vi uppfattar den. I den fenomenografiska ansatsen finns inga absoluta sanningar; hur en individ får 

kunskap om någonting beror på den tidigare erfarenheten. Det vi bär med oss i vårt medvetande 

inverkar på våra samlade erfarenheter (Marton & Booth, 2000).  

 

4.2.1 Kritik mot den fenomenografiska ansatsen 

 

Det är i sammanhanget värt att diskutera om fenomenografin kan ses som en teori eller metod. Marton 

och Booth (1997) anser att det inte är något av det: 

 

Phenonenography is not a method in itself – though there are methodical elements associated with it – nor 
is it a theory of experiences – though there are theoretical elements to be derived from it. And 
phenomenography is not merely an opportune player which can assume the role needed for the moment. 
Phenomenography is rather a way of – an approach to – identifying, formulating and tackling sorts of 
research questions, a specialization particularly aimed at questions of relevance to learning and 
understanding in an educational setting (Marton & Booth, 1997, s. 101).  

 

 
Fenomenografin är ett förhållningssätt eller teoretiskt ramverk att använda vid forskning som handlar 

om att förstå uppfattningar och erfaranden, som finns kring de fenomen vi har runt oss. För att kunna 

göra detta behövs en flerdimensionell ansats. Kritiska röster har höjts mot att fenomenografin har 

utvecklats ur många olika teorier och att den på grund av sin brist på enhetlighet därför är svag i sin 

karaktär (Otterborg, 2011). Dessutom handlar kritiken om att den endast lyfter resultat på en kollektiv 

nivå (Hasselgren & Beach, 1997). Fenomenografin studerar olika sätt att erfara ett fenomen, vilket 
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medför att samma informant kan uttrycka olika sätt att erfara ett fenomen inom ramen för samma 

intervju. Individen kan därmed inte vara grundläggande i analysen, utan snarare själva 

ämnesinnehållet i fenomenet och de skilda sätt på vilka det kan uppfattas (Marton, 1992). Kroksmark 

(1987) menar att fenomenografin i sig inte är förankrad i någon specifik teoretisk ram utan att den 

istället är en empiriskt utformad forskningsmetod, samtidigt som den är inspirerad av såväl 

inlärningspsykologi och psykoanalys som av fenomenologin (Kroksmark, 1987). Kroksmark (1987) 

och Otterborg (2011) menar att det är en styrka att fenomenografin har ett brokigt men empiriskt 

utprövat ursprung i den utsträckning det berikar och utmanar. Det gör fenomenografin levande, 

föränderlig och utvecklingsbenägen och därmed tillgänglig för olika forskningsperspektiv. 

 

4.3 Semistrukturerad kvalitativ intervju 

 

För att besvara studiens frågeställning och studera det vi syftar till använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer som är en kvalitativ forskningsmetod. Vi ansåg att intervjuer var en lämplig metod för vår 

studie, eftersom vi ville undersöka den undervisande lärarens uppfattning av gynnsam eller 

problematisk läs- och skrivutveckling. Vi ville utgå från lärarnas egna tankar. 

 

Den semistrukturerade intervjun har en intervjuguide (se bilaga 3) som till stor del följs, men metoden 

lämnar även utrymme till forskaren att ställa följdfrågor till informanterna. Det är viktigt vid 

förberedelserna inför intervjun att utforma teman i intervjuguiden för att uppnå intervjuns tänkta syfte 

(Bryman, 2002). Intervjuguiden består av frågeställningar som utforskas och förslag till frågor. 

Intervjuaren ger informanten utrymme för att utveckla svaren och ibland vara beredd på att ställa 

följdfrågor. Intervjuaren är flexibel beträffande ordningsföljden på frågorna (Hartman, 2004; Kvale & 

Brinkman, 2014).   

4.4 Urval 

 
I vår studie med att undersöka läs- och skrivinlärning hos andraspråkselever och lärares uppfattningar 

av gynnsam eller problematisk läs-och skrivutveckling sökte vi först skolor där elevunderlaget var 

mångkulturellt.   

 

Vi delade ut missivbrevet (se bilaga 2) till tio slumpmässigt behöriga lärare som undervisar i svenska 

och/eller svenska som andraspråk, och la brevet i deras fack på den aktuella skolan. Vi fick positiv 

muntlig respons från åtta lärare som ville delta i intervjun. Vi bokade in en tid och plats med varje 

lärare. Intervjuerna skedde på respektive lärares arbetsplats. Orsaken till att två av lärarna inte ville 

delta var upplevd tidsbrist. Vi har intervjuat lärare på två olika skolor i mångkulturella områden i 

mellersta delen av Sverige. Lärarna arbetar med elever i åldrarna 7–15 år. Deltagandet skedde 

anonymt vilket garanterades genom att ingen annan fick ta del av resultatet eller att informanterna var 

delaktiga i studien. De intervjuade är sju kvinnor och en man i åldrarna 30–57 år. 

4.5 Pilotintervju 

 
En av oss genomförde en pilotintervju för att testa intervjuguiden och kontrollera hur intervjufrågorna 

fungerade. En av oss kontaktade en bekant behörig lärare för pilotintervjun, som gärna ställde upp. 

Intervjuaren förklarade att vi behövde och önskade respons på frågorna och dess innehåll. Den 

intervjuade och intervjuaren kom överens om tid och plats för intervjun, per telefon. Efter att intervjun 

var genomförd var responsen på frågorna och dess innehåll positiv. Den intervjuade ansåg att frågorna 

var tydliga och relevanta i förhållande till forskningsfrågorna.     
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4.6 Tillvägagångssätt vid genomförandet av 

intervjuer 

 
Intervjuerna genomfördes enskilt i ett ostört rum där vi kunde sitta och prata i lugn och ro, då detta är 

viktigt för att skapa en harmonisk och avslappnad intervjumiljö (Bryman, 2002). Då alla intervjuer 

spelades in förde vi inga anteckningar under intervjun. Detta kändes även viktigt för att vi skulle 

kunna fokusera på innehållet i det som sades under intervjutillfället. För att få bästa möjliga underlag 

för senare bearbetning, tolkning och analys spelades intervjuerna in i ljudform på mobiltelefon och I-

pad. Detta var även för att säkerställa att informationen inte gick förlorad ifall någonting skulle hända 

med den ena utrustningen. Vi förde över materialet till datorn där det lagrades.  

 

Under intervjun behöll vi i åtanke att även vi som intervjuare är medskapare i samtalet. Vi som 

intervjuare kan påverka samtalet åt olika håll. Valet av frågor och följdfrågor påverkade också 

samtalets innehåll och förlopp vilket ibland resulterade i att samtalet hamnade på sidospår. 

Informanterna kände till oss som intervjuade och det kan ha påverkat hur de svarade. Vi utgår ändå 

från att informanterna beskrev sina egna tankar och upplevelser.  

 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av vår intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuerna varade mellan 17 

och 35 minuter. Om vi kom vid sidan av de frågor vi hade i intervjuguiden var vi noga med att inte 

ställa ledande frågor, utan vi försökte hålla frågeställningarna öppna och objektiva (Bryman, 2002).  

4.7 Utskrifter och hantering av data 

 
Efter att alla intervjuer spelats in på I-pad och mobiltelefon transkriberades intervjuerna i direkt 

anslutning till intervjutillfället av den av oss som utfört intervjun. Vi bestämde oss för att använda 

samma förfaringssätt vid transkriberingen. Vid transkriberingen uteslöt vi eventuella pauser, 

repetitioner, emotionella uttryck som skratt och suckar och hummanden. Däremot ändrade vi inte 

ordföljden även om meningsbyggnaden var felaktig. Genom samtalen med informanterna 

strukturerades utskriften i en form som lämpar sig för närmare analys; inledningen till en analytisk 

process blir själv inledningen. Hur mycket som ska skrivas ut beror på faktorer som syftet med 

undersökningen och tillgången till tid enligt Kvale & Brinkman (2014). 

4.8 Fenomenografisk analys 
 

Det transkriberade materialet kategoriserades och analyserades efter de mönster som upptäcktes. 

Genom att analysera och kategorisera fick vi överblick och struktur över materialet samt möjlighet att 

hitta mönster som ledde till vårt resultat (Ahlberg, 2009; Fejes & Thornberg, 2011). Intervjuer inom 

denna ansats är tematiska och halvstrukturerade. Det är viktigt att den som intervjuar får ett rikt och 

uttömmande svar i dessa intervjuer. Ansatsen passade in i studien, där lärarnas uppfattningar 

undersöktes och analyserades. 

 

Vi började vår analys med att sätta oss in i och läsa intervjuerna som vi hade transkriberat var för sig i 

ett ordbehandlingsprogram i nära anslutning till intervjutillfället. Samtidig förde vi anteckningar i de 

utskrivna intervjuerna och bekantade oss med materialet. Detta tog åtta timmar och analyserades under 

en och samma dag. Vi startade analysen genom att vi försökte skilja ut de mest signifikanta och 

betydelsefulla uttalandena i relation till frågeställningarna, genom att klippa ut stycken från 

intervjuerna. Vi arbetade med papper för att få en tydlig överblick över de olika grupper vi hade 

funnit. Därefter jämförde vi olika stycken och försökte hitta likheter och skillnader i informanternas 

svar. Vi försökte se igenom mer ytliga skillnader för att finna likheter i svaren. Ibland var det svårt att 
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dra paralleller och se om det rörde sig om samma uppfattning när informanterna beskrev sitt 

perspektiv på olika sätt. Därför är det även viktigt att leta efter likheter i uppfattningar. Skillnaderna 

och likheterna vi hittade grupperade vi i olika högar och försökte relatera dessa till varandra. Därefter 

försökte vi hitta kärnan av likheter mellan våra kategorier, och vi bestämde oss för var gränsen mellan 

de olika uppfattningarna skulle dras. Det var ibland svårt att bestämma sig för hur stor variationen 

inom en kategori kunde vara utan att vi behövde etablera en ny kategori. Vi försökte sedan att namnge 

våra kategorier då också det mest signifikanta i materialet framträdde. Vi granskade sedan alla 

passager för att se om de kunde få plats i fler än en kategori. Genom att jämföra de mot varandra 

kunde vi se om de rymdes inom fler än en kategori. Det resulterade i att vi fick många kategorier som 

vi förde ihop till ett färre antal. Likartade svar sammanfördes under samma kategori (Fejes & 

Thornberg, 2011).  

4.9 Validitet och reliabilitet 

 
Intervjuaren har en viktig roll i intervjuundersökningen och är en aktör i analys- och 

forskningsprocessen. Eftersom vi var två intervjuare skulle det kunna försvaga kvaliteten på projektet 

om vi inte hade haft en samsyn kring syfte och tillvägagångssätt som grund för genomförandet av 

intervjuerna och tolkningen av dem (Dalen, 2011). Validiteten handlar om giltigheten och riktigheten i 

ett yttrande i förhållande till vårt undersökta “fenomen” där ett giltigt argument är välgrundat, hållbart 

och försvarbart (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Validiteten i intervjuerna stärktes genom att informanterna fick tillfälle att komma med innehållsrika 

och fylliga uttalanden. Materialet kom att innehålla innehållsrika beskrivningar kring vårt valda 

“fenomen”. Validiteten i studien ökade genom att vi gjorde en provintervju i form av en pilotstudie. Vi 

hade även testat den tekniska utrustningen för att säkerställa att den höll god kvalitet, för att inte 

transkriberingen skulle bli besvärlig. Vi använde oss av Word som dataprogram när vi bearbetade 

intervjuerna, som vi båda behärskar väl. Trots det upplevde vi att transkriberingen var tidskrävande 

och det var svårt att veta vad vi skulle ta med och vad vi skulle utesluta även om vi hade bestämt innan 

vad som skulle uteslutas. Att utesluta hummanden och suckar är ett sätt att sålla bort eventuell 

information som kanske har betydelse för resultatet eftersom det ger outtalad information kring 

informanternas uppfattningar kring ett fenomen.    

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och behandlas ofta i frågan om ett resultat 

kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Intervjuarens reliabilitet diskuteras när 

det kommer till ledande frågor som oavsiktligt kan inverka på svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

anser att vår studie har relativt låg reliabilitet. Om samma studie genomförs av andra intervjuare 

innebär det inte per automatik att resultatet blir detsamma. Eftersom vi använde oss av en 

halvstrukturerad intervjuguide medförde det att vi som intervjuare omedvetet kunde påverka 

samtalsförloppet med hjälp av våra följdfrågor. En helstrukturerad intervju hade eventuellt medfört 

högre reliabilitet. Frågorna i helstrukturerade intervjuer har fasta svarsalternativ, samt att 

svarsutrymmet då är slutet eller helt begränsat. Hela ansvaret om vilka svarsalternativ som finns är 

intervjuarens (Hartman, 2004). 

4.10 Etiska aspekter 
 

Under genomförandet av vår studie var vi noga med att följa fyra forskningsetiska överväganden. 

Dessa var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). Eftersom vi anser att dessa krav är viktiga har vi valt att använda oss av 

dessa vid genomförandet av studien. Informationskravet innebär att informanterna kan avbryta sin 

medverkan i studien när de önskar, utan att de behöver ge en förklarande anledning (Vetenskapsrådet, 

2009). Vi lyfte fram detta i vårt missivbrev men även innan intervjun påbörjades (se bilaga 2). 
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Informanterna hade möjlighet att ställa frågor kring informationskravet om de önskade. 

Samtyckeskravet innebär att studien genomförs i samtycke med de som medverkar (Vetenskapsrådet, 

2009), vilket vi informerade informanten om i missivbrevet (se bilaga 2) samtidigt som 

informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna framställs anonymt i studiens 

resultat men de är inte anonyma för intervjuaren (Bell, 2006). Vi informerade alla informanter om att 

deras namn inte kommer att vara synligt i resultatet, och att ingen kommer att få information om vem 

som ställt upp på intervjun. Nyttjandekravet innebär att jag som intervjuare inte får lämna vidare de 

uppgifter som jag delgivits för icke vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2009). Detta informerades 

informanterna om i missivbrevet. 
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5 Resultat och analys 

Nedan väver vi samman resultat och analys eftersom vi anser att det blir mer överskådligt och 

lättbegripligt för läsaren att se dessa i anslutning till varandra, samt att läsaren ges möjlighet att ta del 

av tidigare forskning och se vad analysen grundas på.  

 

Resultatet presenteras och analyseras utifrån tre kategorier med utgångspunkt i våra intervjufrågor (se 

bilaga 3). Våra tre kategorier är: 

 

• Bedömning av andraspråkselevers läs- och skrivutveckling  

• Lärarnas uppfattning av läs- och skrivutveckling hos andraspråkselever 

• Uppfattningar om särskilt stöd 

 

Varje tema kommenteras och exemplifieras med citat från våra informanter. Den första intervjufrågan 

(se bilaga 3) belyses under Bedömning av andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Den andra, 

tredje, sjätte, sjunde och åttonde frågan belyses under Lärarnas uppfattning av läs- och skrivutveckling 

hos andraspråkselever. Den fjärde och femte frågan belyses under Uppfattningar om särskilt stöd. 

5.1 Bedömning av andraspråkselevers läs- och 

skrivutveckling 

 
Det finns olika tillvägagångssätt för lärarna i studien att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läs- 

och skrivutveckling på andraspråket. För de flesta lärarna är det “en känsla”. Enligt Skolverket (2011) 

måste skolan ta hänsyn till elevernas första- och andraspråksutveckling och det behövs en kontinuerlig 

uppföljning av den aktuella språknivån om skolan ska kunna anpassa undervisningen till eleven. De 

flesta test som används för att beskriva elevens andraspråksbehärskning är fokuserade på det eleven 

inte kan istället för att se språket i ett utvecklingsperspektiv (Flyman Mattson & Håkansson, 2016). 

Trots befintligt screeningmaterial i andraspråksutveckling uppfattar lärarna i vår studie att de saknar 

kunskap beträffande detta och flertalet lärare grundar elevernas kunskapsutveckling på känsla och 

uppfattning snarare än befintliga screeningmaterial. Lärare nr 4 uttalar sig enligt följande:  

 

Man får gå på känsla, och har vi alla samma känsla? Vi har inte det. Hur ska jag veta? 
 

 
Genom observation och genom olika aktiviteter som högläsning och skrivuppgifter försöker lärarna 

bilda sig en uppfattning om elevernas språknivå. Lärare nr 3 bekräftar detta: 

 

Man måste ju pröva sig fram, och ganska fort känner man på ett ungefär hur eleven ligger till. 
 
 

När lärarna känner sig osäkra använder de ibland tester, mallar och egentillverkade lässcheman för att 

analysera elevernas utveckling. Andraspråkselever bedöms då som förstaspråkselever enligt lärare nr 

7: 

 
Jag bedömer andraspråkselever som förstaspråkselever. Fast om det är lågt resultat inom något 
område så tolkar jag det som om det beror på att eleven har låg ordförståelse pga. att eleven har 
svenska som andraspråk. 
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Lärarna tittar på elevernas texter och ser om det finns andraspråksdrag i texterna. Signifikant för detta 

kan vara ett begränsat och enkelt ordförråd där det förekommer många upprepningar och 

överanvändning av vanliga ord. Bland ordklasserna dominerar enkla vanliga verb och konkreta 

substantiv (Abrahamsson & Bergman, 2009). En lärare svarade att skolor borde göra 

performansanalys på de elever som är problematiska. Performansanalysen ska täcka in alla delarna i 

inlärarens språkförmåga och ge en helhetsbild av den aktuella kompetensen. Analysen tar fasta på vad 

inläraren klarar av att förmedla (Abrahamsson & Bergman, 2009). Flertalet av de intervjuade lärarna 

upplever att performansanalysen är tidskrävande och många besitter inte kunskapen i att använda 

analysverktyget. De vet inte om att analysverktyget existerar och detta blir påtagligt eftersom flertalet 

lärare inte nämner analysverktyget. Lärare nr 2 är den enda informanten som nämner 

performansanalys, men säger samtidigt att hen inte använder det:  

 

Att göra performansanalys gör man nog inte. Man borde kanske göra det på de elever som är 
problematiska, där man funderar. Problemet är bara att det känns som att performansanalys tar så 
långt tid. 

 

 

Lärare försöker istället tolka de texter eller meningar som eleverna producerar. De finner 

gemensamma drag i texterna som att eleven böjer ord fel, ändrar vokalljud, använder talspråk, har 

felaktig meningsföljd eller gör omskrivningar. De uttrycker att de i många fall har ett samarbete med 

modersmålsläraren för att försöka komma fram till var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling. Det är viktigt att använda olika bedömningsformer eftersom bedömningsstöd mäter 

olika förmågor. Man bör som lärare testa elever på det sätt som gör att de mest kommer till sin rätt. 

Det innebär att eleverna ska testas på ett sätt som bidrar till att deras starka och svaga sidor framträder 

(Skolverket, 2011).  

 

En lärare särskiljer sig i tillvägagångssättet att ta reda på var andraspråkseleverna befinner sig i sin läs- 

och skrivutveckling genom att hen använder sig av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända. 

Kartläggningsmaterialet består av tre steg och det som känns aktuellt enligt läraren är steg 3 som är ett 

stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i 

sin kunskapsutveckling i respektive ämne (Skolverket, 2017b).  

5.2 Lärarnas uppfattning av läs- och 

skrivutveckling hos andraspråkselever 

 
Vid intervjuer framkommer det att flertalet lärare uppfattar sig ha begränsade kunskaper när det 

kommer till läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Lärare som arbetar med andraspråkselever 

behöver ha kunskap om andraspråksinlärningsprocessen för att både ämneskunskaperna och språket 

ska utvecklas (Lindberg, 1996, 2001; Lindberg & Skeppstedt, 2000). Lärare vänder sig ofta till annan 

profession såsom speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, logoped och modersmålslärare för att 

få stöd när de känner en osäkerhet kring en elevs läs-och skrivutveckling på ett andraspråk. Lärare 1 

upplever att hen inte har tillräcklig erfarenhet för att kunna avgöra läs- och skrivutvecklingen på ett 

andraspråk: 

 

Jag känner mig osäker för att jag inte har så mycket tidigare erfarenheter av andraspråkselever. 

 
 

En annan viktig aspekt som framkom är att lärarna inte vet om elevernas koncentrationssvårigheter 

kan vara en faktor som påverkar elevernas läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. De nämner att 

det är svårt att veta om utvecklingen grundar sig i läs- och skriv, koncentration eller någon annan 
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bakomliggande faktor. Lärare 5 uppfattar att det är svårt att avgöra vad som är den bakomliggande 

orsaken när eleven visar på flera svårigheter. Detta bidrar till att lärare nummer 5 anser att det är av 

stor vikt att man konsulterar annan profession för att kunna utesluta orsaken till icke gynnsam läs- och 

skrivutveckling: 

 

Det kan yttra sig på många olika sätt. En elev kan bli jättearg och få utbrott, vilket kan handla om att 
eleven kämpar med sin språkutveckling och tycker det är svårt. 
 

 

Lärandemiljön (se bilaga 1) har en stor påverkan på elevernas andraspråksutveckling. Lärarna lyfte 

möblering som möjliggör ett samarbete mellan eleverna, studiero och antal elever i klassrummet. Hur 

eleverna samarbetar och grupperas av läraren vid aktiviteter är en viktig faktor för utvecklingen. Om 

eleverna ofta sitter och arbetar enskilt upplever lärare att språket inte utvecklas lika fördelaktigt som 

om de arbetar i grupper och par vilket ofta innebär ett lyft för språkutvecklingen. En viktig faktor som 

lyftes av en lärare är att språkutvecklande arbetssätt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Det ska 

ingå i klassrummet och vara något som varje lärare kan undervisa i. Det är ett förhållningssätt som alla 

elever gynnas av. Undervisningen för andraspråkselever behöver ske i en sociokulturell miljö för att 

vara effektiv. I Sverige finns forskning om samarbetsinriktad undervisning för andraspråksinlärare 

som visar att möjligheten att förhandla om ett innehåll och kunna uttrycka sig i mindre grupper främjar 

andraspråksinlärningen (Lindberg, 1996, 2001; Lindberg & Skeppstedt, 2000; Gröning, 2001a, b; 

Hagberg-Persson, 2001). Lärare nr 8 uttrycker sig likt forskningen:  

 

Andraspråkselever gynnas av att använda svenska språket i olika sammanhang i samarbete med 
andra elever. Att tänka så gynnar även de enspråkiga eleverna.  
 

 
Det finns en samsyn mellan informanterna beträffande faktorer som medför att språket inte utvecklas 

gynnsamt. En faktor är modersmålets betydelse och om det varit gynnsamt eller problematiskt, eller 

kanske till och med obefintligt. Vidare anser lärarna att modersmålet kan ligga till grund och försvårar 

elevens läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Detta är en viktig faktor att ha i åtanke. Om eleven 

har haft svårt med läs- och skrivinlärning på sitt modersmål kan det vara en orsak till att andraspråket 

inte utvecklas gynnsamt. Thomas och Collier (1997) menar att ju mer avancerat en elevs utveckling av 

lärande och tänkande är på förstaspråket, desto snabbare kommer eleven att göra framsteg på 

andraspråket. Inlärningen av svenska som andraspråk underlättas, om eleven har en kvalificerad 

utveckling av sitt förstaspråk och undervisning i skolans övriga ämnen på modersmålet. Detta har visat 

sig ha betydelse för elevernas kunskapsinhämtande. Lärare nr 8 och 2 säger följande: 

 

Är eleven analfabet och aldrig gått i skolan i sitt hemland så kan det vara det. Att de aldrig sett 
bokstäver, eller jobbat med läs- och skriv, eller ens tänkt på det. 
 
 
Om eleven inte har ett starkt modersmål är de ofta otroligt svaga i svenska också. 
 

 

Vi kunde se gemensamma drag hos flertalet lärare under intervjuerna beträffande osäkerheten och 

okunskapen kring svenska som andraspråkselever. Osäkerheten grundar sig i deras synsätt på svenska 

som andraspråkselever och hur de uttryckte sig beträffande eleverna. De nämner att det är klurigt och 

att de går på känsla när de bedömer om eleven har svårigheter, samt att de inte vet hur de ska tänka 

och förhålla sig till elevens problematik. Lärare nr 4 uttrycker sig så här beträffande 

andraspråkselevernas språkutveckling: 

 

Hur ska jag veta vad det beror på?  
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Flertalet lärare anser att läs- och skrivsvårigheter är något som man som lärare uppmärksammar när 

eleven genomför olika aktiviteter. Lärare nr 5 anser att hen lätt kan bilda sig en uppfattning om 

elevernas kunskaper genom att vara närvarande när eleverna arbetar: 

 

Jag som lärare är ganska närvarande och med mina elever, jag har bra koll på alla elever 
och då märks ju svårigheterna ganska snabbt. 
 

 

Lärarna i vår studie får en känsla för elevens språkbruk genom att samtala med eleven, hörsamma 

samtalet som försiggår mellan eleven och hens kamrater och genom diskussioner i klassrummet. Ben-

Zeev (1984) och Cummins (1984) resonerar kring att många elever som inleder sin läs- och 

skrivinlärning på andraspråket av olika anledningar kan ha bristfälliga muntliga kunskaper i detta 

språk. Det bidrar till att man som pedagog inte kan vara säker på om orsakerna till svårigheterna ligger 

i tillägnandet av andraspråket eller i mötet med skriftspråket specifikt.    

 

Om eleven har låg läsförståelse men inga problem med exempelvis avkodningen antar lärarna att det 

är andraspråksinlärningen som är den bakomliggande faktorn till svårigheterna. Lärarna känner att de 

får gissa sig fram till om en andraspråkselev har läs- och skrivsvårigheter eftersom de upplever att de 

saknar kunskap om svårigheterna beror på andraspråkstillägnandet eller andra bakomliggande faktorer. 

Antagandet grundar sig mestadels på en känsla och uppfattning hos den enskilde läraren. Lärare nr 3 

beskriver sin uppfattning som komplex: 

 

Det är jättesvårt att veta vad som är vad. Jag kan inte svara på det. Det är svårt att mäta och svårt 
att veta. Det är mycket som går på känsla. Ingen vet riktigt.  
 

 

Flera av lärarna i vår studie misstänker läs- och skrivsvårigheter om eleven läser enklare elevnära 

texter med fel vokalljud, byter ut konsonanter, kastar om bokstäver eller tappar delar av ord. Bjar 

(2006) menar att det som kännetecknar elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ofta 

problem med ordavkodning och ordigenkänning. Dessa två förutsätter en förmåga att upptäcka och 

använda den alfabetiska principen vilket i sin tur förutsätter att man kan uppmärksamma och hantera 

talspråkets ljudstruktur. Lärare nr 6 och 1 uttrycker sig enligt följande:  

 

Jag blir misstänksam att eleven har läs- och skrivsvårigheter om jag testar eleven med t. ex. DLS 
screeningmaterial och märker att eleven kastar om bokstäver eller byter ut vokaler.  
  
 
Jag blir fundersam när de inte kan läsa enklare texter korrekt i år 2. 

 

 

En lärare i vår studie tycker att tydliga tecken på läs- och skrivsvårigheter i ämnet svenska som 

andraspråk är om eleven inte uppnår målen, som innefattar bl.a. tala, läsa och skriva. Ofta antar läraren 

att svårigheterna är kopplade till andraspråksinlärning eftersom eleverna många gånger har fattigt 

ordförråd och bristande skolspråk med tillhörande begrepp. Lärarna upplever att det beror mycket på 

att eleverna saknar lästräning från hemmet och att de får för lite stöd i sin läsning hemifrån. 

Hyltenstam (1979) anser att i vilken grad olika problem uppstår i början av skrivinlärningen på två 

olika språk kan bero på olika orsaker. Det kan bero på det avstånd som föreligger mellan de två 

språken när det kommer till stavningsregler, samt hur konsekvent stavningen i respektive språk följer 

den fonematiska principen. 

 

Några lärare väljer att gå vidare till specialpedagogen, specialläraren, skolsköterskan, studiehandledare 

eller modersmålsläraren med sin oro för att denna ska fortsätta utreda om den specifika eleven har läs- 

och skrivsvårigheter, medan de flesta antar att språket på sikt kommer att förbättras av sig själv. 
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Någon lärare väljer att testa eleven med olika språktest för att kunna basera sin oro på ett testresultat. 

En lärare svarar att hon inte vet hur läs- och skrivsvårigheter karaktäriseras hos andraspråksinlärare.    

5.3 Uppfattningar om särskilt stöd 

 
Det finns en samsyn bland informanterna kring synen på särskilt stöd. Lärarna är överens om att 

särskilt stöd sätts in när lärarens kompetens inte räcker till, eller när eleven inom den ordinarie 

undervisningen inte ges möjlighet till de förutsättningar hen har rätt till. När lärarna känner att de inte 

kan möta elevens svårigheter så anser de att eleven har rätt till särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014) 

är särskilt stödinsatser av mer ingripande karaktär. Dessa stödinsatser går normalt inte att göra inom 

ramen för den ordinarie undervisningen och eleven får ofta detta nödvändiga stöd när behoven av stöd 

är mer omfattande och varaktiga. Exempel på särskilt stöd kan vara att eleven får enskild 

undervisning. När eleven inte utvecklas i önskvärd takt och inte hänger med i den ordinarie 

undervisningen anser lärarna att särskilt stöd ska sättas in. Eleven får då möjlighet att arbeta ikapp i 

mindre grupp eller enskilt med de områden som behövs. Förhoppningen är att eleven ska kunna fylla 

sina luckor och sedan gå vidare. Dock påvisar studier att elever som har läs- och skrivsvårigheter 

riskerar att få mindre tid än resterande elever för att arbeta med betygsgrundande arbetsuppgifter, 

eftersom det specialpedagogiska stödet många gånger ges vid sidan av den ordinarie klassens ram och 

med andra uppgifter än de som är betygsgrundande. Det har även påvisats att särskiljande lösningar är 

vanliga, trots att det finns en ambition att arbeta mer inkluderande (Skolverket, 2011). Lärare nr 6 och 

7 anser att de saknar både kompetens och tid att arbeta inkluderande och uttrycker följande: 

 

Det är att någon kan stötta eleven att komma vidare i sin utveckling. Stötta i form av något som jag 
inte kan bidra med i klassrummet tillsammans med 26 andra elever. Det blir mer en till en 
undervisning där man fokuserar på svårigheterna eleven har just där och då i undervisningen och 
försöker få det att utvecklas. 
 
 
Om jag vet att en elev oftast behöver en till en undervisning så går jag och ber specialläraren om 
hjälp. För jag känner att jag inte kan eller hinner med. 

 

 

De intervjuade lärarna var överens om att särskilt stöd är när en annan profession kommer in och 

stöttar eleven och/eller läraren för att eleven ska komma vidare i sin utveckling och nå målen. En 

person som har andra tankesätt, synsätt och annan kompetens möjliggör detta. De professioner som 

nämndes var specialpedagog, speciallärare samt modersmålslärare. Lärare nr 8 beskriver särskilt stöd 

på följande sätt:  

 

Särskilt stöd innebär att en annan som har mer kunskap om de här eleverna, mer sätt och metoder 
kan komma in och ge mig tips, idéer och råd på hur jag ska arbeta med eleven i fråga. Ibland kan det 
vara så att jag fastnar och behöver bollplank. 
 

 

Det framkom även att beroende på lärarens kompetens och kunskap så får eleven det särskilda stödet i 

olika skeden. Lärare nr 8 tänjer på gränsen tidsmässigt eftersom hen har ett andraspråksperspektiv och 

förhållningssätt i sin undervisning. Hen uttrycker det så här:  

 

Jag kanske kommer till det särskilda stödet vid ett längre skede. Vid ett senare stadium. Till skillnad 
mot någon annan lärare som känner att de inte räcker till och inte har den kompetens och erfarenhet 
av svenska som andraspråksundervisning, då kanske man tar till det särskilda stödet tidigare, så jag 
tror det ser väldigt olika ut. 
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En skillnad som framkom via intervjuerna var att några lärare har svårt att särskilja särskilt stöd och 

extra anpassningar. De ansåg att bildstöd, skrivhjälpmedel (dator och Ipad) och enskild dialog med 

eleven kring lästa texter, är särskilt stöd.  

Lärare nr 1 ansåg att eleven får särskilt stöd utifrån den enskilde elevens behov. Det kan vara stöd 

inom det sociala och känslomässiga området eller stöd inom läs- och skrivinlärning eller matematik:  

 
Särskilt stöd för mig är allt som görs för att eleven ska nå högre. Det kan vara en liten grupp i läs- 
och skrivutveckling en timme i veckan terminen ut. Allt extra som man inte ger till klassen generellt. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

 

● Hur uppfattar lärare bedömningen av gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling för 

andraspråkselever? 

 

 

Bedömningen görs olika beroende på vem man frågar och grundar sig i lärares olika erfarenhet och 

kunskap. Sju av åtta intervjuade lärare vet inte vad som kännetecknar en gynnsam respektive 

problematisk läs- och skrivutveckling hos andraspråkselever, vilket givetvis är allvarligt. 

Kunskapsbristen hos lärarna gör att de upplever bedömningen som svår, vilket får till följd att 

andraspråkselever ofta blir över- och/eller underdiagnostiserade i onödan. Underdiagnostisering av 

dyslexi innebär att dyslexi inte identifieras hos en individ som faktiskt har dessa svårigheter eller att 

svårigheterna inte identifieras tidigt nog. Överdiagnostisering innebär att dyslexi identifieras hos en 

elev som inte har dessa svårigheter. Rädslan för att feldiagnostisera tvåspråkiga elever har lett till att 

man aldrig eller sällan prövar om ihållande och uttalade läs- och skrivsvårigheter hos en 

andraspråkselev bottnar i dyslexi (Hedman, 2009).   

 

 
● När och hur konstaterar undervisande lärare om svårigheterna beror på tillägnandet av ett 

andraspråk eller på andra bakomliggande orsaker? 

 

 

De intervjuade lärarna grundar sin bedömning av svårigheter hos andraspråksinlärare genom att de 

vänder sig till speciallärare, specialpedagoger, sjuksköterska, logoped, modersmålslärare och 

studiehandledare för att utesluta eller stärkas i sina tankar vad svårigheterna beror på. De intervjuade 

lärarna känner sig osäkra på vad svårigheterna beror på eftersom de upplever att de saknar kunskap 

inom området.  

 

 

● När anser undervisande lärare att problematiken kräver behov av särskilt stöd? 

 

De lärare vi intervjuade ansåg att särskilt stöd används när klassrumsundervisningen inte är tillräcklig, 

när läraren inte hinner med eller när lärarens kunskaper upplevs som otillräckliga. Särskilt stöd sätts in 

när eleven inte utvecklas i önskvärd takt, när eleven riskerar att inte nå målen eller när eleven inte når 

målen. 
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5.5 Sammanfattning av analys 

 

• Hur uppfattar lärare bedömning av gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling för 

andraspråkselever?  

 

 

Via resultatet har det framkommit att lärarna använder tester, mallar samt egentillverkat material för 

att checka av eleverna. Oftast handlar det inte specifikt om att dessa är till för andraspråkselever utan 

andraspråkseleverna checkas av på samma premisser som enspråkiga elever. Flyman Mattson och 

Håkansson (2016) anser att det behövs en kontinuerlig uppföljning av den aktuella språknivån om 

skolan ska kunna anpassa undervisningen till eleven. Det är av stor vikt att lärare tar hänsyn till 

elevernas första- och andraspråksutveckling. Många test som används för att beskriva elevens 

andraspråksbehärskning är fokuserade på det eleven inte kan istället för att se språket i ett 

utvecklingsperspektiv (Skolverket, 2011). Detta är även något som framkommer i resultatet efter 

intervjuer med lärarna. Vid användning av test där fokus ligger på vad eleven ännu inte behärskar 

hamnar elevens utveckling i skymundan.   

 

Vikten av att använda sig av olika bedömningsformer framkommer i resultatet och lyfts även i 

litteraturen. Skolverket (2011) och Genesee och Upshur (1996) anser att om bedömning ska ha någon 

relevans och kunna användas för att stödja elevernas kunskapsutveckling för robusta och flexibla 

kunskaper, så måste olika sorters bedömningsformer användas. Lärare bör testa elever på det sätt som 

gör att de mest kommer till sin rätt. Det innebär inte att eleverna ska testas på det sätt som de finner är 

mest bekvämt, eftersom god undervisning ska fokusera på starka och svaga sidor.  

 

 

• När och hur konstaterar undervisande lärare om svårigheterna beror på tillägnandet av ett 

andraspråk eller på andra bakomliggande faktorer 

 

 

Utifrån resultatet framkommer det att merparten av lärarna anser sig ha begränsade kunskaper 

beträffande andraspråkselevers språkutveckling. I litteraturen lyfts vikten av att lärare som arbetar med 

andraspråkselever behöver ha kunskap om andraspråksinlärningsprocessen, för att både 

ämneskunskaperna och språket ska utvecklas. För att kunna stötta eleven måste lärarna besitta en 

kompetens beträffande språkutvecklande arbetssätt som bygger på att språk och kunskapsutveckling 

sker i samarbete och dialog med andra. Forskning anser även att aktiv samverkan mellan eleverna är 

en förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum (Dysthe, 2003). En lärare ansåg att 

interaktion mellan eleverna är av vikt för gynnsam språkutveckling. Interaktion leder till att eleverna 

får konfrontera sina tankar, idéer och uppfattningar tillsammans med andra (Liberg, 2003).   

 

 

I resultatet framkommer att flertalet lärare menar att indikation på läs- och skrivsvårigheter kan vara 

det som Hedman (2009) anser är en grundläggande utgångspunkt, vilket är att observera avkodningen 

på båda språken, men det förutsätter att eleven kan läsa och skriva på båda språken. Trots insikten om 

detta har forskningen endast konstaterat dyslexi baserat på den flerspråkiga elevens ena språk, oftast 

majoritetsspråket. Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att dyslexi kan ge sig uttryck på många 

sätt, och det finns inget gemensamt problemmönster hos dyslektiker. Vissa dyslektiker stavar 

godtagbart men har svårt med avkodningen, medan andra inte har några större problem med 

avkodningen men däremot stavar sämre (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2011).  

 

Att använda sig av olika aktiviteter i undervisningen för att få syn på om eleven har läs- och 

skrivsvårigheter nämner några lärare. Arnau (1994) skriver beträffande skrivning på ett andraspråk att 

det är viktigt att vid valet av skrivaktivitet beakta elevernas muntliga språkbehärskning. Elever som 

befinner sig i början av sin andraspråksinlärning bör få ta del av aktiviteter där kontexten stödjer 

språket. De kognitiva kraven bör också ställas enligt elevernas ålder och förutsättningar som råder.  
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• När anser undervisande lärare att problematiken kräver behov av särskilt stöd? 

 

 

Nilholm och Björck-Åkesson (2007) resonerar kring att specialpedagogik tillämpas i skolan när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till. Detta framkommer även i vårt resultat. Lärarna lyfter fram att de 

upplever sig ha otillräcklig kompetens för att tillgodose alla elevers behov. Då denna situation uppstår 

sätts särskilt stöd in i form av t. ex. speciallärare, specialpedagog eller modersmålslärare. 

 

En annan viktig aspekt som framkom i resultatet är att särskilt stöd är en- till- en- undervisning samt 

att det ska erbjudas elever när lärarna inte hinner med eleven inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Enligt Skolverket (2014) är särskilt stödinsatser av mer ingripande karaktär. Dessa 

stödinsatser går normalt inte att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Eleven får ofta 

detta nödvändiga stöd när behoven av stöd är mer omfattande och varaktiga. Exempel på särskilt stöd 

kan vara att eleven placeras i särskild undervisningsgrupp eller får enskild undervisning. Eleven kan få 

regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne som exempelvis undervisning av en 

speciallärare under en längre tid (Skolverket, 2014). Läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste 

problemen, och de är vanligast i de lägre åldrarna. Bjar (2006) anser att det är av vikt att eleverna får 

specialpedagogiskt stöd om och när de behöver det. Dock är det viktigt att beakta andraspråksinlärares 

behov. Kartläggningen ska dokumentera behoven av stöd om det finns en misstanke om specifika 

svårigheter. Elever som inte har majoritetsspråk som modersmål har i varierande grad rätt till 

tvåspråkig undervisning. För en anpassad undervisning är det viktigt att skilja mellan dessa två behov. 

Att ge en elev specialpedagogiskt stöd när eleven inte har behov av detta kan marginalisera och 

diskvalificera eleven. Därav är det av stor vikt att skilja mellan behovet av särskilt stöd och 

andraspråksundervisning som ges inom ramen för ordinarie undervisning. 

5.6 Slutsats 
 

Utifrån lärarnas uppfattningar av gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling och forskning 

på området kan vi dra slutsatsen att lärarna upplever att de har begränsad kompetens och erfarenheter. 

Oftast säger sig lärarna att de vänder sig till annan profession för stöd eftersom de känner en osäkerhet 

kring läs- och skrivinlärning på ett andraspråk. Genom att ta del av och arbeta enligt relevant forskning 

inom området, skulle lärarna menar vi få tillgång till en kunskapshöjning och ett förändrat arbetssätt 

vilket skulle gynna andraspråkseleverna.  

 

För att lärarna ska kunna arbeta på ett adekvat tillvägagångssätt och öka möjligheterna för 

andraspråkselever att utveckla en god läs- och skrivförmåga, är det viktigt att medvetet arbeta 

språkutvecklande. Att bedöma eleverna utifrån material som är avsett för andraspråkselever är en 

grundläggande förutsättning för att möjliggöra en gynnsam andraspråksutveckling. Studien visar på att 

elevens behov av särskilt stöd inte är nödvändig för andraspråkselever i samma utsträckning om 

lärarna har kompetens och utbildning inom andraspråksinlärning.  
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6 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar av gynnsam eller problematisk läs- och 

skrivutveckling. Vi kommer att undersöka vilka svårigheter lärarna anser att andraspråkselever ska 

besitta för att få tillgång till särskilt stöd.   

 

• Hur uppfattar lärare bedömningen av gynnsam eller problematisk läs- och skrivutveckling för 

andraspråkselever? 

 

• När och hur konstaterar undervisande lärare om svårigheterna beror på tillägnandet av ett 

andraspråk eller på andra bakomliggande orsaker? 

 

• När anser undervisande lärare att problematiken kräver behov av särskilt stöd? 

6.1 Bedömning av andraspråkselever  

 
Bedömning av andraspråkselever visade sig vara ett komplext och diffust ämne för lärarna. I 

undersökningen framkom det att lärare uppfattar bedömning av andraspråkselever på likartat sätt som 

enspråkiga elever. Detta visar på vikten av att besitta rätt kompetens beroende på elevgrupp. Lärare 

som arbetar med flerspråkiga elever måste ha kunskaper kring andraspråksinlärares språkutveckling 

för att kunna förstå hur och varför deras språk utvecklas som det gör. Detta är inte likt en 

svensktalande elevs språkutveckling (jmf Skolverket, 2011). Dilemmat innebär att eleven inte får den 

bedömning och kompetens som hen har rätt till vilket i sin tur i vissa avseenden leder till 

felbedömning kring andraspråksutveckling samt att eleven faller “mellan stolarna”. Dessa elever anses 

många gånger ha behov av särskilt stöd för att lärarnas kompetens och kunskap inte räcker till. Detta 

är inte rätt gentemot eleverna utan skolorna bör se över personalens kompetens istället för att eleven 

ska behöva känna sig annorlunda och utpekad för att hen inte är lika stark som övriga elever i svenska 

språket.   

 

I studien framkommer det att lärarna använder tester, olika mallar och egentillverkat material för att 

checka av eleverna kunskaper. Materialet är oftast inte anpassat för andraspråkselever utan de bedöms 

på samma premisser som enspråkiga elever. Lärarnas uppfattningar är att fokus ska ligga på vad 

eleven inte kan snarare än vad de kan och hur de kan utveckla språket (jmf Flyman Mattson & 

Håkansson, 2016). Av erfarenhet vet vi att vissa screeningmaterial åläggs lärarna på kommunnivå. 

Förfarandet med screening bör utgå från att man bör se över vem som bedömer vilket material som 

ska användas för bedömning av elevernas kunskaper. Det viktiga är att fundera över vad man vill testa 

och vad man gör när man fått resultatet. Att ha andraspråkselevernas perspektiv i beaktande är viktigt 

vid planerandet av screeningar för att kunna bedöma om dessa elever gynnas av att screenas med 

materialet. Det är av stor vikt att lärare använder material som fokuserar på eleverna språkutveckling 

snarare än brister. Lärarna bör reflektera över om eleven gynnas av materialet och i så fall hur. Dock 

vet vi att lärarna i vår undersökning upplever sig ha bristande insikt om bedömningsmaterial kring 

andraspråksinlärning och att det hänger samman med bristande kunskaper beträffande 

andraspråkselever. Vilket vi berört i tidigare forskning finns material framtaget för screening av 

andraspråkselevers språkutveckling (jmf Abrahamsson & Sjöqvist, 1999; Pienemann, 1998). Studiens 

resultat visar att analysverktyget performansanalys kan vara tidskrävande vilket kan vara en orsak till 

att lärarna drar sig för att använda det. En annan orsak till att analysverktyg avsedda för 

andraspråkselever inte används kan vara osäkerhet, vilket gör att lärarna screenar med det material de 

känner igen och har erfarenhet av, samt att de inte ifrågasätter material de blir ålagda att använda. Vi 

anser att lärarna bör använda material avsett för tvåspråkiga vid screening samt att läraren inte dömer 

ut eleven utifrån ett material. Lärare bör även beakta att den dagliga klassrumsundervisningen och den 
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dagliga successiva bedömningen är av stor vikt (jmf Genesee & Hamayan, 1994). I vår studie kunde vi 

även urskilja att lärarna uppfattar att eleverna ska få särskilt stöd från annan profession, när lärarnas 

egna upplevda möjligheter att ge särskilt stöd är begränsade. Lärarnas antaganden bygger många 

gånger på diffusa och otydliga dokumentationer och arbetsmetoder. Vi finner inget i tidigare forskning 

som styrker lärarnas uppfattning beträffande bedömning som bygger på känsla. Vi anser att detta 

synsätt och arbetssätt är ett orosmoment och att mer kompetens behövs beträffande området 

bedömning och andraspråkselever. Språkutvecklande arbetssätt har visat sig ha gynnsam utveckling på 

andraspråkselevers lärande. Hur lärare kan arbeta språkutvecklande bör vara en vision och ambition 

för alla lärare som undervisar andraspråkselever. Detta arbetssätt medför att en formativ bedömning 

sker och lärarna successivt ser hur eleverna utvecklas (jmf Dysthe, 2003). Vi känner en oro kring att 

merparten av lärarna inte anser sig ha kompetens i hur man bedömer andraspråkselever, vilket medför 

att eleverna drabbas. Andraspråkseleverna får då inte tillgång till den undervisning och bedömning 

som de har behov av. Alla elever ska få undervisning utifrån rätt premisser.  

6.2 Uppfattning av andraspråkselevers läs- och 

skrivutveckling 

 
Vår studies övergripande syfte var att få syn på lärarnas uppfattning av gynnsam eller problematisk 

läs- och skrivutveckling hos andraspråkselever. Detta visade sig vara ett svårt och komplext ämne att 

sätta ord på för lärarna. Det är svårt att veta när läs- och skrivinlärningen är gynnsam eller 

problematisk, och lärarna besvarade frågan så gott de kunde, men vi fick inte svar på det vi frågade. 

Detta har medfört att resultatet varit svårt att analysera och koppla till tidigare forskning.  

 

Det finns en uppfattning i vår studie om att indikationer på läs- och skrivsvårigheter är när eleverna 

har fel vokalljud, byter ut konsonanter, kastar om bokstäver eller tappar delar av ord (jmf Bjar, 2006). 

Innan en elev lär sig att läsa och skriva är det väldigt viktigt att lärarna arbetar med språklekar där 

eleverna tränar ljud. Det finns starka kopplingar mellan bristande fonologisk medvetenhet hos barn 

och läs- och skrivsvårigheter som visas i ett senare skede. Att lärarna under intervjuerna inte nämner 

vikten av fonologisk medvetenhet hos eleverna och hur de arbetar för att öka förmågan att höra 

skillnaden mellan ljud med sina elever ser vi som ett stort problem och ett orosmoment. För att 

eleverna ska kunna utvecklas språkmässigt måste lärarna besitta en kompetens beträffande 

språkutvecklande arbetssätt. Det bygger på att språk och kunskapsutveckling sker i samarbete och 

dialog med andra i en tillåtande miljö. Samverkan mellan eleverna är en förutsättning för att lärande 

och utveckling ska äga rum (Dysthe, 2003). Interaktion mellan eleverna är nyckeln till utveckling av 

nya begrepp och leder till att eleverna får konfrontera sina tankar, idéer och uppfattningar tillsammans 

med andra (jmf Liberg, 2003). Lärarna nämner inte heller skillnaden mellan språks olika ljud eller att 

andraspråkselever och enspråkiga elever uppfattar bokstavsljud olika beroende på vilka språk eleven 

talar, och att det är sammanhängande med deras modersmål. Uppfattningen hos lärarna är densamma 

beträffande fonem oavsett modersmål (Hyltenstam, 1979). Oberoende av en elevs språkkompetens 

sker läsinlärning på ett ortografiskt mera komplicerat språk långsammare än läsinlärning på ett mera 

fonetiskt språk. Elever uppvisar ofta olika typer av svårigheter på olika språk beroende på språkens 

ortografi, torts att elever med läs- och skrivsvårigheter har problem oberoende av språk (jmf Bjar & 

Fylmark, 2014). 

 

När eleven uppvisar svårigheter inom läs- och skrivinlärningen lyser varningsklockan hos lärare i vår 

studie. De upplever att eleven kastar om bokstäver, använder fel vokalljud eller har stora svårigheter 

att läsa enklare elevnära texter. Det som många gånger kännetecknar elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter är svårigheter med ordavkodning och ordigenkänning. Att observera avkodningen på 

båda språken förutsätter att eleven kan läsa och skriva på båda språken (jmf Hedman, 2009). Dessa två 

förutsätter en förmåga hos eleven att upptäcka och använda den alfabetiska principen vilket i sin tur 

förutsätter att man kan uppmärksamma och hantera talspråkets ljudstruktur. Problemet med osäkerhet 

hos lärarna i vår undersökning beträffande andraspråksinlärning, är att de svårigheter eleven påvisar 
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ofta bortförklaras med att eleven är just andraspråkselev och förhållningssättet från lärarnas håll blir 

att man avvaktar med åtgärder eftersom man upplever att det kommer att lösa sig när eleven fått större 

kunskaper inom svenska. Detta kan leda till att andraspråkseleverna bedöms på fel premisser. Det är 

betydelsefullt att beakta elevernas modersmål och de fonem som finns inom deras språk i relation till 

fonem inom svenska språket. En annan oro vi har är att andraspråkselever kanske på grund av lärarnas 

kunskapsbrister ibland utreds för olika språksvårigheter när det egentligen är andraspråksutvecklingen 

det hänger på. Andraspråkselevers språkutveckling är fortfarande ett svårt område och vilka val lärare 

gör kan ibland få gynnsamma eller förödande konsekvenser. Att inte utreda om eleven har svårigheter 

som är relaterade till dyslexi/språkstörning hänger ibland på vilken lärare eller vilka lärare eleven 

möter.  

 

Lärarna i vår undersökning uppfattar modersmålet som en viktig del i andraspråkselevernas 

språkutveckling. Vid oro kring språkinlärningen vänder sig ofta lärarna till studiehandledarna för att ta 

reda på deras syn och uppfattning kring förstaspråksutvecklingen. Detta för att i sin tur kunna göra en 

jämförelse mellan bägge språkens utveckling. Om modersmålet utvecklats gynnsamt och eleven har en 

bra grund i sitt modersmål blir andraspråksinlärningen många gånger lättare. Det är en enorm skillnad 

mellan elever som har en bra språkmässig grund och de som knappt har något modersmål. Det är inte 

ovanligt att andraspråkselever bara har ett talspråk och inget skriftspråk. Som lärare är det viktigt att 

tänka på att detta ligger till grund och kan försvåra läs- och skrivinlärningen på ett andraspråk. I detta 

avseende är det ibland bättre att ha tålamod och inte stressa fram en utredning. I de fall eleven haft en 

kontinuerlig skolbakgrund i sitt hemland men fortfarande brottas med läs- och skrivinlärningen efter 

ett tag i svensk skola, bör lärarna ta hjälp av och samarbeta med modersmålsläraren. Har eleven 

samma svårigheter på modersmålet, exempelvis inget flyt i läsningen, så är det ofta en god tanke att 

utreda vidare. Ett dilemma som lärarna i vår studie inte nämnde är om modersmålsläraren är behörig 

eller obehörig eller har längre erfarenhet av studiehandledning och goda kunskaper inom båda språken 

innan deras bedömning kan tas i beaktande. Oftast lämnar lärarna över ärendet till studiehandledaren 

och förlitar sig på deras bedömning trots att de ofta är obehöriga och oerfarna. Lärarna bör tänka på 

syftet med, och i vilka avseenden de tar hjälp av modersmålslärarnas kompetens. Det ställer olika krav 

på modersmålslärarnas och studiehandledarnas utbildningsnivå när det kommer till bedömning av 

språkutveckling hos andraspråkselever alternativt läs- och skrivsvårigheter, och översättning av 

vanligt förekommande ord och begrepp som används i klassrumsundervisningen (jmf Cromdal & 

Evaldsson, 2003; Thomas & Collier, 1997). 

6.3 Synen på särskilt stöd för andraspråkselever 

 
Under intervjuerna framkommer det flertalet gånger att lärarna inte vet vad som skiljer en läs- och 

skrivinlärningsprocess hos en enspråkig elev jämfört med en tvåspråkig elev. Detta visar på att de inte 

vet hur specialpedagogiken ska tillämpas i skolan (jmf Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). Många 

gånger uppfattar lärarna att elever som har en problematisk andraspråksinlärning är i behov av särskilt 

stöd i form av enskilda lektioner hos en speciallärare. Eftersom lärarna upplever att de inte har tid eller 

kompetens att arbeta med eleven i klassrummet upplever de att lösningen är att eleven flyttas ut från 

klassrummet för att få den hjälp eleven är i behov av (jmf skolverket, 2011). Lärarnas uppfattningar 

om en- till- en- undervisning går tvärt emot skolans vision om ett inkluderande arbetssätt.  

 

Lärarna i vår studie medger att de inte har tillräcklig kompetens för att tillgodose behoven hos elever i 

behov av särskilt stöd, eller hos elever som har problematisk andraspråksutveckling. Dessa två 

elevgrupper är inte i behov av samma stödinsatser. Särskilt stöd är av mer ingripande karaktär som 

inte kan tillgodoses i den vanliga klassrumsundervisningen och som pågår under en längre tid än åtta 

veckor. Att en elev inte har en gynnsam andraspråksutveckling innebär inte, menar vi, att den 

utvecklingen kan vändas genom att endast erbjuda eleven åtgärder som är särskiljande i den 

bemärkelsen att eleven ska studera svenska enskilt med en speciallärare. En gynnsam 

andraspråksutveckling sker när läraren på ett medvetet sätt arbetar med språkets ord och begrepp och 

sätter in dessa i ett sammanhang som är gynnande för eleven. Om läraren har låg kompetens inom 
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andraspråksutveckling innebär det att eleven endast får en god undervisning i svenska de få lektioner 

som eleven befinner sig hos specialläraren. Den övriga tiden i klassrummet gynnas inte eleven av 

undervisningen om den inte är medvetet planerad efter elever med svenska som andraspråk. Man 

måste även betänka att varje gång eleven placeras i en annan undervisningssituation än den som resten 

av klassen befinner sig i så fråntas eleven möjligheten att tillgodogöra sig kunskaperna som resten av 

klassen får möjlighet att tillägna sig. Detta är i enlighet med forskning som anser att aktiv samverkan 

mellan eleverna är en förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum (jmf Dysthe, 2003). 

Interaktion mellan eleverna är nyckeln till utveckling av nya begrepp och språket är viktigt i alla 

ämnen. Interaktion leder till att eleverna får konfrontera sina tankar, idéer och uppfattningar 

tillsammans med andra (jmf Liberg, 2003). Elever gynnas generellt av enskild undervisning om det är 

så att eleven inte har förstått ett visst moment i läs- och skrivutveckling eller om eleven har haft stor 

frånvaro och “halkat efter”. Att ha specialpedagogiskt stöd som alternativ till bristande kompetens hos 

klasslärare är dock en felaktig väg att kompensera för elevens problematiska andraspråksutveckling.    

 

Lärarna upplever att de inte har tillräcklig kompetens för att tillgodose alla elevers behov och då 

behöver särskilt stöd sättas in, vilket de uppfattar är i form av t. ex. speciallärare, specialpedagog eller 

modersmålslärare. Modersmålslärarna är inte alltid utbildade lärare, utan har ofta sitt arbete som 

modersmålslärare som extrajobb. Det medföljer att lärarna upplever modersmålslärarnas kompetens 

som lägre än klasslärarnas när det kommer till uppgiften att analysera en elevs språkutveckling. Trots 

att lärarna vet att så är fallet hyser de en stor tillit till hur modersmålsläraren ställer sig i frågan om en 

elevs språkutveckling. Ett annat dilemma är att modersmålslärare arbetar på flera skolor samtidigt och 

har sina enstaka timmar utplacerade på flera skolor under en och samma dag. Det bidrar till att 

planering mellan lärare och modersmålslärare av undervisningens innehåll blir nästintill obefintlig på 

grund av tidsbrist. När läraren har tid att sätta sig och tala med modersmålsläraren, som ofta är efter 

skoldagens slut, befinner sig modersmålsläraren på en annan skola. Det omöjliggör samarbetet mellan 

dessa två, vilket gör att det är svårt att planera hur undervisningen ska läggas upp kring läs- och 

skrivinlärningen för en andraspråkselev. Analysen av en elevs förstaspråksutveckling som 

modersmålsläraren delger klassläraren är ofta inte jämförd med en likartad analys på andraspråket. När 

man ska utesluta läs- och skrivsvårigheter måste analysen ske på båda språken för att en rättvis bild av 

elevens språkutveckling ska kunna göras.    

 

Lärarna upplever att särskilt stöd ska sättas in när eleverna inte når målen eller riskerar att inte uppnå 

målen. Särskilt stöd upplevs ofta av lärarna som enbart en- till- en- undervisning samt att det ska 

erbjudas elever när lärarna inte hinner med eleven inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det 

är inte bara bristande kompetens som är orsaken till det stora behovet av speciallärarkompetens utan 

även den upplevda tidsbristen. Tiden räcker inte till för läraren att arbeta med elever som inte har en 

gynnsam läs- och språkutveckling.  

6.4 Metoddiskussion 

 
Den fenomenografiska metodansatsen har varit både lärorik och utmanande för vår del. Vi har utgått 

från uppfattningar som är ett nytt synsätt för oss, vilket varit en utmanande process vid bearbetning av 

material, resultat och analys. Att hela tiden tänka på lärarnas uppfattningar och hur de upplever 

gynnsam eller problematisk läs- och skrivinlärning hos andraspråkselever har varit utmanande 

eftersom vi tidigare inte har haft detta synsätt. Denna metodansats har definitivt vidgat vårt synsätt och 

hur vi ser på lärarnas arbetssätt.  

 

Vi har genom vår fenomenografiska ansats kunnat ringa in vad informanternas uppfattningar var i 

studien. Eftersom frågorna var semistrukturerade gavs informanterna möjlighet att vidareutveckla sina 

tankar och uppfattningar kring intervjufrågorna. Om vi hade valt en annan metod, som exempelvis 

helstrukturerade frågor som intervjufrågor, där svarsalternativen hade varit angivna, hade svaren 

förmodligen sett annorlunda ut. Informanterna hade då inte kunnat uttrycka sina egna upplevelser lika 

fritt eftersom svaren varit förutbestämda i intervjuguiden. Vi hade kunnat använda oss av 
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observationer kring lärarnas undervisning och eventuellt fått ett annat resultat utifrån våra egna 

bakgrundskunskaper och analyser av dessa. Vi hade då å andra sidan inte fått reda på det som vi 

eftersökte i vår studie som var att ta reda på lärarnas uppfattningar kring gynnsam eller problematisk 

läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Observationerna hade då blivit ett komplement och ett 

tillvägagångssätt att styrka/dementera det som informanterna uppgav. Slutsatserna som framkom i och 

med studien kan inte generellt överföras på de här individerna i andra situationer. Om dessa 

informanter arbetat på andra skolor eller fått utbildning inom området, som de med stor sannolikhet 

kommer att få någon gång under deras arbetsliv, skulle resultatet blivit annorlunda. I vissa fall hade vi 

velat undersöka närmare vad som låg bakom informanternas uppfattningar. Enligt den 

fenomenografiska analysmetoden är det vad som skiljer de olika uppfattningarna åt som man bör lägga 

störst vikt vid. Utfallsrummet skapade en struktur för hur man kan se på lärares upplevelser av 

gynnsam eller problematisk andraspråksutveckling inom skolan. Vi har genom att intervjua lärare om 

deras uppfattningar om läs- och skrivinlärning hos andraspråkselever fått en indirekt bild av skolans 

verksamhet, menar vi, som är representativ för undersökningsgruppens beskrivningar. Den generella 

giltigheten är svårare att uttala sig om utifrån vår begränsade undersökning. I vår studie framträder 

fenomenografin som en lämplig analysmodell eftersom vi sökt efter skillnader och variationer, snarare 

än gemensamma sanningar, variationer som visar hur ett fenomen, snarare än ett begrepp, framträder 

för en specifik person eller för andra liknande (Marton & Booth, 2000). Genom att synliggöra 

variationen i människors olika sätt att beskriva verkligheten så blev vi medvetna om mångfalden av 

fenomen gällande både likheter och skillnader gällande uppfattningar. Det är dessa upplevelser och 

förståelser som är intressant, för det synliggör hur man kan uppfatta läs- och skrivinlärning hos 

andraspråkselever på flera sätt. 

   

Metoden förutsatte att vi åsidosatte våra förutbestämda antaganden kring lärares uppfattningar för att 

förstå lärarnas uppfattningar. Vi försökte hålla oss till intervjuguiden så strikt som det var möjligt att 

ha ett öppet förhållningssätt till datainsamlingen för att sedan vara uppmärksamma på att inte låta vår 

förförståelse ta överhand vid analysen av resultatet. Vi anser att vi i analysarbetet utifrån den 

fenomenografiska ansatsen har haft nytta av våra erfarenheter och kunskaper för en djupare förståelse 

av lärarnas uppfattningar kring gynnsam eller problematisk läs- och skrivinlärning på ett andraspråk. 

 

Vårt resultat kan inte överföras till andra grupper än de undersökta eftersom det inte går att göra en 

generalisering av resultatet baserat på det låga urvalet (Dalen, 2011). Om vi hade haft mer tid till vårt 

förfogande hade vi valt att genomföra ett större antal intervjuer på flertalet skolor för att kunna göra en 

generalisering av resultatet. Den som tar emot informationen om forskningsresultatet avgör hur 

användbart resultatet är för andra situationer (Andenaes, 2001).  

 

Vi har följt de forskningsetiska riktlinjerna och därmed minimerat etiska problem i genomförandet av 

studien. En svårighet som uppkommit har varit att en informant i efterhand har kommit till en av oss 

och frågat om hen svarade rätt och undrat vad de andra informanterna svarat. Som intervjuare hamnar 

man i en lojalitetskonflikt om man har en god arbetsmässig relation med någon av informanterna. Ett 

annat dilemma med att intervjua någon som man är bekant med är att man innan intervjuerna hade en 

viss förväntning på lärarnas kompetens. Några andra forskningsetiska dilemman har inte uppkommit 

under vår studie. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att studera rektorernas kunskap och uppfattningar kring andraspråkselevers 

språkutveckling. Uppfattar ledingen på mångkulturella skolor att det finns brister hos lärare som 

arbetar med läs- och skrivutveckling med andraspråkselever, och hur arbetar ledningen aktivt med att 

öka kompetensen hos sina lärare?  

 

Ett annat område som vore givande att studera är speciallärares och specialpedagogers uppfattningar 

kring gynnsam eller problematisk andraspråksinlärning, och göra en jämförande studie med lärares 
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uppfattning kring samma område. Vår studie skulle då kunna ligga till grund för att bygga vidare på. 

Skiljer sig deras uppfattningar åt, och på vilket sätt? 

 

Ett tredje område att studera skulle innefatta lärare, speciallärare/specialpedagoger, rektorer och 

modersmålslärare och deras syn på processer som förhindrar och/eller underlättar läs- och 

skrivinlärningen hos andraspråkselever. Studien skulle kunna ge en ökad förståelse och kunskap och 

bidra till ett mer kvalitativt samarbete mellan dessa parter. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Begreppslista 

 
Inom flerspråkighetsforskningen finns en mängd termer. Många av dessa termer har inte en distinkt 

definition och i vissa fall kan de överlappa varandras definitioner. Vi kommer här ta upp de termer 

som används i undersökningen och deras definitioner. 

 

Förstaspråk och modersmål brukar likställas i betydelse och är det språk som barnet lär sig först. 

 

Tvåspråkighet innebär användning av två språk och betraktas som en underavdelning till 

flerspråkighet. 

 

Flerspråkighet innebär användning av två språk eller flera.  Det kan även definieras utifrån 

funktionen, vilket kan innebära att en person som behärskar fler språk betraktas som flerspråkig 

oavsett behärskning på språken. Flerspråkighet utgår från formell kompetens där en person som har 

jämförbar kompetens i mer än ett språk räknas som flerspråkig (Norrby & Håkansson, 2007). I vår 

undersökning syftas flerspråkighet till en elev som talar två språk eller fler. 

 

Andraspråk syftar på det andra språket man tillägnar sig i kronologisk ordning. Andraspråket lärs in i 

den miljö där språket används och separeras från främmande språk som lärs in i en skolmiljö 

(Hyltenstam & Lindberg, 2009). 

 

Interimspråk är ett så kallat ”mellanspråk” som innebär att man är i en lärprocess i det nya språket. Det 

innehåller drag från modersmålet och utvecklingsdrag (Håkansson, 2003). 

 

Majoritetsspråk språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den dominerande. 

 

Minoritetsspråk är det språk som talas av en språklig minoritet i en stat där majoriteten av 

befolkningen talar ett annat språk. 

 

Specialpedagogen har framförallt en handledande roll och syftet är att de ska arbeta tillsammans med 

ledning och personal och bidra till skolans pedagogiska utveckling.   

 

Speciallärare tas in när en elev har särskilda svårigheter gällande inlärning i framförallt matematik 

och läs- och skrivinlärning. 

 

Extra anpassningar är stödinsatser som är genomförbara inom ramen för ordinarie undervisning. Får 

eleven stöd av en speciallärare eller specialpedagog under en kortare tid, till exempel två månader, kan 

det ses som en extra anpassning (Skolverket, 2014). 

 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som oftast inte är genomförbara inom 

ramen för ordinarie undervisning. Det är insatsernas omfattning/varaktighet som skiljer särskilt stöd år 

från extra anpassningar, ex om en elev under en längre tid får undervisning av 

speciallärare/specialpedagog (Skolverket, 2014). 
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Psykolingvistik eller språkpsykologi är studiet av psykologiska och neurobiologiska faktorer som 

möjliggör för människor att anskaffa, använda och förstå språk. 

 

Litteracitet (av engelska literacy ’läs- och skrivkunnighet’),begrepp använt för verksamheter som är 

relaterade till läsande och skrivande. 

 

Metaspråklig förmåga är att kunna resonera kring språk och hantera språkliga enheter. 

 

Fonem är en betydelseskiljande fon (även kallade språkljud) som formar språket. Olika ord är 

uppbyggda av olika fonem; byter man ut fonemet /g/ i 'glass' mot /k/ så ändras betydelsen och man får 

ordet 'klass'. 

 

Grafem (från grekiskans graphē som betyder "skrift", och ändelsen -em från fonem.) är ett skriftspråks 

minsta betydelseskiljande enhet, till exempel bokstäver eller siffror. Många grafem kan ges olika form 

i olika sammanhang (olika typsnitt, handskrift–tryckt skrift, position i ord. 

 

Lärandemiljö är den fysiska miljö där elever vistas under skoltiden. 

 

Nyanländ är elever som enligt Skollagen kap 3, 12 a §: 

 

1. har varit bosatt utomlands, 

2. nu är bosatt i landet, och 

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon 

fyller sju år. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 

 

Ortografi (även rättskrivning) till grekiska orthos 'rät, rätt' och graphein 'skriva', handlar om stavning, 

interpunktion, bruket av versaler och gemener, avstavning och särskrivning. Ortografi kan oftast direkt 

översättas med skriftspråk och inte sällan med stavning. 
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8.2 Bilaga 2 Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen på Stockholms universitet som är inne på vår sista 

termin. Vi skriver vårt examensarbete där vårt ämne är Gränsdragningen mellan gynnsam och 

problematisk andraspråksutveckling.   

 

Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och intervjuer med undervisande pedagoger undersöka  

läs- och skrivinlärning hos andraspråkselever och gränsdragningen mellan gynnsam och problematisk 

läs- och skrivutveckling. 

 

Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning kring det aktuella ämnet men har också för avsikt att 

intervjua undervisande pedagoger för att få reda på er syn kring ämnet. Vi vill intervjua dig som har 

erfarenhet och kunskap som är värdefull för vår studie. Intervjun kommer att bestå av åtta frågor och 

vår förhoppning är att det kommer att uppstå ett givande samtal. Intervjun kommer att ta ungefär 30-

45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ditt deltagande är konfidentiellt vilket innebär 

att dina svar är anonyma och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Valdt Liljeström Caroline@valdt.se 

Marie Iskander marie.iskander@edu.sigtuna.se 

Rolf Helldin rolf.helldin@specped.su.se       
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8.3 Bilaga 3 Intervjuguide 
 

1. Hur tar du reda på var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? 

2. Hur arbetar du med att upptäcka om eleven har läs och skrivsvårigheter? 

3. Vad är tecken på läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever enligt dig? 

4. När uppfattar du att eleven är i behov av särskilt stöd? 

5. Vad innebär särskilt stöd för dig? 

6. Hur kan man karaktärisera svårigheterna enligt din uppfattning? 

7. Vid upptäckt av svårigheter, hur vet du vad läs- och skrivsvårigheterna beror på? 

8. Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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