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Sammanfattning 

Studiens syftar till att undersöka hur sex SFI-lärare upptäcker och fortsätter undervisningen 

där det finns misstanke om läs- och skrivsvårigheter. Studiens syfte är att undersöka vilka 

förmågor och praktik som finns för att urskilja läs- och skrivsvårigheter hos 

andraspråksinlärare samt hur eventuellt stöd är utformat till dessa elever. Undersökningen har 

genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket lämpar sig väl vid 

undersökning av människors personliga erfarenheter och åsikter. Resultatet som har 

framkommit i studien visar på lärarnas avsaknad av formell kompetens vid identifiering av 

läs- och skrivsvårigheter och slutsatsen utifrån denna studie visar på behov av utbildning för 

att på ett säkert sätt identifiera läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare.  
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1. Inledning 

Undervisning i svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning som ska tillhandahålla 

nyanlända vuxna och invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket som innebär 

att elever med annat modersmål än svenska ska ges språkliga grunder för ”kommunikation 

och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv” samt rustas för fortsatta studier 

Skolverket (2017, s.7). Det är syftet med dagens SFI utbildning men olika politiska ideologier 

har fått styra hur utbildningen har varit utformad genom åren och SFI har fått utstå mycket 

kritik och med utgångspunkt i detta kan man förstå att även utbildningen av SFI-lärare har 

genomgått olika förändringar som har fått rätta sig efter vad som efterfrågas för tillfället. 

Hedman (2010) betonar vikten av att lärare bör vara rustade för att möta andraspråksinlärare 

med läs- och skrivsvårigheter eftersom det enligt Skolverket (2017) är lärarens uppgift att 

upptäcka de första tecknen på detta. Politisk påverkan där begränsat intresse för 

andraspråksinlärning kan vara en orsak till varför utbildade SFI-lärare vilket innebär 30 hp i 

svenska som andraspråk inte har kunskap att identifiera läs- och skrivsvårigheter. Lärarna blir 

hänvisade att lita på egna erfarenheter vilket skapar osäkerhet vid avgörande av vilket stöd 

som är lämpligt för andraspråkinlärare med läs- och skrivsvårigheter. För människor som 

kommer till ett nytt land som invandrare eller flykting förändras ofta hela tillvaron där det 

gamla och invanda plötsligt är borta och identiteter som tidigare var självklara blir osäkra och 

oförutsägbara. Att inte kunna ta del i det vardagliga livet i det nya landet på grund av språket 

kan skapa ett utanförskap som kan vara svårt att ta sig tillbaka ifrån. En viktig del i livet blir 

därför att lära sig det nya landets språk för att skapa trygghet och bli bekväm med sin nya 

identitet. Språket kan ses som en bro som bland annat skapar möjligheter att påverka sin egen 

vardag och ha ett visst inflytande över vad som händer i och omkring sitt eget liv Hyltenstam 

(2010).  

SFI-skolan som tar emot nyanlända andraspråksinlärare har en viktig uppgift att fylla 

eftersom skolan ofta är den första och ibland också den enda kontakten med det nya språket 

som andraspråksinläraren kommer i kontakt med. Det är många faktorer som har betydelse för 

människors känsla av identitet och samhörighet där språket som kulturbärande funktion måste 

beaktas. I dagens samhälle i Sverige kommunicerar människor till stor del genom läs- och 

skrivning och behöver den förmågan för att kunna ta del av nyheter, samhällsinformation, 

fylla i formulär och följa med i den demokratiska processen.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka förmåga och praktik hos några SFI-lärare när det 

gäller att urskilja läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare, samt hur eventuellt stöd är 

utformat till dessa elever. Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 
 

1. Vilken förmåga i form av utbildning och praktik finns för att urskilja läs- och 

skrivsvårigheter från andraspråksinlärning?  

2. Hur fortskrider undervisningen där SFI-läraren misstänker läs- och skrivsvårigheter? 

3. Finns det något lämpligt stöd för dessa elever? 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer inledningsvis begrepp som är viktiga för studien att presenteras.  

Vidare följer skolans styrdokument och Skolverkets rekommendationer gällande vuxna 

andraspråksinlärare. Det skolan har att ta hänsyn till i inlärningssituationen av svenska språket 

är att människor har behov av att utrycka tankar, känslor och klara av komplicerade 

sammanhang trots att deras språkkunskaper är begränsade (Abrahamsson & Bergman, 2006). 

Det är naturligtvis olika vad varje enskild individ vill få ut av det svenska samhället, men 

ingen ska hindras från att göra det de önskar på grund av språkliga problem.  

2.1. Viktiga begrepp för studien  

Andraspråksinlärning hos vuxna. Det språk som lärs in efter modersmålet benämns som 

andraspråk. Det kan skilja sig mellan att lära sig ett andraspråk som barn mot som vuxen 

bland annat genom att vuxna har erfarenheter och kunskaper från olika situationer av livet 

som kan påverka inlärningen av ett andraspråk både positivt och negativt för den vuxne 

inläraren Abrahamsson  (2009).  

Kurser på SFI-utbildningen. SFI består av kurs A till D och är indelade i olika studievägar. 

Studieväg 1 innehåller kurs A och B. A-kursen är där alfabetisering sker och i kurs B1 

placeras eleverna med ingen eller mycket kort studiebakgrund. Studieväg 2 innehåller kurs B2 

och C2 där ingår elever som har studievana och minst sex års skolbakgrund. Studieväg 3 är 

kurs C3 och D där placeras elever med akademisk eller annan längre studievana. SFI är en 

egen skolform och syftet med undervisningen är att ge andraspråksinlärarna grundläggande 

kunskaper i svenska Skolverket (2017). 

Läs- och skrivsvårigheter. Svårigheter med känna igen bokstäver och att avkoda ord, långsam 

läsning, kastar om bokstäver i ord, feltolkning eller ingen förståelse för innehållet i lästa texter 

Hedman (2009). 

2.2. Skolans styrdokument 

I kursplanen för utbildning i svenska för invandrare står att läsa att utbildningen ska planeras 

och utformas tillsammans med eleven och vara anpassad till elevens allsidiga kunskaper och 

långsiktiga mål (Skolverket, 2017). Vidare beskriver Skolverket (2015) att 

utbildningsanordnaren är ansvarig för att elever som är i behov av stöd ska få det och 

definierar att stödet ska genomföras som en form av anpassning inom den ordinarie 

undervisningen. SFI omfattas inte av rätten till särskilt stöd eller åtgärdsprogram som i 

grundskolan eller gymnasieskolan.  

2.3.  Skolverkets rekommendation för stöd gällande 

andraspråksinlärare inom vuxenutbildning? 

Den kommunala vuxenutbildningen där SFI ingår som en egen skolform omfattas inte av 

åtgärdsprogram eller särskilt stöd för eleverna. Skolverket (2015) rekommenderar individ-  

och extra anpassning av lektionerna som stimulans och stöd i lärandet. Det finns ett 
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stödmaterial avsett för vuxenutbildningen som är framtaget av (Skolverket, 2015). I materialet 

framgår det att elever inom vuxenutbildningen har rätt att få stöd men i mer begränsad 

omfattning an andra skolformer. Skolverket (2015) menar att stödet ska användas inom den 

ordinarie undervisningen och att avsikten med stödmaterialet är att förmedla vilka stödinsatser 

som är lämpliga att använda inom vuxenutbildningen. Skolverket påpekar vikten av att extra 

anpassning måste ske omgående vid misstanke om att det finns läs- och skrivsvårigheter med 

anledning av att utbildningen är tidsbegränsad. 
Enligt Skolverket (2015) ligger det inom lärarens praktik att undersöka vad eleven upplever 

som problem eller svårighet i undervisningen. Det läraren kan stödja sina antaganden mot är 

dokumentation från tidigare kurser inom SFI och elevernas egna upplevelser och åsikter om 

hur undervisningen och den egna kunskapsinlärningen utvecklas. Det är viktigt med 

dokumentation för läraren eftersom där finns information om vad som har fungerat bra och 

vilka förslag eleven har på eventuella förändringar som planeras framkommer. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för olika teorier om vad som ingår i begreppet 

läs- och skrivsvårigheter och vad som kan vara orsak till detta. Tidigare forskning tar upp 

teorier om betydelsen av lärarens utbildning, modersmålets påverkan och fonologisk 

medvetenhet när det gäller att identifiera läs- och skrivsvårigheter. Dagens skola och samhälle 

med ökade krav på läs- och skrivförmåga.  

3.1. Vad ingår i begreppet läs- och skrivsvårigheter 

I studien har jag valt att använda begreppet läs- och skrivsvårigheter som enligt 

dyslexiförbundet är den övergripande termen medan benämningen dyslexi handlar om 

specifika svårigheter vid skriv- och läsning. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på många 

faktorer. Det kan vara fysiska nedsättningar av syn och hörsel som försvårar inlärningen men 

även faktorer som otillräcklig skolbakgrund, psykiska problem, låg språklig stimulans eller 

bristande kunskaper i modersmålet kan bidra till läs- och skrivsvårigheter (Wedin, 2010). 

Salameh (2012) diskuterar begreppet utifrån en förklaringsmodell indelad i tre olika nivåer, 

den biologiska, den kognitiva och den beteendemässiga nivån. Detta förklaras med att det 

genetiska arvet, den ursprungliga kulturen och miljön där individen vuxit upp och vistas 

samverkar och påverkar läs- och skrivinlärningen. Höien & Lundberg (2001) har utvecklat 

föregående teori och menar att om skriften i första hand är en kulturprodukt vilket skulle 

innebära att vi inte har något skrivcenter i hjärnan till skillnad från talcenter och det motoriska 

centret som är skapat av den biologiska evolutionen. Det innebär att individuella och 

biologiskt betingade faktorer är viktiga att ta med i bedömningen av eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. Höien & Lundberg (2001) beskriver vidare hur läs- och skrivsvårigheter kan 

finnas i släkten och därför bör svårigheten inte beskrivas som ett socialt arv utan beskrivas 

som att det kan finnas genetiska faktorer som är orsaken till läs- och skrivsvårigheter. 



4 

 

3.2. Krav på språkfärdighet från skolan och samhället  

Samhället och skolan ställer höga krav på läs- och skrivfärdigheter och de elever som inte 

klarar att nå skolans mål bedöms ofta som en elev med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Cummins (2000) anser att andraspråksinlärare förutom att lära sig den formella språkliga 

delen av språket även bör bli medveten om förhållandet mellan språk och makt. En viktig del 

är att bli medveten om hur man använder språket i olika situationer och hur de olika 

varieteterna uppfattas av omgivningen. Språket är en del av en individs identitet och 

maktförhållande till omgivningen och det pågår en ständig process där identiteter skapas och 

förhandlas i olika diskurser. Det är många faktorer som har betydelse för människors känsla 

av identitet och samhörighet och där språket som kulturbärande funktion måste beaktas. I 

dagens samhälle i Sverige kommunicerar vi i skrift och behöver den förmågan för att kunna ta 

del av utbudet av nyheter, samhällsinformation, fylla i formulär och följa med i den 

demokratiska processen och skapa sin egen uppfattning (Werndin, 2011). Salameh (2012) 

menar att en av faktorerna som kan påverka läs- och skrivinlärning hos andraspråksinlärare är 

att texterna som används i skolan är svåra att relatera till för andraspråksinlärare som har sitt 

ursprung i helt andra traditioner och kulturer än de som presenteras i läroböckerna. Det kan 

innebära att läs- och skrivinlärning kan kännas som en onödig aktivitet och leda till att 

läsinlärningen går långsamt. Även Cummins (1997) beskriver hur möjlighet till modersmålet 

och kunskap om den egna kulturen hjälper eleven att lättare förstå och vilja ta del av den nya 

skolan och det nya samhället. 

Wedin (2010) beskriver hur vi lever i dagens samhälle och använder skriften på olika sätt. 

Vårt kommunikationsmönster präglas av ständiga och stora förändringar. Språket idag kan 

bestå av så mycket mer än det vi traditionellt känner igen som läs- och skriftspråk. Bilder och 

filmer utgör en stor del av dagens kommunikation men också musik och dans är en del av 

textbegreppen vilket kan skapa förvirring hos andraspråksinlärare som kommer från helt 

andra kulturella skol- och samhällsstrukturer.  

3.3. Tidigare forskning 

Vid sökning av tidigare forskning inom området läs-och skrivsvårigheter inom 

andraspråksinlärning är det avhandlingen av Hedman (2009) som framställs som den mest 

omfattande och betydelsefulla forskningen och som det återkommande hänvisas till i litteratur 

inom området. Forskningen utförd av Hedman (2009) syftar till att bidra till ökad kunskap om 

hur läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig hos andraspråksinlärare, samt hur det kan avgränsas 

och karaktäriseras. I studien framhåller Hedman (2009) betydelsen av att öka förståelsen för 

hur en säker identifiering av läs- och skrivsvårigheter skulle vara till stor hjälp för både lärare 

och andraspråksinlärare vid läs- och skrivutveckling. Hedman (2010) beskriver också hur 

tidiga insatser är av stor betydelse för andraspråksinlärare eftersom läs- och skrivsvårigheter 

kan utgöra ett stort hinder i ett samhälle med höga krav på dessa förmågor. Hedman (2010) 

har även redogjort för innebörden av den fonologiska förklaringsmodellen som är den mest 

framträdande och accepterade studien där läs- och skrivsvårigheter förklaras som problem 

med fonologisk bearbetning. De svårigheter som uppstår kan bero på begränsningar i det 

mentala lexikonet och kan yttra sig som oklara bilder av ord och hur de stavas. Hedman 

(2010) redogör för att det finns en stark koppling mellan fonologisk förståelse och problem 
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med att avkoda ord och att fonologiska problem ofta förekommer både på modersmålet och 

på andraspråket. 
Vidare har Hedman (2010) diskuterat och undersökt hur dyslexi definieras och identifieras 

inom andraspråksinlärning och hur man kan identifiera läs- och skrivsvårigheter från 

andraspråksinlärning. Hedman anser att det är identifieringen som är ett dilemma då risken för 

att både över- och underidentifiering av elever förekommer. Överidentifiering innebär att 

eleven som inte har läs- och skrivsvårigheter får en diagnos medan elever som verkligen har 

läs- och skrivsvårigheter inte får en diagnos. Hedman betonar att det finns ett stort problem 

vid utredningar av läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare. Detta problem utgörs av 

en rädsla hos utredarna för att feldiagnostisera vid identifieringen vilket har påverkat läs- och 

skrivsvårighetsutredningarna negativt. En anledning till att det sker är att testerna för att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter endast utförs på andraspråket. Hedman anser att det är av 

största vikt att dessa tester utförs på både modersmålet och andraspråket för att nå ett 

tillförlitligt resultat. Andra svårigheter som förekommer är att testerna av den språkliga 

förmågan ofta representeras av en helt obekant kulturell kontext för andraspråksinläraren. När 

det gäller identifiering av läs- och skrivsvårigheter anser Hedman (2010) att både 

skolmyndigheten och lärarutbildningarna måste ta ansvar och förbereda lärarna på hur man 

ska möta de här elevgrupperna med ökad kunskap om läs- och skrivsvårigheter och att på 

bästa sätt hjälpa eleverna till flerspråkig utveckling. Taube (2000) har i en omfattande studie 

lagt fram förslag på hur man kan upptäcka skillnaden mellan andraspråksinlärning och läs- 

och skrivsvårigheter. Detta kan uppmärksammas genom att andraspråksinlärarens läsning 

karaktäriseras av svårigheten att förstå sammanhängande text men har däremot inte några 

svårigheter med att känna igen ord medan definitionen för läs- och skrivsvårigheter 

kännetecknas av stora svårigheter med att avkoda enskilda ord. Taube förespråkar också att 

vid identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare bör man bedöma den 

språkliga intellektuella färdigheten både muntligt och skriftligt för att uppnå bästa resultat. 

Studier som Hedman (2009) har tagit del av visar att elever som får modersmåls- och 

andraspråksundervisning samtidigt har lyckats bättre med studierna. Ett liknande resultat finns 

att relatera till i en studie av Cummins (1997) där eleverna har fått möjlighet att känna den 

egna kulturella mångfalden samtidigt som identiteten bekräftas genom att de har fått 

möjligheten att utveckla sitt modersmål. Resultatet av denna metod har visat att de eleverna 

på ett tidigt stadium fick förståelse för och kände samhörighet med det nya samhället. Ett 

liknande resonemang för Hyltenstam (2010) och belyser att det kan vara svårt för 

andraspråksinlärare att lära sig att läsa och förstå delar eller helheten på andraspråket utan att 

det behöver vara en indikation på läs- och skrivsvårigheter.  

Hyltenstam (2010) anser att vid identifiering av läs- och skrivsvårigheter bör det ställas krav 

på lärarens eller utredarens kompetens och menar att elever som har behöriga lärare i svenska 

som andraspråk har bättre chanser att klara utbildningen än elever som undervisas av 

outbildad personal. Hyltenstam & Lindberg (2013) betonar vikten av tydlighet i kriterierna 

vid bedömningar och menar att risken med felbedömning ökar om den kompetensen inte finns 

hos utbildaren.  

 



6 

 

4. Metod 

För att uppnå syftet med denna studie som undersöker subjektiva tankar, erfarenheter och 

åsikter är det lämpligt att genomföra undersökningen med hjälp av kvalitativ intervju som 

metod. För att den kvalitativa intervjun ska fungera, utvecklas och leda till ny kunskap bör det 

finnas ett samspel mellan intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkman, 2011). Om 

intervjuaren lyckas skapa detta samspel med informanten passar kvalitativ forskningsintervju 

särskilt väl om man kommer till känsliga frågor där intervjuaren med denna metod kan 

uppmuntra deltagaren att på ett öppet och ärligt sätt diskutera känsliga frågor. Valet föll därför 

på att använda semistrukturerade intervjuer där fokus inte är olika orsaksförklaringar utan 

riktar sig mot att ge en förklaring av informantens egna åsikter, upplevelser och erfarenheter 

(Denscombe, 2011).  

4.1. Urval 

I studien ingår sex behöriga SFI-lärare varav 5 kvinnor och en man. Ålder på deltagarna var 

från den yngsta deltagaren 26 år till den äldsta 61 år. Samtliga undervisar på olika skolor inom 

den kommunala vuxenutbildningen. För att försöka finna svar på frågan om förmåga och 

praktik var det lämpligt att endast intervjua behöriga SFI-lärare med flerårig erfarenhet av 

andraspråksundervisning. Målsättningen med flerårig erfarenhet fick jag förändra eftersom en 

stor del av de tillfrågade informanterna hade kort erfarenhet av andraspråksinlärning medan 

kravet på behörighet för att undervisa på SFI uppfylldes.  

 

För att komma i kontakt med informanter tog jag hjälp av min rektor som via mail tog vidare 

kontakt med två rektorerna vid olika skolor i Mellansverige. Dessa två rektorer 

vidarebefordrade sedan förfrågan till skolans SFI-lärare. De SFI-lärare som var intresserade 

av att delta i studien anmälde därefter sitt intresse via mejl. 

4.2. Deltagare  

Samtliga SFI-lärare är behöriga att undervisa på SFI men med olika kompetens och 

erfarenheter. 
SFI-lärare 1 (L1 hädanefter) är inte utbildad grundskolelärare men startade sin karriär inom 

läraryrket med att undervisa på mellanstadiet. L1 invandrare till Sverige 1981 och är 

införstådd med en del av de svårigheter som kan uppstå vid andraspråksinlärning. L1 läste 60 

hp sva vilket innebar behörighet i ämnet för att undervisa på SFI. L1anger att den senare delen 

av sva studierna var riktad mot läs- och skrivsvårigheter. L1 har vid intervjutillfället 22 års 

erfarenhet av andraspråksundervisning och undervisar på alla kurser inom SFI.  

SFI-lärare 2 (L2 hädanefter) är utbildad gymnasielärare i svenska och religionskunskap och 

har ytterligare ökat sin behörighet med 90 hp sva. L2 har undervisat på SFI kurserna under 3 

år. 

SFI-lärare 3 (L3 hädanefter) är grundskollärare och har undervisat där i 18 år. L3 har läst in 

30 hp sva och har nu också tre och ett halvt års erfarenhet av SFI undervisning. L3 har en del 

erfarenhet av sva från grundskolan där intresset för andraspråk utvecklade sig och intresset för 

att undervisa vuxna gjorde att L3 valde att söka sig till SFI utbildningen. 
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SFI-lärare 4 (L4 hädanefter) har själv lärt sig svenska i vuxen ålder och anser att med den 

bakgrunden finns ett annat perspektiv på språkinlärning. L4 utbildade sig grundskollärare med 

30 hp sva och undervisar sedan drygt 4 år på SFI 

SFI-lärare 5 (L5 hädanefter) är grundskollärare och har 22 års erfarenhet av undervisning. L5 

läste in 30 hp sva och fick behörighet att undervisa på SFI vilket hade varit målet med 

kompetensutvecklingen. L5 har tre års erfarenhet av andraspråksundervisning på SFI. 

SFI-lärare 6 (L6 hädanefter) är också grundskollärare med 12 års erfarenhet av undervisning. 

Även L6 har erfarenhet av andraspråksinlärning från grundskolan men valde att komplettera 

sin utbildning med 30 hp sva för att få behörighet att undervisa på SFI där L6 har undervisat 

under 3 år. 

 Material 

För att pröva intervju som metod har en pilotstudie genomförts med två informanter, en 

behörig SFI-lärare och en specialpedagog med olika lång erfarenhet av andraspråksinlärning. 

De intervjufrågor som användes i pilotstudien kommer även att användas i denna studie där 

jag förväntar mig en större variation av svaren med anledning av att antalet informanter är 

betydligt fler. Intervjun innehåller nio öppna frågor som lämnar plats för informanten att 

uttrycka egna åsikter och erfarenheter. Den första frågan redovisas inte under resultat 

eftersom den endast var avsedd som en hjälp till informanten att koppla av eventuell 

nervositet och var oviktiga för studien.  

 Genomförande 

Valet att utföra samtliga intervjuer (se bilaga 1) på informanternas skolor i andra kommuner 

än min egen var bland annat för att förhålla mig till konfidentialitetskravet med anledning av 

att jag själv undervisar inom SFI men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

informanterna vad gäller bekvämlighet och trygghet under intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje lärare och spelades in med hjälp av I-talk på min mobiltelefon 

och pågick ungefär 30 minuter med varje informant. Den tid intervjuerna skulle komma att ta 

i anspråk hade jag informerat om vid förfrågan om deltagande i studien. Denscombe (2011) 

påpekar att intervjuerna ska vara genomförbara med tanke på tidsperspektivet och möjlighet 

att skapa kontakt med informanterna. 

 Bearbetning av material och analysmetoder 

Urvalet av informanter har gjorts utifrån behörighet att undervisa på SFI vilket innebär att 

läraren har 30 hp svenska som andraspråk i sin utbildning. Det som skiljer informanterna är 

undervisningserfarenhet från andra skolformer och erfarenhet av att undervisa 

andraspråksinlärare. När intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlade 

materialet omgående efter besöket för att försöka undvika eventuella missförstånd som skulle 

kunna uppstå vid en fördröjning mellan intervju och transkribering. I denna studie är det 

innehållet i intervjuerna som eftersöks vid transkriberingen. När intervjuerna var 

transkriberade gjordes en tematisering utifrån hur SFI-lärare upptäcker och ger stöd till 

andraspråksinlärare med läs- och skrivsvårigheter. 
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 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om de grundläggande 

individskyddskraven som har konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav utfärdade enligt 

Vetenskapsrådet (2017). 

Med hänsyn till det första informationskravet upplystes informanterna om undersökningens 

syfte och genomförande och vad som förväntas av informanten inför den tänkta intervjun. Här 

får informanterna information om att deltagandet är helt frivilligt och om rätten att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun om informanten så önskar. Det andra kravet är 

samtyckeskravet där informanterna har besvarat frågan att de är villiga att delta i en intervju 

gällande arbetsmetoder, erfarenheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt vilket 

stöd deras skola kan erbjuda när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Det tredje är 

konfidentialitetskravet där informanterna har informerats om att alla uppgifter om 

identifierbara personer och de uppgifter som antecknas eller spelas in kommer att lagras och 

avrapporteras på ett sätt som gör att de inte kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet 

är det fjärde av de fyra huvudkraven och innebär att informanterna har informerats om att 

uppgifterna som lämnas endast kommer att användas i denna studie och att den insamlade 

informationen kommer att raderas när undersökningen är avslutad. 

5. Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet av undersökningen att presenteras tematiskt utifrån hur 

SFI-lärare upptäcker och stödjer andraspråkinlärare med läs- och skrivsvårigheter. Lärarnas 

svar illustreras med hjälp av direkta uttalanden vilka redovisas i exempel 1- 17.    

5.1. Vad krävs för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

hos andraspråkinlärare? 

De intervjuade lärarna är alla överens om att man ibland kan misstänka att det finns läs- och 

skrivsvårigheter när en elev bryter mot det generella mönstret vid språkinlärning och som 

gäller för att kunna avkoda bokstäver och ord, läsa med rätt riktning och förstå innehållet i läst 

text. När en elev bryter mot detta mönster kan läraren misstänka någon form av 

inlärningssvårigheter men ingen kan med säkerhet identifiera att det är läs- och 

skrivsvårigheter. Exempel:1-3 

först tror man att det är stavfel men när det återkommer i olika texter börjar man 

misstänka att något inte stämmer. Stavfelen uppstår främst i korta ord där bokstäverna 

blandas (L2) 

uttrycker att alla har svårigheter med att lära sig läs- och skriva, det är svårt med ljud 

och stavning och i vuxen ålder kan det vara svårt att upptäcka vad som är det ena eller 

det andra (L4) 

när elever läser från fel håll och det inte beror på att de har arabiska som modersmål  

utan det är svårt att hitta läsriktningen (L6) 
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5.2. Formell utbildning 

De informanter som deltagit i studien är alla behöriga SFI-lärare med 30 – 90 hp i svenska 

som andraspråk i sina lärarutbildningar. Med denna variation av utbildning inom ämnet är det 

endast en av informanterna som anser att den kompetensen för att definiera läs- och 

skrivsvårigheter ingick i de avslutande 60 hp i svenska som andraspråk i hens utbildning. Vad 

denna kompetens bestod av redogjordes inte av informanten under intervjun. Genomgående 

under intervjuerna återkom lärarna till önskemål om någon form av formell kompetens för att 

med säkerhet identifiera vad som är läs- och skrivsvårigheter och dess bakomliggande 

orsaker.  

5.3. Betydelsen av erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter 

i andraspråkundervisning 

Vi en första indikation att det går långsamt för en elev är det viktigt att ha tillräckligt med 

erfarenhet för att uppmärksamma detta och efter bästa förmåga ge den hjälp och stöd som 

finns att använda vid inlärningen. Informanterna uttrycker ett igenkännande av vissa 

återkommande avvikelser från den ordinarie andraspråksinlärningen vilket skulle kunna vara 

tecken på läs- och skrivsvårigheter. Det ges uttryck för att man litar på sin egen beprövade 

erfarenhet och en lärare anser att det talas mycket om att identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter ska vara vetenskapligt förankrat och undrar var den informationen finns att 

inhämta. En lärare anser att hen ser vad eleven har för svårigheter och fortsätter 

undervisningen utifrån det. Lärarna upplever att det är svår att veta vilka strategier man kan 

använda och att söka hjälp från kollegor ger ofta inga konkreta tips eller svar eftersom ingen 

av de intervjuade har kollegor den kompetensen. Det finns en samsyn mellan lärarna att det är 

många olika orsaker till varför inlärningen går långsamt och en utmaning för lärarna är att 

försöka förstå om det finns bakomliggande faktorer som inte bottnar i läs- och 

skrivsvårigheter som gör att inlärningen går långsamt. Exempel: 4-5 

jag är ingen speciallärare och har inte samarbetat med någon som har just den 

kompetensen, men försöker ta reda på lite på egen hand genom diskussion med 

kollegor med mycket erfarenhet (L4) 

som lärare får man fingertoppskänsla och känner att här är det något som inte stämmer 

och då får man spinna vidare och vara lite detektiv och testa olika saker, men vi kan 

aldrig vara helt säkra om man använder tolk är det viktigt att tolken är medveten om 

vad det är man vill finns svar på (L5) 

5.4. Stöd vid läs- och skrivsvårigheter? 

I Skolverket (2015) finns de krav som andraspråksinläraren måste uppnå för att klara kurserna 

på SFI. Skrivning och läsförståelse har fått ta stor plats och hos SFI-lärarna finns det stor 

förståelse för svårigheterna med att tillägna sig läs- och skriftspråket. Tankar om att tolkhjälp 

kanske kunde vara till hjälp vid identifieringen av läs- och skrivsvårigheter utrycks av en 

lärare. I denna fråga skiljer åsikterna sig markant mellan de intervjuade SFI-lärarna. Det ges 

uttryck för åsikter för och emot där en lärare anser att det är en nödvändighet med 
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modersmålsundervisning till de elever som har kort eller ingen skolbakgrund medan en annan 

lärare har åsikter om att det är bara den egna viljan som bestämmer vad en individ är villig 

lära in och därför blir modersmålsundervisningen betydelselös. En lärare anser att det är 

enormt viktigt med undervisning på modersmålet och har en önskan om att endast undervisa 

en språkgrupp i varje klass med ständig tillgång till studiehandledare. Det hjälper nog inte 

bara med modersmålsundervisning eftersom att lära sig ett språk innebär så mycket mer, till 

exempel vilken språkbakgrund och talang eleven har. Exempel: 6-7 

modersmål och språkstöd har jag inget behov av just nu, har ingen erfarenhet av 

modersmålsundervisning (L4) 

skulle vilja ha och behöver studiehandledare mycket mera men vi har dem        

schemalagda endast en timme i veckan (L5) 

En lärare anser att det kan vara klokt att använda båda språken för att dra slutsatser men det 

krävs mycket resurser om alla språk ska ha tillgång till sitt modersmål i klassen. En lärare ger 

uttryck för att identifiering av läs- och skrivsvårigheter borde göras på modersmålet av 

speciallärare och har själv inget intresse av att försöka identifiera läs- och 

skrivinlärningssvårigheter eftersom den egna kompetensen saknas för detta. Exempel: 8 

finns det hjälpmedel, borde finnas en specialiserad person vi ha så många elever i 

grupperna och vi har svårt att hinna med och reflektera över att de fel som uppstår är 

något annat än stavfel (L2) 

 En SFI-lärare med flerårig erfarenhet ser på andraspråksinlärarna på SFI som vuxna 

människor där man kan förvänta sig att de vill lära sig språket och tycker att det finns stor 

skillnad på intresset hos eleverna att lära sig svenska nu och för tio till femton år sedan och 

tror att det kan bero på ökade krav från staten där man menar att det svenska språket för 

nyanlända ska läras in på kort tid för att människorna snabbt ska komma ut i arbetslivet. 

Exempel: 9 

jag är övertygad om att viljan att lära sig är en viktig del jag kan bara relatera till mig 

själv när jag lärde mig svenska, jag fick ingen hjälp idag får de för mycket serverat 

(L1) 

SFI-skolorna har tagit emot många elever under en kort tid och tidspressen från anordnarna 

gör att lärarna arbetar under ständig press med att få igenom eleverna på kurserna. Det kan 

vara en orsak till att alla elever som är i behov av särskilt stöd i sina studier inte tillgodoses. 

De hjälpmedel som används vid informanternas SFI-skolor är läsplattor med särskilda appar 

som är utformande och används för att träna ord och bild. Med hjälp av dessa läsplattor får 

eleven möjlighet att träna och repetera efter egna önskemål utan att den övriga undervisningen 

påverkas. Övriga hjälpmedel som används vid SFI-skolorna är verktyg som finns att hämta på 

internet där eleverna kan arbeta på egen hand. På en skola spelades lektioner med särskilt 

tema in och lades ut på internet för att andraspråkinlärarna skulle beredas möjlighet att titta 

och repetera efter det egna behovet. Man måste ha tålamod, repetera och variera i oändlighet 

vid inlärning där misstanke om eventuella läs- och skrivsvårigheter finns. Stöd för SFI-elever 

är inget prioriterat område anser SFI-lärarna och har en viss förståelse för det eftersom 

Skolverket har slagit fast att vuxna inte har rätt till särskilt stöd i samma utsträckning som 

grundskolan och gymnasieskolan. Vid en skola är det uppenbart att det inte är prioriterat 

eftersom de till och med har dragit ner på antalet studiehandledare. Någon tror att det handlar 
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om ekonomi men menar att två till fem procent av eleverna borde enligt statistiken ha läs- och 

skrivsvårigheter och borde därför ha rätt att få den hjälp och stöd som de behöver. Exempel: 

10-11 

ja jag vet inte, skolans inställning, ingen aning vi har inte pratat om det (L3) 

det är min personliga åsikt till 100% jag tycker att de glömmer bort oss ganska 

mycket, ganska låg prio (L5) 

En av SFI-skolorna har ett stödteam som skolan prioriterar och där lärarna har 

specialkompetens inom läs- och skrivträning. Informanterna anser att skolledningen inte har 

så mycket kunskap om läs- och skrivsvårigheter vid andraspråksinlärning och menar att SFI-

utbildningen är bortglömd och har låg prioritet i förhållande till övrig utbildning där skolan 

lägger väldigt mycket fokus på vissa gymnasieutbildningar. Exempel: 12 

jag känner mig trygg med att få använda stödteamets kompetens även om det är få 

timmar avsatta för andraspråksinlärare (L4) 

5.5. Elevernas eget ansvar för studierna på SFI 

Det finns elever som är motiverade och målmedvetna med sina studier och vill klara kurserna 

på SFI och så finns det elever som inte är motiverade eller medvetna om sina svårigheter men 

det förekommer sällan att elever berättar att de upplever att de har inlärningssvårigheter med 

läsning och skrivning. En orsak till det kan vara att eleven är rädd för att uppfattas som 

obegåvad om de avslöjar vilka brister de upplever att de har vid inlärning av det nya språket 

och i vissa fall kan eleven ha utvecklat den muntliga förmågan för att kompensera svårigheter 

med läs- och skrivning. Ingen av de intervjuade SFI-lärarna har mött andraspråksinlärare som 

själva misstänker att de har läs- och skrivsvårigheter däremot kan elever informera om att de 

lärde sig att läsa och skriva på sitt modersmål men att de efter skolan aldrig använt sig av de 

kunskaperna för att det har inte funnits något behov av dessa kunskaper i det vardagliga livet 

eller för att de helt enkelt inte har tyckt om att läsa och skriva. Exempel: 13-14 

har aldrig varit med om att elever berättar att de tror att de har problem med ord och 

stavning (L2) 

elever säger inte själva att de känner att något är fel, eleverna kan vara osäkra på hur 

det skulle uppfattas, är jag dålig i skolan istället för att få förståelse för att det kan vara 

läs- och skrivsvårigheter (L6) 

Tyvärr förekommer det att andraspråksinlärare avbryter sina studier på SFI på egen hand. De 

skulle kanske ha klarat av studierna om de diagnostiserat med läs- och skrivsvårigheter och 

fått lämpligt stöd. Lärare uttrycker att de skulle vilja ha möjlighet att stödja eleverna i klassen 

men att som SFI-lärare har man en ständig press på sig och eleverna placeras i fack utan att 

läraren har möjlighet att ta reda på den egentliga orsaken till varför inlärningen går långsamt 

eller inte fungerar. Exempel: 15-17 

har inte möjlighet att titta så noga, tidspress, placerar i fack den här eleven bryr sig 

inte, går här för att hen måste (L2) 

elever kunde kanske ha klarat sig om en diagnos hade fastställts och inte blivit 

bedömda som lata och oengagerade (L1)  
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stressad av timmarna eleven blir utskriven efter x antal timmar oavsett var de befinner 

i studierna och måste vara hemma i sex månader innan de kan söka tillbaka till SFI-

utbildningen (L5) 

Skriftspråket har så stor betydelse för att klara SFI-studierna och eleverna begränsas i 

möjlighet till arbete på grund av att de inte får betyg på SFI-kursen. Det borde finnas andra 

alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter så att de kan bli fullvärdiga medlemmar i 

samhället. En lärare förespråkar vikten av att kartlägga elevens bakgrund och skapa utrymme 

för eleverna att känna att de har nytta av skolarbetet. Individualisera så mycket det går och 

utgå från elevens egna erfarenheter, kunskaper och intressen.  

6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera studiens resultat och jämföra med vad som 

framkommit i ämnet under tidigare forskning. Syftet med studien har varit att med 

semistrukturerad intervju ta reda på vilka förmågor och vilken praktik lärarna har för att 

urskilja andraspråksinlärning från läs- och skrivsvårigheter, samt hur eventuellt stöd är 

utformat till dessa elever. Diskussionen syftar till att försöka besvara frågeställningar som 

ligger till grund för varför studien utfördes. Resultaten kommer att redovisas under en rubrik 

för var och en av frågeställningarna och innehåller en avslutande metoddiskussion. 

6.1. Förmågor utan behörighetskompetens hos SFI-lärare 

Informanterna i studien var eniga om svårigheten med att urskilja andraspråksinlärning från 

läs- och skrivsvårigheter och de uttryckte önskemål om specialpedagoger för att klara av att 

identifiera dessa svårigheter. Men även om lärarna inte kan ställa en diagnos som läs- och 

skrivsvårigheter är de eniga om att det inte är särskilt svårt att upptäcka att en elev har någon 

form av läs- och skrivsvårigheter. I de flesta fall försöker lärarna att med egna idéer och 

strategier och utan specialpedagogiskt stöd hjälpa elever som de misstänker har läs- och 

skrivsvårigheter och stödet ges utifrån de förutsättningar som finns att använda i form av 

läsplattor och digitala verktyg från internet. Lärarna har inte problem med att konstatera att 

eleven har inlärningssvårigheter men saknar kompetens för att kunna avgöra om det föreligger 

läs- och skrivsvårigheter och vad som ligger bakom detta. Att kunna urskilja vad som är vad 

av detta är av största vikt för att så tidigt som möjligt kunna sätta in lämpligt stöd till eleven. 

Hedman (2010) förordar att de test som används för att identifiera läs- och skrivsvårigheter 

bör utföras på både andraspråket och modersmålet för att kunna tolka testresultaten på ett 

rättvisande sätt. Riskerna för felaktig identifiering är större när testresultatet endast bedöms på 

andraspråket vilket kan resultera i överidentifiering som innebär att en elev blir bedömd med 

läs- och skrivsvårigheter felaktigt eller med underidentifiering där elever som har läs- och 

skrivsvårigheter bedöms felaktigt. Orsaken till varför detta sker grundar sig ofta i lärarens 

rädsla för att göra en felbedömning av testresultatet enligt Hedman (2010). Denna forskning 

bör ställas i relation till den verklighet  som informanterna har att förhålla sig till vid 

identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Intressant i undersökningen var att en stor del av 

informanterna litade på sin egen förmåga att upptäcka avvikelser vid läs- och 
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skrivinlärningen. Det handlade om elever som inte följer det generella inlärningsmönstret och 

som till exempel är mycket långsamma eller har svårigheter att höra och avkoda ord och att 

förstå innehållet i texter som de läser. Av de intervjuade SFI-lärarna fanns det ingen som hade 

någon utbildning när det gäller att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos 

andraspråksinlärare. Den egna beprövade erfarenheten och det kollegiala samarbetet framhålls 

som betydelsefulla eftersom det saknas vetenskapligt förankrat stöd som fungerar vid 

bedömning av andraspråksinlärares läs- och skrivförmågor. En av informanterna ansåg att 

någon ytterligare utbildning än den hen redan besatt inte var nödvändig eftersom det inte 

skulle förändra någonting av bedömning eller hur stödet till andraspråksinläraren var 

utformat. I motsats till detta uttalande framhåller Hyltenstam (2010) att lärarens kompetens är 

den viktigaste faktorn för att andraspråksinlärare ska klara sina studier och framförallt sin 

läsutveckling. Detta uttalande från Hyltenstam blir dubbeltydigt då informanterna i studien är 

behöriga och kompetenta lärare men ändå upplever att de har brister när det gäller att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare. En av informanterna ville inte 

alls befatta sig med uppgiften om att försöka identifiera läs- och skrivsvårigheter hos elever 

på grund av bristande kunskaper utan var av åsikten att en sådan identifiering skulle ligga på 

personal med specialkompetens.  

6.2. Stöd utan identifiering av att det är läs- och 

skrivsvårigheter 

Hedman (2010) beskriver hur läs- och skrivsvårigheter utgör ett större hinder i kulturer med 

höga krav på läs- och skrivfärdigheter och hänvisar till forskning som förordar tidiga insatsers 

betydelse för hur språkutvecklingen ska utvecklas. Läs- och skrivkraven är omfångsrika och 

tar upp stor del av undervisningstiden på SFI-utbildningen och enligt läroplanen för 

vuxenutbildningen har elever som är i behov av särskilt stöd rätt att få det (Skolverket, 2015). 

Det stöd som erbjuds är inte riktat för att ta hand om elevens svårigheter utan riktar sig mot 

lärmiljön, arbetsformer och bemötande som ska analyseras och det är läraren uppgift att 

uppmärksamma om en elev kan vara i behov av extra anpassning. När dessa anpassningar inte 

är tillräckliga för att eleven ska uppnå kunskapskraven kan specialpedagogiska insatser 

användas även inom vuxenutbildningen. Samtliga informanter visar på att det finns ett stort 

behov av specialpedagogisk stöttning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Om eleven får 

stöd eller inte beror ofta på vilken utbildningsanordnare som är huvudman för undervisningen.  

Det är inte lätt att veta vad som är tecken på andraspråksinlärning och vad som är läs- och 

skrivsvårigheter där en del av svårigheterna med att identifiera detta bland annat beror på att 

eleverna inte har kommit så långt i sin egen språkutveckling. Ett liknande dilemma behandlar 

Lindberg och Sandwall (2012) i en forskningsöversikt rörande svenska som andra språk för 

vuxna invandrare där man har belyst bristerna som finns när det gäller vilka kunskaper, 

metoder och verktyg lärare behöver för att identifiera och utreda behovet av särskilt stöd och 

poängterar särskilt vikten av att åtgärder bör sättas in i undervisningen så tidigt som möjligt. 

Det är något som också Hedman (2010) betonar värdet av eftersom läs- och skrivsvårigheter 

kan utgöra ett stort hinder i ett samhälle med höga krav på läs- och skrivförmåga.  

Lärare i svenska som andraspråk behöver därför hjälp av specialutbildad personal som har 

förståelse för flerspråkiga elevers språkutveckling och vilket stöd som är lämpligt. Det 

framkom i studien att endast en av de intervjuade lärarna hade tillgång till stödteam med 



14 

 

speciallärare, kurator och studiehandledare. För att få ytterligare hjälp med att identifiera läs- 

och skrivsvårigheter borde test utföras på elevernas modersmål. Hedman (2009) har behandlat 

detta område genom gedigen forskning och delger råd hur berörd personal kan identifiera läs- 

och skrivsvårigheter på ett mer rättvisande sätt med hjälp av att testet bör utföras på både 

modersmålet och andraspråket. Majoriteten av informanterna i studien hade hört talas om 

forskningen men ingen hade tagit fasta på detta använt sig av den föreslagna metoden. Det 

kan bero på att det fortfarande är på forskningsstadiet och inte blivit förankrat hos Skolverket. 

Med andra ord finns det inte standardiserade test att tillgå. 

Att skapa ett tryggt utbildningsklimat med tydlig struktur och med ramar för hur 

undervisningen bedrivs är också en viktig faktor för inlärningen. Salameh (2012) beskriver 

också vikten av att modersmålet uppmärksammas för att utveckla elevernas självkänsla och 

självuppfattning. 

Informanterna i studien har ingen eller begränsad kunskap om hur lämpligt stöd för 

andraspråksinlärare med läs- och skrivsvårigheter bör vara utformat. Lärarna som deltagit i 

studien beskriver att något personligt stöd mellan lärare och elev sällan blir till utan det är  

digitala hjälpmedel där läsplatta och applikationer med övningsprogram för läs- och 

skrivträning är vanliga hjälpmedel som presenteras som de vanliga alternativen eftersom 

Skolverket (2017) menar att det ger eleverna möjlighet att repetera och öva hur mycket som 

helst vilket är gynnsamt för eleven Digitala läromedel är dock enligt min mening bara en 

annan form av tryckta läromedel med den skillnaden att de kan användas på olika platser 

också utanför skolan. Stödet till vuxna andraspråkselever ska bestå av extra anpassning inom 

ramen för den ordinarie undervisningen men här finns också uttalat att datorprogram kan vara 

en bra anpassning och skapa möjligheter för eleven att ta del av skolarbetet och öva även 

utanför schemalagt skolarbete Skolverket (2015). Det kan också innebära en 

kostnadsbesparing för skolan utan tanke på de pedagogiska konsekvenserna. 

Att vara flexibel och beredd på att ständigt omförhandla sin planering är något som varje SFI-

lärare bör vara förberedd inför. Ofta handlar undervisningen på SFI om att hjälpa eleverna 

genom kurserna utan att varken ha tid eller kunskap för att kunna fokusera på och utreda vad 

som är andraspråksinlärning och vad som är läs- och skrivsvårigheter. Det som samtliga 

informanter ifrågasätter och vänder sig emot när det gäller att undervisa elever med 

misstänkta läs- och skrivsvårigheter är den tidspress och de stora grupper som lärarna hela 

tiden arbetar emot. Att undervisa i stora grupper där eleverna är på olika nivåer i 

språkutvecklingen i kurserna skapar inte den trygghet som elever med eventuella läs- och 

skrivsvårigheter är i behov av. Det som kan uppstå i de stora grupperna är att elever som är 

långsamma blir bedömda och jämförda med de elever som är på en helt annan nivå i 

språkutbildningen. Lärarna efterfrågar därför mindre grupper med eleverna som är på ungefär 

samma språkliga utvecklingsnivå. Lärarna efterfrågar också studiehandledare eftersom ett 

flertal forskningsstudier visar att elever som får modersmål- och andraspråksundervisning 

samtidigt lyckas bättre med sina studier (Hedman, 2009).  

En av informanterna har önskemål om att undervisa enspråkiga grupper med hjälp av 

studiehandledare för att efter bästa förmåga hjälpa eleverna med språkutvecklingen. Salameh 

(2012) varnar dock för att homogeniteten kan upplevas som negativ eftersom det kan 

begränsa möjligheter för eleverna att ta vara på alla tillfällen att lära sig svenska om det 

endast är modersmålet som används i klasserna.  
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6.3. Stödinsatser som används på SFI 

SFI-utbildningarna tar emot elever med olika bakgrund och varierande förutsättningar för att 

lära sig ett nytt språk. Det innebär att lärarna måste visa på stor flexibilitet och individanpassa 

utbildningen för att kunna möta alla elever med olika behov och förutsättningar. SFI-

utbildningen ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna verka och arbeta i samhället 

(Skolverket, 2012). I läroplanen står att läsa att målen för utbildningen kan nås på olika sätt, 

det är beroende av vad den enskilda eleven har för mål. Som stödåtgärder beskriver 

informanterna att eleverna arbetar med olika dataprogram som innehåller övningar som är 

anpassade för elever med långsamt inlärningstempo eller som har misstänkta läs- och 

skrivsvårigheter. Läsplattor finns tillgängliga för andraspråksinlärarna på samtliga 

informanters arbetsplatser och med hjälp av läsplattorna tränar eleverna själva olika program 

på läsplattorna. Det finns också olika applikationer som är anpassade för 

andraspråksinlärning. På en SFI skola spelades lektionerna in och finns tillgängliga för 

eleverna att ta del av utanför skolan vilket skapar möjligheter att repetera lektionerna utifrån 

sitt eget behov. Språkstöd i form av små läsgrupper några timmar i veckan förekommer på en 

SFI-skola, men det finns alltid en önskan om mer lässtöd. Några lärare berättar om hur de 

utvecklar mycket eget material med anpassning till den grupp av elever som de undervisar. 

Vid utveckling av eget material finns stora möjligheter att anpassa uppgifterna utifrån 

elevernas olika behov. Samtliga informanter betonar hur viktigt det är med repetition för att 

eleven verkligen ska få en bred och djup förståelse för språket.  

 

6.4. Metoddiskussion 

Jag valde att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom det var lärarnas 

personliga erfarenheter, subjektiva tankar och åsikter som var intressanta för studien. Syftet 

var att försöka ta reda på vad varje enskild SFI-lärare har för förmågor och praktik av att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare. De SFI-lärare som ingår i studien 

är alla behöriga lärare med varierande erfarenhet av andraspråksundervisning. Enligt  

Denscombe (2011) bör valet av informanter vara personer som har något särskilt att bidra 

med och som har en speciell inblick i verksamheten eller har en särskild position i den 

undersökta verksamheten. Samtliga informanter som deltar i studien är behöriga SFI-lärare 

men det finns stor variation av erfarenhet när det gäller undervisning av andraspråksinlärare 

hos informanterna. Hedman (2010) beskriver vikten av att lärare som undervisar 

andraspråksinlärare är utbildade och klarar att möta och stödja andraspråksinlärare med läs- 

och skrivsvårigheter. Denna studie försöker att eliminera ovidkommande information som kan 

tänkas uppstå i en intervjusituation där till exempel informanten ger svar som hen tror att 

intervjuaren förväntar sig. Det kan också förekomma att informanterna inte använder sina 

egna tankar och åsikter utan istället uppger svar som de har hört i något annat sammanhang.  
Trots detta kvarstår olika faktorer som kan ha påverkat studiens resultat och 

generaliseringsbarhet. Urvalet av informanter gjorde rektorerna på de utvalda skolorna vilket 

innebär att urvalsgruppen blir en relativt homogen grupp i förhållande till kön och till viss del 

både utbildningsnivå och erfarenhetsmässigt. Rektorns urval av informanter kan ha påverkat  

resultatet där valet av informanter kanske föll på lärare som är relativt nöjda med sin 

undervisning och inte har krav på förändringar av undervisningssituationen vad gäller 

andraspråksinlärare med läs- och skrivsvårigheter.  
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Ett krav var att informanter som skulle ingå i studien undervisade på kurs C och var behöriga 

SFI-lärare med minst 30 hp i svenska som andraspråk. Jag hade också en önskan att 

informanterna skulle ha lång erfarenhet av att undervisa andraspråksinlärare men det kravet 

gick inte att uppfylla därför består informanterna av lärare med tre till över tjugo års 

erfarenhet av andraspråksundervisning. Resultatet av intervjuerna i studien har utförliga och 

bra svar som kan ha påverkats av att informanterna inte upplevde stress och kände sig 

bekväma med intervjusituationen som genomfördes i en trygg miljö på informanternas skolor. 

Att använda semistrukturerade intervjuer visade sig vara ett bra val och resultatet av att 

använda den metoden motsvarade vad jag hade förväntade mig i form av utförliga svar där 

informanten har delgivit sina egna erfarenheter, tankar och åsikter. Vad jag borde ha haft med 

i beräkningen var att intervjuerna skulle komma att se olika ut vad gäller tidsåtgång och hur 

utförliga svaren kom att bli. Jag bestämde mig tidigt i planeringen av studien att endast 

använda mig av intervjuer eftersom jag inte såg något ytterligare värde i att använda någon 

annan metod. Det som oroade mig under och efter intervjuerna var att inspelningsfunktionen 

inte skulle fungera eller att de inspelade intervjuerna skulle försvinna från min mobiltelefon.   

7. Slutsatser 

Syftet med studien var att söka svar på om behöriga SFI-lärare har förmåga och praktik när 

det gäller att urskilja läs- och skrivsvårigheter från andraspråksinlärning, samt hur eventuellt 

stöd till dessa elever är utformat. Valet att använda kvalitativ semistrukturerad intervju som 

metod för att finna svar på dessa frågor visade sig vara en väl fungerande metod när man har 

för avsikt att ta reda på människors egna erfarenheter och åsikter. Utifrån tidigare forskning 

och övrig litteratur som jag har tagit del av under arbetet med studien har det mesta av 

materialet som finns att tillgå varit riktat mot barn och ungdomar. Jag har inte haft några 

valmöjligheter utan mitt val blev att förhålla mig till den litteratur som finns med förhoppning 

om att en stor del av dessa studier även går att applicera på vuxna andraspråksinlärare. Jag har 

bland annat tagit del av Lindberg och Sandwall (2012) som också beskriver svårigheten med 

att hitta aktuell forskning om vuxnas andraspråksundervisning på svenska eller något annat 

skandinaviskt språk. Den studien har hämtat sin forskning kring andraspråksundervisning från 

Europa, Australien och Nordamerika vilket ytterligare visar på svårigheten med att ta del av 

relevant forskning för vuxna andraspråksinlärare. Det finns naturliga skillnader vad gäller 

erfarenheter och kognitiva kunskaper som skiljer barn från vuxna. När det gäller svårigheter 

vid språkinlärning är de egenskaperna desamma oavsett ålder enligt de SFI-lärare som också 

har erfarenhet av språkinlärning när det gäller barn och ungdomar.  

Det är inte lämpligt att dra några generella slutsatser utifrån denna studie på grund av det 

begränsade antalet informanter, men validiteten i de svar informanterna har lämnat anser jag 

är tillförlitliga för denna studie. Informanterna uttryckte att kriterierna för att klara 

undervisningen på SFI-skolorna är att man som lärare är flexibel och ständigt beredd på att 

omförhandla sin planering är förmågor som anses värdefulla. Detta är något som 

Skolmyndigheten och Skolverket skulle kunna dra nytta av. Skolverket skulle till exempel 

kunna anordna forum där SFI-lärare ges möjlighet att träffas och delge varandra sina 

förmågor och erfarenheter och se till att de tas tillvara, dokumenteras och slutligen kan 
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användas som ett material för att klara att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos vuxna 

andraspråksinlärare.  

Det framkom i studien att ingen av informanterna har formell utbildning för att identifiera läs- 

och skrivsvårigheter och lärarna hänvisades därför till att lita på sin egen förmåga. 

För att skapa en bra inlärningsmiljö efterfrågar lärarnas mindre undervisningsgrupper och fler 

studiehandledare för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas krav men framförallt 

en adekvat utbildning för att på ett säkert sätt identifiera läs- och skrivsvårigheter och dess 

bakomliggande orsaker.  

7.1. Vidare forskning 

Det lärarna i studien återkom till och efterlyste var avsaknaden av formell utbildning för 

identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Det skulle vara intressant med fortsatt forskning 

inom det området och försöka skapa ett material som hjälper lärare att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare känner jag inte till någon forskning som behandlar SFI-lärarnas 

upplevelser av andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter. Det skulle vara intressant 

med ett forskningsfält som behandlar vad lärarna tänker, hur de uppfattar undervisningen och 

hur de kanske skulle vilja förändra undervisningen utifrån ett lärarperspektiv när det gäller 

andraspråksinlärares undervisning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1 Inledande frågor: Berätta lite om dig själv, din utbildning och dina yrkeserfarenheter. Vilka 

arbetsuppgifter har du nu? Varför valde du att undervisa på SFI? 

 

2 Har du några erfarenheter av andraspråksinlärare med läs- och skrivsvårigheter? 

 

3 Har du någon särskild kompetens för att upptäcka om en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

 

4 Vilka svårigheter anser du kan förekomma vid en sådan identifiering? 

 

5 Förekommer det att elever undrar varför det går långsammare med inlärningen för dem och 

ber om hjälp? 

 

6 Vilka hjälpmedel finns att använda vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter hos 

andraspråksinlärare? 

 

7 Hur ser din skola på särskilt stöd för andraspråksinlärare med läs- och skrivsvårigheter? 

 

8 Hur ser du på modersmålsundervisning för dessa elever? 

 

9 Har du några egna idéer om hur man kan stödja dessa elever i andraspråksutvecklingen?  
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