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Sammanfattning 

De flesta flerspråkiga elever tillägnar sig den första läs- och skrivinlärningen utan några 

problem, men inte alla. Utöver att orsaker som samhällsfaktorer, skolans inre arbete, språkliga 

och sociokulturella faktorer utgör hinder för en typisk utveckling av flerspråkiga elevers läs- 

och skrivförmåga räknar forskningen med att dyslexi är lika förekommande hos flerspråkiga 

elever som hos enspråkiga. 

Bakgrunden till studien är de svårigheter som skolan har att upptäcka om elever med ett annat 

modersmål än svenska har läs- och skrivsvårigheter som beror på specifika svårigheter som 

dyslexi eller om det hänger samman med själva skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. 

Studiens huvudsyfte är att undersöka vilka förutsättningar som finns i skolan för att 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare tidigt ska kunna upptäcka flerspråkiga 

elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter, så att de kan möta eleverna i 

lärandesituationen på ett adekvat sätt. Detta kan bidra till att öka tillgängligheten till skolans 

skriftspråk så att möjligheterna att utveckla en god läs- och skrivförmåga för flerspråkiga elever 

ökar.  

Studien är indelad i en teoretisk del som syftar till att försöka förstå hur begreppet läs- och 

skrivsvårigheter förhåller sig till ett andraspråk i utveckling utifrån ett individ- och ett 

organisationsperspektiv och en empirisk del som visar resultat från en kvalitativ 

intervjuundersökning. Resultat från intervjuer av specialpedagoger, klasslärare och 

modersmålslärare visar att förutsättningar för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

karaktäriseras av: samverkan mellan olika yrkeskategorier, pedagogers kompetens och 

erfarenheter, olika metoder och arbetssätt, specialpedagogiskt stöd och organisation och 

resurser. Studien visar att det finns en viktig och outnyttjad potential för samverkan mellan 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare kring de gemensamma flerspråkiga 

eleverna. Studien visar också att det råder efterfrågan på tillförlitliga metoder som pedagoger 

kan använda för att kartlägga vad i en given elevs språkanvändning som kan tyda på dyslexi och 

vad som är typiska effekter av andraspråksinlärning. Den övergripande slutsatsen som dras av 

studien är vikten av att involvera samtliga yrkeskategorier på skolan och att arbeta med att 

införliva relevant forskning i de specifika villkor som råder i den egna skolan för att uppnå en 

mer effektiv organisation och undervisning för flerspråkiga elever. 

Nyckelord 

flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, andraspråksutveckling, specialpedagogik 
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Förord 

Intresset för flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter väcktes när jag efter många år som 

lärare och specialpedagog 2008 lyssnade på en föreläsning av Liv Bøyesen från Nasjonalt senter 

for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen i Oslo, som handlade om kartläggning av 

läsfärdigheter på olika språk. Jag insåg att man i Norge var något viktigt och intressant på spåret 

och bestämde mig för att fördjupa mig inom området. Jag vill därför rikta ett tack till Liv 

Bøyesen som med sin stora kunskap och generositet har inspirerat mig i arbetet med studien. 

Jag vill tacka alla dem som har ställt upp som informanter i mitt arbete. Studien har gett mig en 

inblick i olika skolors – specialpedagogers, klasslärares och modersmålslärares arbete med 

flerspråkiga elever vilket har varit mycket lärorikt och som jag kommer att ta med mig i mitt 

fortsatta arbete som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Ett särskilt tack till min handledare fil.dr. Fia Andersson, institutionen för Specialpedagogik vid 

Stockholms universitet för konkreta råd, värdefulla synpunkter och engagemang. 

Jag vill också tacka mina två mentorer fil.dr. Kristina Szönyi, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och fil.dr. Christina Hedman, institutionen för Lingvistik vid Stockholms 

universitet för konkreta råd, synpunkter och glada tillrop. 

Elisabeth Lindén 

Stockholm i juni 2010 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om alla elevers rätt att kunna tillägna sig skolans skriftspråk för att nå 

målen för sina studier, oavsett modersmål och eventuella funktionsnedsättningar. I en skola där 

kunskaper till stor del är skriftspråksbaserade, blir elever som hamnar i svårigheter att lära sig läsa 

och skriva extra utsatta. Läs- och skrivfärdigheter är en viktig förutsättning för att klara skolarbetet 

(Samuelsson 2006). En viss nivå på läs- och skrivfärdigheter är inte bara en naturlig del i 

traditionellt teoretiska skolämnen, utan också en grund för arbetet i praktiskt estetiska ämnen. Läs- 

och skrivfärdigheter uppvisar också höga samband med kärnämnena engelska och matematik. Mot 

bakgrund av den betydelse läs- och skrivfärdigheter har för den enskilda individens känslomässiga 

och sociala utveckling och möjligheter till lärande inom skola och utbildning är kunskaper om 

förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling viktiga (Ibid.). 

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter är ett kunskapsfält som berör många olika yrkeskategorier som 

dagligen möter barn och unga. Enligt Samuelsson (2006) har ca 200 000 barn och unga i Sverige 

någon form av läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är ett ämnesövergripande 

grundforskningsområde och samtidigt ett stort fält för tillämpad forskning. Forskningen om läs- och 

skrivsvårigheter är tvärvetenskaplig, det är lika självklart att en neurolog eller en genetiker ägnar 

sig åt forskningen som att psykologer, logopeder, pedagoger eller specialpedagoger gör det. En 

breddad tvärvetenskaplighet och samverkan med forskare inom olika discipliner ger ett ökat flöde 

av kunskap (Ahlberg 2007). 

Inom skolforskningen har man sett att en ökad individualisering har skett i svensk skola (Skolverket 

2009). Inom begreppet individualisering ryms olika dimensioner varav en handlar om 

undervisningsmönster, arbetsformer och arbetssätt. Individuella arbetsformer som sätter ansvaret 

för det egna lärandet och eget kunskapsinhämtande i fokus har bidragit till att eleven förväntas 

kunna navigera självständigt eller i mindre grupper i mötet med skrift (Vinterek 2006). I en 

kunskapsöversikt om läsundervisning (Skolverket 2007a) är den samlade bilden att undervisningen 

i läsning och skrivning i stor utsträckning är baserad på individuellt arbete. Eleverna, och i de tidiga 

årskurserna även deras föräldrar, får därigenom ta ett stort ansvar för lärandet. Socioekonomiska 

faktorer som föräldrars utbildning och kulturella kapital får allt större betydelse. Skolan har 

svårigheter att på ett effektivt sätt anpassa undervisningen för elever som behöver stöd i sin läs- och 

skrivutveckling (Ibid.).  

Under det senaste decenniet har det blivit starkare fokus på skolans resultat i den allmänna 

debatten. Ett tydligt tecken är att delta i internationella kunskapsmätningar. Sverige deltar bland 

annat i olika internationella läsundersökningar. Vid 1990-talets början var svenska elevers 

prestationer mycket goda i en internationell jämförelse, men därefter har det skett en nedgång 

(Skolverket 2009). PIRLS 2006, Progress in Reading Literacy Study (Skolverket 2007b) 

rapporterade lägre resultat för elever med ett annat modersmål än svenska än för elever med 

svenska som modersmål. I tolkning av resultaten framgår att i studier som belyst relationen mellan 

elevernas socioekonomiska status och läsprestationer visar det sig att effekten av elevernas sociala 

bakgrund har ökat markant. I Skolverkets forskningsöversikt om betydelse av olika faktorer, Vad 
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påverkat resultaten i svensk grundskola (2009) framgår det tydligt att elever som har svenska som 

modersmål i genomsnitt har högre medelbetyg än elever med ett annat modersmål än svenska. En 

tolkning av resultaten tyder på att många olika faktorer påverkar elevers resultat, från systemnivå 

till klassrumsnivå inom områden som samhällsfaktorer, reformer, resurser och skolans inre arbete. 

Det finns en mycket omfattande forskning om läs- och skrivsvårigheter. Den dominerande 

forskningen bedrivs inom de engelskspråkiga länderna utifrån enspråkiga elevers villkor och 

förutsättningar. Många forskare är överens om att skolan så tidigt som möjligt behöver upptäcka 

barn/elever med risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter för att kunna möta barnets behov, ge 

barnet/eleven en passande undervisning och kunna sätta in åtgärder (Sternberg & Grigorenko 2000; 

Snowling 2006; Myrberg 2007; Arnqvist 2009; Lundberg 2010 m.fl.).  

En stor grupp barn/elever riskerar dock att hamna utanför - flerspråkiga barn och unga med ett 

annat modersmål än svenska. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag har ett annat 

modersmål än svenska (Skolverket 2008 a). Deras läs- och skrivproblem upptäcks inte alltid 

eftersom man kan missta dem för problem med själva skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. 

Detta område har uppmärksammats en hel del de senaste årtiondena men forskningen är inte 

särskilt omfattande. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever är svårbedömda. Detta hänger 

samman med att det bland annat saknas tillförlitliga metoder för att avgöra om svårigheterna har sin 

bakgrund i att eleven har en begränsad behärskning av det språk som läsandet och skrivandet sker 

på, eller om svårigheterna specifikt handlar om det skrivna språket och är av till exempel dyslektisk 

natur (Hyltenstam 2010). Kunskap om flerspråkighetens typiska effekter på läs- och 

skrivutveckling samt hur svårigheter av specifik karaktär ser ut hos flerspråkiga elever är av stor 

betydelse för att pedagoger i sin undervisning ska kunna bemöta varje elev på ett adekvat sätt med 

väl anpassade insatser.  

Då jag arbetade som mellanstadielärare med början 1985, mötte jag många elever med olika 

modersmål. På en skola där jag arbetade hade vi förberedelseklasser för nyanlända elever. Vi tog 

samtidigt emot eleverna direkt i de stora klasserna. Jag tror inte att jag funderade så mycket på 

flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter då, det kom senare när jag arbetade med elever med 

språkstörning på en specialskola. Flera av eleverna hade ett annat modersmål än svenska och vi 

försökte arbeta med elevens alla språk, tillsammans med modersmålslärare.  

I mitt nuvarande arbete som specialpedagog och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten 

kommer jag i kontakt med pedagoger och specialpedagoger ute på skolorna. Pedagogerna ställer sig 

frågor som handlar om avvikande andraspråksinlärning. När finns det anledning till oro? Hur kan 

man upptäcka specifika svårigheter? Vilka åtgärder kan man som pedagog arbeta med?  

Hösten 2008 deltog jag i Den femte nordiska kongressen om dyslexipedagogik och lyssnade på en 

föreläsning av Liv Bøyesen från Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen i 

Oslo, som handlade om kartläggning av läsfärdigheter på olika språk, och bitarna föll på plats. Jag 

insåg att man i Norge var något viktigt och intressant på spåret och bestämde mig för att fördjupa 

mig inom området flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter.  

Den här studien av specialpedagogers, klasslärares och modersmålslärares syn på sin egen praktik 

och forskning inom området syftar till att belysa hur skolan kan öka möjligheterna för flerspråkiga 

elever att utveckla en god läs- och skrivförmåga.  

Jag har en övertygelse och förförståelse som ligger till grund för att det är av stor vikt att tidigt 

upptäcka elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter för att därigenom på ett tidigt 
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stadium kunna sätta in adekvata åtgärder så att elever inte behöver misslyckas. För att upptäcka 

detta behöver man undersöka om svårigheterna föreligger på elevens alla språk (Salameh 2003, 

Hedman 2009). Där har specialpedagogerna tillsammans med modersmålslärarna och klasslärarna 

en viktig uppgift att fylla.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som finns i skolan för att 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare tidigt ska kunna upptäcka flerspråkiga elever 

som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter, så att de kan möta eleverna i lärandesituationen 

på ett adekvat sätt. Som en del i det är också att undersöka samverkan mellan olika yrkeskategorier 

inom skolan. Studien har för avsikt att svara på följande frågeställningar: 

 Vad karaktäriserar förutsättningar för tidig upptäckt av flerspråkiga elever som riskerar att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter?  

 Hur ser samverkan ut mellan specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare kring 

arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling? 
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3. Studiens disposition 

Uppsatsen har inletts med en bakgrund där jag beskriver skälen till varför det är viktigt att tidigt 

upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Därefter följs 

studiens syfte och de övergripande frågeställningar jag vill få svar på.  

För att underlätta förståelsen av min studie redovisar jag i avsnittet Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter ett urval av aktuell forskning som anknyter till studiens inriktning och 

sätt att närma sig forskningsfrågorna. Det är teorier om hur läs- och skrivsvårigheter kan ta sig 

uttryck på individnivå samt forskning som beskriver flerspråkiga barns läs- och skrivutveckling och 

eventuella läs- och skrivsvårigheter utifrån samhälleliga och organisatoriska ramar. Här redovisar 

jag också skolans inrättande av särskilda ämnen för språkundervisning av flerspråkiga elever. 

Vidare redovisas flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter och olika 

kartläggningsmaterial och metoder som förekommer för att värdera elevens alla språk. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av forskning om pedagogiska åtgärder inom området. 

I delen om specialpedagogik och samhällsteorier beskrivs kortfattat det specialpedagogiska 

kunskapsområdet och de specialpedagogiska och samhällsteoretiska utgångspunkter som studien tar 

sin avstamp i och som har inspirerat mitt arbete med uppsatsen. 

I metoddelen redovisar jag mitt val av metod, sätt att genomföra studien och samla in och bearbeta 

relevanta data och mitt val av informanter. Jag redogör också för min analys, min förförståelse, 

validitet och trovärdighet samt etiska aspekter. 

I resultat- och analysdelen redovisar jag informanternas berättelser och svar utifrån 

intervjufrågorna. Resultatet redovisas i samma kronologiska ordning som frågorna i intervjun 

ställdes. Datan presenteras i form av utdrag och citat från intervjuerna. Jag analyserar resultatet i 

form av en fördjupad analys och kommer fram till slutsatser som inleder diskussionsdelen. 

I diskussionsdelen problematiseras och diskuteras resultaten i studien utifrån de olika teorier och 

utgångspunkter som jag presentar i teoridelen. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt 

forskning. 
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4. Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter  

Det övergripande avsnittet gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild av aktuell forskning utan 

ett urval presenteras. Urvalet motiveras med att den utvalda forskningen anknyter till studiens 

inriktning och sätt att närma sig forskningsfrågorna. 

4.1. Vad är Läs- och skrivsvårigheter? 

Ämnesområdet om läsning och skrivning och i förlängningen läs- och skrivsvårigheter är enormt. 

Olika teorier om och perspektiv på området kan antas. Jag skriver en uppsats i specialpedagogik 

och antar ett helhetsperspektiv på samspelet mellan människan och hennes miljö utifrån synen att 

specialpedagogik är en tvärvetenskaplig disciplin som bygger på flervetenskaplig samverkan (se 

avsnitt 4.4 Vad är specialpedagogik). Därför har jag valt att röra mig inom en spännvidd mellan 

idealtyper där man i ena änden fokuserar åtgärder riktade mot eleven med svårigheter och i den 

andra änden fokuserar åtgärder riktade mot omgivningen kring elever i svårigheter. 

För att kunna förstå läs- och skrivsvårigheter i kombination med flerspråkighet, har jag valt att först 

kortfattat gå igenom hur läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på individnivå. Jag har 

avgränsat mig till språkrelaterade svårigheter med skriftspråket hos individen som dyslexi och dess 

avgränsning till andra språkrelaterade nedsättningar. I studien har jag valt att använda termen 

dyslexi när jag beskriver avgränsning av specifika läs- och skrivsvårigheter och termen läs- och 

skrivsvårigheter när jag beskriver området mer generellt. 

Under avsnittet Flerspråkighet belyser jag forskning som diskuterar flerspråkiga barns läs- och 

skrivutveckling och eventuella läs- och skrivsvårigheter utifrån samhälleliga och organisatoriska 

ramar. Läs- och skrivsvårigheter kan ses som en följd av att samhällsfaktorer, reformer, resurser, 

skolans inre arbete, språkliga och sociokulturella faktorer utgör hinder för en typisk utveckling av 

läs- och skrivförmågan.  

4.1.1. Fonologisk förklaringsmodell av dyslexi 

Det pågår en omfattande nationell och internationell forskning om dyslexi. Det finns i dag mycket 

starkt stöd för och enighet om att fonologiska problem är en orsak till dyslexi (Høien & Lundberg 

2001; Snowling & Stackhouse 2006; Sternberg & Grigorenko 2000 m.fl.) Den fonologiska teorin 

bygger på att dyslexi orsakas av en ofta medfödd störning i det fonologiska systemet som är av stor 

betydelse för att hantera den alfabetiska principen och för att kunna koda av skrift. Flera 

definitioner av dyslexi bygger på dessa empiriska fynd. 2002 formulerade The International 

Dyslexia Association en definition där manifestationerna av dyslexi och orsakerna (fonologiska 

brister) tydligt finns med. Definitionen lyder i översättning (http://www.dyslexiforeningen.se): 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 

svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 

http://www.dyslexiforeningen.se/
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avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter 

till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och 

begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. 

(Dyslexia Association 2002) 

En annan hypotes om dyslexi säger att eleverna har svårigheter med mer omfattande automatiska 

processer, medan ytterligare en hypotes går ut på att dyslexi sammanfaller med hur hjärnan 

bearbetar synintryck (Høien & Lundberg 2001).  

Elever upptäcks och utreds med dyslexi utifrån att de har problem med att läsa och skriva i 

förhållande till andra elever. I inlärningsfasen har de fler läsfel än vanligt och utvecklingen går 

långsamt. Läs- och skrivsvårigheter uppstår omedelbart vid de första försöken att hantera den 

alfabetiska principen. Orsaken är oftast att dessa elever har svårt att vända sin uppmärksamhet mot 

talets ljudstruktur, att bli medveten om att de svårfångade och abstrakta fonemen 

(språkljudsenheter) i talspråket motsvaras av grafem (skrivtecken) i skriftspråket (Samuelsson 

2006). Dyslexi är också den viktigaste orsaken till problem med läsförståelse. Elever med dyslexi 

har oftast lättare att förstå texter som blir upplästa än samma texter som de läser själva. Forskning 

har visat att det på en bioligisk nivå finns ett starkt genetiskt inflytande på ordavkodning och 

ordigenkänning. Eftersom man inte ärver läs- och skrivfärdigheter måste det vara andra kognitiva 

och språkliga förmågor som är ärftliga och som tas i anspråk när man ska lära sig läsa och skriva 

(Ibid.). 

4.1.2. Fonologisk medvetenhet och avkodning 

Fonologisk medvetenhet är ett begrepp som sedan 1970-talet varit centralt inom läsforskningens 

områden. Med fonologisk medvetenhet menas förmågan att på ett avsiktligt sätt uppmärksamma 

eller hantera språk med avseende på dess ljudmässiga sida. Den som är fonologisk medveten har 

bättre förutsättningar att förstå sig på samspelet mellan bokstäver och språkljud och kan förstå mer 

av likheter och skillnader mellan talspråk och skriftspråk. 

Begreppet är uppdelat i två delar, fonologisk och medvetenhet vilka hör hemma i språkvetenskap 

och psykologi (Olofsson 2009). Forskningsresultaten har varit entydiga när det gäller fonologisk 

medvetenhet. Fonologisk medvetenhet, nästan oavsett hur man mäter det, kan användas för att 

förutsäga framgång i läsinlärning.  Fonologisk medvetenhet går att träna på många olika sätt, även 

före skolstarten, och träningen ger resultat på efterföljande läsinlärning. De positiva resultaten 

gäller också för barn som har särskilda svårigheter med språk och läsning (Lundberg 2010). 

Svårigheter med fonologisk medvetenhet är typiskt för såväl barn som vuxna med dyslexi 

(Snowling & Stackhouse 2006).  

Fonologi är läran om språkljuden och hur de fungerar i ett språksystem. Fonem brukar definieras 

som språkets minsta betydelseskiljande delar. Under senare år har forskningen speciellt fokuserat 

på vilken betydelse fonemisk medvetenhet har för läsinlärningen (Høien & Lundberg 2001). Det 

finns rikligt med empiriskt material från olika delar av världen som visar att det finns ett starkt 

samband mellan fonemisk medvetenhet och läsfärdighet och att fonemisk medvetenhet är en 

nödvändighet för att uppnå fonologisk läsfärdighet. Fonemisk medvetenhetsutveckling och 

läsinlärning betraktas som interaktiva processer: fonemisk färdighet underlättar läsinlärningen, och 

läsinlärningen ger stöd till vidareutveckling av den fonemiska medvetenheten (Ibid.). 
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Myrberg (2007) beskriver en typisk läs- och skrivutveckling som tar sin avstamp i 

talspråksplattformen som utvecklas under förskoleåren och bereder väg för kodknäckarfasen med 

gradvis övergång från fonologisk till ortografisk huvudstrategi. Den framgångsrika kodknäckaren 

läser sedan gärna och mycket och ökar sitt ordförråd, sin genrekunskap och sin läshastighet. 

Ordavkodningsförmågan är i särklass den faktor som förklarar framgångsrik läs- och skrivinlärning. 

När grunden är lagd ökar förståelseprocessernas betydelse kraftigt. Medan fonologisk medvetenhet, 

verbalt minne, snabbhet i fonologisk ordåtkomst och bokstavskunskap spelar stor roll för att 

utveckla ordavkodningsförmågan är det andra språkliga förmågor som stödjer utvecklingen av 

läsförståelse. Ordförråd, bakgrundskunskap, och syntaktisk medvetenhet förutsäger utvecklingen av 

läsförståelse (Ibid.). 

4.1.3. Dyslexispektrum 

Inom läsforskning har man enligt Elwer (2009) traditionellt sett läsförståelseproblem som en följd 

av avkodningsproblem. Men god läsförståelse följer inte automatiskt med god ordavkodning. En 

stor grupp läsare klarar inte av de höga krav som ställs på språklig förmåga vid läsning. Att en 

individ har problem med läsförståelse kan vara effekt av att hon är dålig på att avkoda, har problem 

med språkförståelse eller en kombination av båda. Eftersom läsning ställer höga krav på språklig 

förmåga talas ofta om specifika läsförståelseproblem fastän problemen är mer generella än så. 

Gruppen med specifika läsförståelseproblem kallas internationellt för poor comprehenders (Ibid.). 

Snowling och Stackhouse (2006) har utarbetat en modell över ett dyslexispektrum där de har 

placerat in personer utan lässvårigheter, personer med dyslexi, poor comprehenders och personer 

med specifik språkstörning i förhållande till en fonologisk kärna och vidare språkliga förmågor.  

 

Figur 1. Fritt efter Snowling & Stackhouse 2006, The dyslexia spectrum.  

Snowling och Stackhouse (2006) har utgått från den stora massan av forskningsresultat som visar 

att fonologisk förmåga utgör kärnan i avkodningsförmågan och som är bristfällig i dyslexi. 

Fonologisk förmåga utgör även kärndimensionen i spektrumet. Barn med svag fonologisk förmåga, 

oavsett kognitiva svårigheter eller gravare former av språkstörning löper hög risk att få 

lässvårigheter. Den risken kan minska om barnets vidare språkliga förmåga är stark och ökar om 
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barnets talspråk också är nedsatt som till exempel i specifik språkstörning SLI, specific language 

impairment (Ibid.).  

4.2. Flerspråkighet  

Under avsnittet flerspråkighet går jag inledningsvis igenom olika termer som används inom 

området. Vidare beskriver jag kortfattat flerspråkig språkutveckling och hur ett 

andraspråkstillägnande kan påverka skolgången. Jag belyser också skolans inrättande av särskilda 

ämnen för språkundervisning av flerspråkiga elever. Avslutningsvis beskriver jag hur de olika 

språkens uppbyggnad påverkar flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. 

4.2.1. Termer 

Inom det flerspråkiga området används många olika termer. Jag tar här upp de vanligaste termerna 

och deras definitioner så som det beskrivs i Norrby och Håkansson (2007). Modersmål är det språk 

som barnet lär sig först. Barnets förstaspråk brukar likställas med termen modersmål. Om ett barn 

samtidigt lär in mer än ett språk har den personen också två eller fler förstaspråk. Andraspråk är det 

språk som lärs in efter ett förstaspråk och där språket används i en naturlig kommunikation. 

Bilingualism föreligger när en individ eller ett samhälle regelmässigt använder två språk. 

Tvåspråkighet betraktas ofta som en underavdelning till flerspråkighet och innebär 

användning/behärskning av två språk. Flerspråkighet kan avse bruk av två eller flera språk såväl på 

grupp- som individnivå. Man talar om flerspråkiga samhällen/länder och om flerspråkiga personer. 

Flerspråkighet kan definieras utifrån bruket/funktionen, vilket till exempel innebär att en person 

som använder mer än ett språk betraktas som flerspråkig oavsett hur väl personen ifråga behärskar 

språken. Flerspråkighet kan också definieras utifrån formell kompetens i språken där en individ för 

att räknas som flerspråkig antas ha jämförbar kompetens i mer än ett språk. Främmande språk är ett 

andraspråk som lärs in i en annan miljö än den där språket talas. Ett typiskt exempel på en sådan 

miljö är skolan. Majoritetsspråk är ett språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den 

dominerande befolkningsgruppen. Minoritetsspråk är ett språk som i ett flerspråkigt samhälle 

används av en språklig minoritet. 

Termen tvåspråkighet har en lång tradition och är allmänt känd och utbredd (Hyltenstam 2010). Det 

mesta som sägs om tvåspråkiga individer gäller dock också för flerspråkiga individer och vice 

versa. Jag har valt flerspråkighet som term i mitt uppsatsarbete för att termen uppmärksammar 

komplexiteten i individers behärskning och användning av språk. 

4.2.2. Flerspråkig språkutveckling 

Majoriteten av världens barn är flerspråkiga. Man brukar säga att det finns mellan 6000 och 7000 

olika språk fördelade på ca 150 olika länder. Siffran gällande antal språk är svår att precisera 

eftersom det inte är självklart vad som räknas som ett eget språk eller en dialekt. I Sverige talas ca 

150 olika språk i dag (Norrby & Håkansson 2007). Det är mest i enspråkiga samhällen som 

diskussioner om flerspråkighet förs, i flerspråkiga samhällen upplevs det som naturligt att man talar 

flera språk. När flera språk ska rymmas inom ett och samma land måste invånarna i princip kunna 

tala minst två språk för att kunna kommunicera med sina landsmän. En del barn tillägnar sig alltså 

tidigt två eller flera språk samtidigt, medan andra barn möter ett nytt språk senare under barndomen 

(Håkansson 2003). Hos alla flerspråkiga individer påverkar de olika språken varandra. Denna 
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tvärspråkliga påverkan, som också kallas transfer, kan uppträda även om båda språken är helt 

färdigutvecklade (Salameh 2008).  

Det flerspråkiga barnet skiljer mycket tidigt på sina språk. Den forskning som finns kring 

andraspråksutveckling enligt Salameh (2003) pekar till stor del på att den grammatiska 

utvecklingen, oavsett språk, följer bestämda principer, där varje steg bygger på det föregående. Den 

fonologiska utvecklingen hos flerspråkiga barn följer i stora drag den utveckling som finns hos 

enspråkiga barn i respektive språk, även om det kan finnas avvikelser. De beskrivningar som finns 

för olika språk över vad barnet förväntas kunna vid ett års ålder, två års ålder et cetera, bygger på 

resultat från enspråkiga barn, och förutsätter att barnen från början bara mött ett språk. Enligt 

Salameh (2003) talar forskningen hellre om språklig ålder när det gäller flerspråkliga barn. Det 

flerspråkiga barnet utvecklar också två eller fler lexikon. De blir sällan identiska, eftersom barnet 

behöver olika ord för olika aktiviteter (Ibid.). 

Flerspråkiga individer, både barn och vuxna, använder sig också i varierande grad av kodväxling. 

Detta innebär en samtidig användning av mer än ett språk, dvs. ord från olika språk uppträder i 

samma sats. Kodväxling används främst i kommunikation mellan flerspråkiga personer. Den är inte 

ett tecken på bristande språkbehärskning utan anses tvärtom visa på en stark språklig förmåga 

(Håkansson 2003). Olika kulturer har olika syn på hur barn utvecklar språk och på omgivningens 

ansvar för att det ska ske en språkutveckling. Det avspeglas i hur den språkliga socialisationen 

utformas i olika kulturer. De olika varianterna av språklig socialisation påverkar också hur 

skriftspråket presenteras för barn, vilket har betydelse för läsinlärningen (Salameh 2008).  

4.2.3. Andraspråkstillägnande och framgång i skolan 

I de flesta fall underskattas den tid det tar för ett barn att tillägna sig ett andraspråk. Att tillägna sig 

ett språk på en nivå som medför att barnet kan kommunicera i vardagen kan ta 1-2 år. Att tillägna 

sig ett andraspråk på den nivå som krävs av enspråkiga barn/elever för att klara skolarbetet tar 

betydligt längre tid. En amerikansk undersökning visar att det tar mellan 3-8 år att nå en infödd nivå 

i skolan läsämnen. Ju äldre barnet/eleven är när det startar tillägningen av ett andraspråk desto 

längre tid tar det att nå denna nivå, eftersom kraven i skolan ökar (Thomas & Collier 2002).  

 

Ankomstålder  Tidsåtgång – skolans läsämnen  

5 – 7 år  3 – 8 år  

8 – 11 år  2 - 5 år, kan oftast läsa och skriva på modersmålet  

12 - 15 år  6 - 8 år, höga krav i skolan  

Figur 2. Fritt efter Thomas och Collier, 2002. 

 

Elever i 8-11 årsåldern verkar ha bättre förutsättningar för att snabbare hinna i kapp infödda 

jämnåriga. Hyltenstam (2010) diskuterar att barn i denna ålder har en mer avancerad kognitiv 

utveckling än de något yngre, samtidigt som skolans språkkrav fortfarande är måttliga. Elever som 

möter det nya språket senare konfronteras med så avancerade språkkrav i skolan att deras större 

kognitiva mognad inte kan kompensera på ett tillfredsställande sätt. De yngre eleverna klarar sig 

ganska bra i skolan med sitt vardagsspråk de första två till tre åren, men när skolans krav brukar öka 
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i skolår fyra räcker inte elevernas svenska språkkunskaper till och de kan komma efter i sin läs- och 

skriv och kunskapsutveckling (Ibid.).  

Under de senaste decennierna har starkare fokus riktats mot skolans resultat. Ett tydligt tecken är 

deltagandet i internationella kunskapsmätningar, bland annat i olika internationella 

läsundersökningar. Vid 1990-talets början var svenska elevers prestationer mycket goda i en 

internationell jämförelse, men därefter har det skett en nedgång. (Skolverket 2009). PIRLS 2006, 

Progress in Reading Literacy Study (Skolverket 2007b) rapporterade lägre resultat för svenska 

elever med ett annat modersmål än svenska än för elever med svenska som modersmål. Närmare en 

femtedel av eleverna i grundskolan har idag ett annat modersmål än svenska (Skolverket 2008 a). I 

tolkning av resultat från PIRLS 2006 framgår att i studier som belyst relationen mellan elevernas 

socioekonomiska status och läsprestationer visar det sig att effekten av elevernas sociala bakgrund 

har ökat markant. Orsakerna är komplexa och inkluderar psykosociala, kulturella och 

socioekonomisk faktorer (Skolverket 2009). 

I Skolverkets forskningsöversikt Vad påverkat resultaten i svensk grundskola (2009) framgår det att 

svenska elever i genomsnitt har högre medelbetyg än elever med ett annat modersmål än svenska. 

Skolverkets tolkning av resultaten tyder på att många olika faktorer påverkar elevers resultat, från 

systemnivå till klassrumsnivå inom områden som samhällsfaktorer, reformer, resurser och skolans 

inre arbete. Skolvalsreformerna, det vill säga utökade möjligheter att starta fristående skolor samt 

ökade möjligheter för elever och föräldrar att välja skola, är relativt välstuderade. Även om flertalet 

av svenska studier konstaterat att skolsegregationen har ökat råder det ingen enighet om hur 

skolsegregationen kan relateras till boendesegregation och skolvalsreform.  

Trots det ger studier som genomförts under 2000-talet ett visst stöd för att skolvalsreformerna 

bidragit till att skolsegregationen har ökat (Malmberg 2010).    
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Göteborgs universitet, Skolverket 2009  

I diagrammet framgår det att svenska elever i genomsnitt har högre medelbetyg än elever med ett 

annat modersmål än svenska. Svårigheten med att definiera begreppet annat modersmål än svenska 

bör dock poängteras då gruppen är mycket heterogen (Damber 2010). Orsaker varierar som: 
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längden på vistelsen i Sverige, orsak till invandring till Sverige, språkbruk i hemmet, relationen 

mellan minoritets/majoritets grupp/språk beroende på var man bor, och barnets egen uppfattning 

om identiteten och om språkbruket är ignorerat.   

Den individuella variationen mellan elever är stor, många klarar sig utmärkt medan andra har stora 

svårigheter i sitt lärande. Det är inte lätt att fastställa olika faktorers relativa betydelse för 

flerspråkiga elevers skolframgång (Hyltenstam 2010). Utifrån tillgänglig forskning är det tydligt att 

elevernas individuella språkutveckling spelar en betydande roll, liksom hur deras språkliga resurser 

används i utbildningen samt hemmiljöns speciella betydelse.  

Damber (2010) har i sin avhandling Reading for life i tre studier undersökt de faktorer som bidrar 

till att vissa skolklasser presterar på högre nivåer i läsning än vad man kanske skulle kunna förvänta 

med hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer och språkbakgrund. I den första storskaliga 

studien jämfördes över- och underpresterande klasser i läsning i skolår tre. Klasserna hade matchats 

både för socioekonomiska bakgrundsfaktorer och andelen elever med annat språk än svenska. 

Resultaten indikerar ett positivt klassrumsklimat, höga frekvenser av fritidsläsning, autentisk 

litteratur i undervisningen samt lärares långa yrkeserfarenhet som karaktäristika. I den andra 

uppföljande studien fokuserades åtta överpresterande klasser i samma datamaterial samt en 

kvalitativ intervjuundersökning främst med lärare, i ett multikulturellt förortsområde med låga 

utbildnings och inkomstnivåer. De samlade analyserna indikerar att lärares förhållningssätt intar en 

nyckelroll, då ett bristsynsätt ersatts av framtidsorienterad pedagogik med inslag av estetisk 

verksamhet, dynamisk utvärdering, fasta strukturer, riklig läsning av skönlitteratur och eget 

skrivande. I en tredje studie intervjuades elever från den första studien när de var vuxna i början av 

sin akademiska karriär. Informanterna betonar värdet av att få lyckas, att bli sedd och uppskattad 

för den man är, samt hemtamhet med litteratur och svenska språket i tal och skrift som 

framgångfaktorer (Ibid.). 

För att flerspråkiga elevers alla språk ska utvecklas till en nivå där språken blir effektiva 

kommunikations -, identitets- och tankeinstrument har det svenska skolsystemet inrättat särskilda 

ämnen för språkundervisning av flerspråkiga elever, ämnena svenska som andraspråk och 

modersmål samt studiehandledning på modersmål. 

4.2.4. Svenska som andraspråk 

Undervisning i ämnet svenska som andraspråk skall, om det behövs, anordnas för elever som har ett 

annat språk än svenska som modersmål (Grundskoleförordningen 1997). I kursplanen för svenska 

som andraspråk beskrivs att ämnet präglas av annorlunda förutsättningar än skolans övriga ämnen. I 

alla årskurser i grundskolan börjar elever med ett annat modersmål än svenska och med en annan 

kulturbakgrund. Spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna är stor. Elever som nyligen anlänt 

till Sverige saknar oftast kunskaper i svenska. Även elever med annat modersmål än svenska som är 

födda i Sverige kan ha svårt att förstå och delta i undervisningen och redovisa kunskaper 

(Skolverket 2000): 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som 

modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 

förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 

svenska som modersmål. (2000-07 SKOLFS: 2000:135) 
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Rektor på elevens skola beslutar om undervisning i svenska som andra språk skall anordnas för 

eleven (Grundskoleförordningen 1997:559, 2 kap § 15-16). Undervisning i svenska som andraspråk 

vänder sig till elever med annat modersmål än svenska, elever med svenskt modersmål som har 

antagits från utlandsskolor och elever med annat modersmål som har svenska som huvudsakligt 

umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavare. 

Enligt rapporten Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet (Skolverket 

2008 a) varken organiseras eller betraktas svenska som andraspråk som ett likvärdigt alternativ till 

ämnet svenska. Till stor del riktas undervisningen till gruppen svagpresterande elever. Bland de 

elever med annat modersmål som är födda i Sverige är det framför allt de från lågutbildade familjer 

med svag position på arbetsmarknaden som deltar. Ämnet har generellt en låg status och det är inte 

ovanligt att både elever och föräldrar är tveksamma till att eleven ska delta i undervisningen. 

Rapporten visar en bild av undervisningen av svenska som andraspråk som är långt från de 

intentioner som finns uttryckt i olika måldokument. Rapporten ställer frågan vad som ska till för att 

svenska som andraspråk ska fungera som självständigt ämne, i enlighet med 

grundskoleförordningens reglering och ämnets kursplan (Ibid.). 

4.2.5. Modersmålsundervisning 

Deltagande i modersmålsundervisning är frivilligt men kommunerna är skyldiga att anordna sådan 

för elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma. Undervisning 

behöver dock inte anordnas om lämplig lärare inte finns eller om antalet elever i en 

undervisningsgrupp understiger fem. I kursplanen för modersmål beskrivs att: 

Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att 

tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras 

självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras. Utbildningen i 

modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med 

flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i 

det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ännu ett syfte med ämnet modersmål är 

att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer. (2000-07 SKOLFS: 

2000:135) 

Enligt skolverket (2008 a) har närmare en femtedel av landets grundskolelever ett annat modersmål 

än svenska. Kvalitén och synen på undervisningen för elever med annat modersmål än svenska 

varierar stort mellan olika skolor. Modersmålsundervisningen framträder som en marginaliserad 

verksamhet inom skolan. Huvudansvaret ligger i flertalet fall på kommunen, vilket kan betyda att 

skolan har en bristande insyn i verksamheten. När elever inte kan erbjudas undervisning handlar det 

ofta om för få elever eller brist på lärare. Att elever inte vill eller kan delta handlar ofta om att 

undervisningen bedrivs efter skoltid. Samtidigt visar Skolverkets rapport att elever som deltar i 

modersmålsundervisning når bättre studiereslutat än genomsnittet, oavsett familje- eller 

migrationsbakgrund. Det motiverar att modersmålsundervisningen stärks i grundskolan (Skolverket 

2008). 

4.2.6. Studiehandledning på modersmål 

Studiehandledning på modersmålet innebär att eleven får handledning i ett eller flera skolämnen på 

sitt modersmål av en modersmålslärare. Modersmålslärare har samma modersmål som eleven och 

kan ha fått sin utbildning i Sverige eller i sitt hemland. Inom vissa språk har det varit svårt att hitta 

utbildade lärare. Av den anledningen har det förekommit att icke utbildade lärare tjänstgjort som 
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modersmålslärare (Andersson 2007). Studiehandledning på modersmålet skall ges till elever som är 

i behov av detta (Grundskoleförordningen 1997:599, 3 kap § 2). På samma sätt som för 

undervisningen i svenska som andraspråk är det upp till skolan att bedöma om det finns behov av 

studiehandledning och i så fall anordna sådan. I båda fall avgör rektor som sista instans (Skolverket 

2008 a). Studiehandledning på modersmål definieras som en särskild stödinsats medan svenska som 

andraspråk är ett ämne med likvärdig status som svenska. När det gäller undervisning i modersmål 

handlar detta om ett ämne i tillägg till annan undervisning utöver den undervisning skolan normalt 

innefattar. Enligt Skolverkets lägesrapport (2006) framgår att studiehandledning på modersmålet 

sällan förekom i de skolor som inspekterades. I de skolor som har en stor andel elever med annat 

modersmål än svenska förekom studiehandledning i något större omfattning. 

4.2.7. Flerspråkiga barns läsning och skrivning 

Forskningen om flerspråkiga barns läsning och skrivning är inte särskilt omfattande och har ingen 

lång historia (Hyltenstam 2010). Forskningen har starkare fokus på läsutveckling i andraspråket än i 

förstaspråket. Förmodligen beroende på att flerspråkiga barn oftast tillägnar sig skriftspråket via sitt 

andraspråk. För den första läsinlärningen på ett andraspråk betonas vikten av den specifika 

utvecklingen av andraspråkets fonologi. Andraspråkets ljuddistinktioner måste vara etablerade i 

barnets muntliga språkbehärskning. Det är viktigt att barnet i kodknäckarfasen möter ord som det 

kan och vars fonologi är känd. Stor vikt läggs också vid att barnet förstår de ord som texterna 

innehåller. Vice versa är läsning också en källa till att utveckla ordförrådet (Lundberg 2010). 

Studier visar att ett välutvecklat förstaspråk har positiva effekter på läsförmågan i ett andraspråk. 

Att ha integrerat ett stort förråd av begrepp är en god utgångspunkt för att både kunna förstå vad 

läsning innebär och kunna tolka språket i de skriftliga texterna. Om läsförmågan redan utvecklats 

på förstaspråket är alltid läsning på andraspråket lättare än om läsinlärningen sker på andraspråket 

(Cummins 2000). I Thomas och Colliers undersökning (2002) framkommer att elever som 

undervisats parallellt på sina båda språk, modersmål och andraspråk, under minst sex år når bättre 

resultat än enspråkiga elever. De når också bättre resultat än tvåspråkiga elever som får mer 

begränsad undervisning på modersmålet. 

4.2.8. Olika ortografier 

Forskare och pedagoger har blivit mer uppmärksamma på att det har betydelse vilket skriftspråk 

eleven lär sig att läsa på. Vissa alfabetiska språks ortografier, samspelsmönstret mellan språkets 

grafem (skrivtecken) och dess fonem (språkljudsenheter) har en mer direkt och regelbunden 

relation mellan bokstav och fonem än andra. Forskningen talar om djupa och grunda ortografier där 

de grunda ortografierna är lättare att avkoda. Dit hör bl.a. finska, spanska, somali, turkiska och 

albanska. Det är svårare när förhållandet är mer oförutsägbart som t.ex. i engelskan. Ortografier 

som har stavelser och ord som minsta enhet kräver inte samma grad av fonemisk medvetenhet som 

en alfabetisk skrift som till exempel japansk ortografi (Smythe mfl 2004). I ett flerspråkigt 

perspektiv är det viktigt att veta vad som kännetecknar ortografin i förstaspråket hos en elev som 

inte har svenska som modersmål, och vilka läsfärdigheter som kan överföras från modersmålet till 

svenska. Kunskapen bidrar till att förstå progression och strategier i elevernas läsutveckling och kan 

vara en hjälp vid val av läsmetoder (Bøyesen 2006). 
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4.3. Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 

I följande avsnitt beskrivs specifika läs- och skrivsvårigheter som dyslexi i kombination med 

flerspråkighet. Därefter följer en belysning av forskning om upptäckt av flerspråkiga elever som 

riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter och olika kartläggningsmaterial och metoder som 

förekommer. Avslutningsvis följer en beskrivning av forskning om pedagogiska åtgärder inom 

området. 

4.3.1. Dyslexi på flera språk 

Ovanstående avsnitt om flerspråkighet, har belyst forskning som diskuterat barns läs- och 

skrivutveckling och eventuella läs- och skrivsvårigheter som en följd av att samhällsfaktorer, 

reformer, resurser, skolans inre arbete, språkliga och sociokulturella faktorer utgjort hinder för en 

typisk utveckling av läs- och skrivförmågan. Utöver denna bakgrund räknar forskningen med att 

dyslexi är lika vanligt förekommande hos flerspråkiga som hos enspråkiga. Dyslexi kan ta sig 

uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi i givna språk (Hyltenstam 2010). Den 

idag enligt Hyltenstam mest övertygande teorin om dyslexi förutsätter att en nedsättning i 

fonologisk bearbetningsförmåga ligger bakom svårigheterna (se avsnitt 4.1.1 Fonologisk 

förklaringsmodell av dyslexi) och att denna nedsättning är ett både nödvändigt och tillräckligt 

villkor för dyslexi. Av detta följer att förutsättningarna för nedsättningen föreligger oberoende av 

vilket språk och vilken ortografi den enskilda individen konfronteras med (Ibid.). 

Det finns mycket skrivet om inlärning av främmande språk, andraspråksinlärning och om 

flerspråkighet. Minst lika omfattande är litteraturen om dyslexi. Inom området dyslexi i 

kombination med flerspråkighet är forskningen ännu inte lika omfattande. En grundläggande 

utgångspunkt för många forskare är att parallella svårigheter med fonologisk bearbetning och 

avkodning ska kunna observeras på båda språken. Det är förstås en förutsättning att individen i 

någon utsträckning ska kunna läsa och skriva på båda språken. Trots denna insikt har forskningen 

fram till idag konstaterat förekomst av dyslexi på basis av den tvåspråkigas ena språk, det språk 

som i de olika fallen varit majoritetsspråk (Hedman 2009).  

Hedman (2009) har i sin avhandling Dyslexi på två språk undersökt hur olika typer av läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga ungdomar kan yttra sig, karaktäriseras och avgränsas. Det har visat 

sig att ungdomarna både har varit över- och underidentifierade av dyslexi. Det finns ungdomar som 

har gått större delen av sin skolgång utan att deras dyslektiska svårigheter har uppmärksammats på 

ett adekvat sätt. Men också tvåspråkiga ungdomar vars lärare har uppfattat att ungdomarna har 

dyslexi trots att analysen inte visar det. Hedman har haft sin utgångspunkt i båda språken för att 

göra en rättvisande bedömning. Resultaten hade sett annorlunda ut om de bara hade baserats på ett 

språk. 

Många flerspråkiga elever löper en större risk att inte klara av skolan i förhållande till elever som 

har majoritetsspråket som modersmål. Det säger sig självt att det kan bli svårt att ta emot kunskap 

om man inte förstår det språk som kunskapen blir förmedlat på. Har man dessutom läs- och 

skrivsvårigheter som dyslexi ökar risken för misslyckanden i skolan. Det är dessutom svårare att 

identifiera flerspråkiga elever med dyslexi om de bara läser på andraspråket. En långsam 

läshastighet och många läsfel i starten kan skyllas på att eleven inte kan orden de läser eller skriver. 

Det är inte heller lätt att förstå en text när man inte förstår orden eller har de erfarenheter som 
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behövs för att förstå texten. Elevens skrivsätt på andraspråket kan också vara påverkat av elevens 

skrivsätt på modersmålet (Bøyesen 2006).  

I många fall underskattas den tid det tar för en elev att tillägna sig ett andraspråk. Det kan ta upp till 

tre till åtta år att nå en infödd nivå i skolan läsämnen (Thomas & Collier 2002). De flerspråkiga 

eleverna startar alltså med andra förutsättningar i förhållande till majoritetselevernas 

språkfärdigheter och erfarenheter. De flerspråkiga eleverna behöver ta igen majoritetens försprång 

för att komma upp till en tillfredsställande akademisk nivå. Ska de klara det behöva de ha en 

snabbare progression än majoriteten. Därför är det av stor vikt att tidigt upptäcka elever som 

riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter för att på ett tidigt stadium kunna sätta in åtgärder. 

För att upptäcka detta behöver man undersöka om svårigheterna föreligger på elevens alla språk 

(Salameh 2003; Hedman 2009).   

4.3.2. Tidig identifiering av elever med risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter 

Det råder ingen tvekan om bland forskare att det är av största vikt att tidigt identifiera de barn som 

löper risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Lundberg 2010). Forskarna är överens om att tidiga 

insatser är mer effektiva än de som sätts in senare under skolåren. Jacobson (2009) anser att åsikten 

att ”vänta och se” som ibland förs fram av lärare till föräldrar är felaktig utifrån sin undersökning 

där endast ett av fem barn med stora lässvårigheter i andra klass lyckades komma ifatt sina 

kamrater på avkodningsprov under högstadiet.   

Myrberg (2009) diskuterar utifrån internationell forskning vikten av tidig identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter.  

Om man inte identifierar problemen tidigt, löper man stor risk att hamna i en situation där 

eleverna är resistenta även mot god pedagogik. Elever som inte utvecklar fonologisk medvetenhet, 

ordförråd och ”print awareness” (det vill säga bokstavskunskap och andra kunskaper om texter 

och läsning) under förskoleåren löper stor risk att misslyckas med sin läsinlärning. (Myrberg 

2009, s. 345) 

Hagtvet (2009) betonar sambandet mellan elevernas språkliga kompetens vid skolstarten och deras 

skriftspråkliga kompetens i ungdomsåldern samt att risktecken på läs- och skrivsvårigheter i de 

flesta fall kan upptäckas under den första tiden i skolan, oftast tidigare. I Snowling och Stackhouse 

bok Dyslexia speech and langugage (2006) diskuteras talspråkets inverkan på läs- och 

skrivutvecklingen, miljöns påverkan och vikten av tidig identifiering och intervention. 

The finding that most reading problems have their origin in preschool language deficits means that 

early identification, intervention and even prevention have now become very real possibilities. 

Whether a disorder such as dyslexia manifest itself as a reading difficulty very much depends on 

the complex interaction of the at risk childrens deficient language processes with the learning 

environment to which they are exposed. Thus, being genetically at risk for dyslexia may not 

inevitably result in persistent reading difficulties or long-term educational failure, provided early 

identification and intervention take place. (Muter 2006 p.63) 

Sternberg och Grigorenko (2000) betonar också vikten av att identifiera barn tidigt som riskerar att 

utveckla dyslexi så att man kan sätta in åtgärder innan barnets läsning blir ett stort problem i barnets 

liv med misslyckanden och frustration i skolan. Välstrukturerad och intensiv undervisning har 

effekt på läs- och skrivförmågan. 
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4.3.3. Upptäckt av flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter 

Att finna flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan beskrivs i forskningen som en 

utmaning. Det är särskilt svårt att bedöma förekomsten av dyslexi hos flerspråkiga elever utifrån 

deras färdigheter i andraspråket. Resultat pekar mot att både överidentifiering och 

underidentifiering kan sägas förekomma (Hedman 2009). Som nämnts tidigare är en grundläggande 

utgångspunkt för många forskare att parallella svårigheter med fonologisk bearbetning och 

avkodning ska kunna observeras på båda språken. För att skapa de bästa betingelserna för vad varje 

enskild flerspråkig elev behöver, behövs adekvata instrument utvecklas (Hyltenstam 2010). Dessa 

instrument ska den välutbildade läraren kunna använda sig av för att bedöma vad i en given elevs 

språkanvändning som kan tyda på dyslexi och vad som är helt typiska effekter av att eleven har 

svenska som sitt andraspråk och har utvecklat sitt modersmål i en minoritetssituation. Adekvata 

instrument behöver också utvecklas för att lärare ska kunna bedöma flerspråkiga elevers 

behärskningsgrad av såväl modersmålet som svenskan (Ibid.). 

Hedman (2009) beskriver i sin avhandling språkliga balansförhållanden som med fördel i den 

vardagliga undervisningssituationen kan vägas in i tolkningen av läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga. I avhandlingens undersökning uppskattades deltagarnas språkliga balansförhållanden 

utifrån testresultat på muntlig språkbehärskning på båda språken (ordförståelse, ordmobilisering, 

syntaktisk förståelse, hörförståelse och muntlig narrativ) och deltagarnas självskattningar av sin 

egen språkbehärskning. Dessa språkliga balansförhållanden värderades även i relation till 

deltagarnas språkinlärningshistoria och språkanvändningsmönster. Resultaten visar att det kan vara 

missvisande att enbart utgå från en elevs skattning av sin egen språkbehärskning. För att avgöra en 

avgränsning av dyslexi av flerspråkiga utarbetades ett tvåspråkigt dyslexikontinuum som 

resulterade i en tydlig operationalisering av dyslexi samtidigt som nivåerna i kontinuumet – från 

höga indikationer på dyslexi till inga indikationer på dyslexi – ger en bild av svårigheternas olika 

grad och omfattning (se vidare Hedman 2009). 

Enligt Hyltenstam (2010) behöver skolorna veta om eleverna behöver specialpedagogiskt stöd eller 

stöd i sin andraspråksutveckling. Ett samarbete mellan specialpedagog, modersmålslärare och 

klasslärare/svenska som andraspråkslärare behövs med tanke på att svårigheterna inte är av 

antingen förstaspråkskaraktär, andraspråkskaraktär eller dyslexikaraktär utan ofta en blandning. Ett 

sådant team av lärare kan inte göra korrekta bedömningar intuitivt, utan som tidigare konstaterats 

behöver lärarna ha tillgång till verktyg för att kunna göra en rimlig bedömning på elevens alla språk 

för vidare åtgärder. Om en sådan bedömning tyder på dyslektiska problem krävs att en 

dyslexiutredning genomförs av specialpedagog, logoped eller psykolog med specialkompetens för 

detta (Ibid.). 

4.3.4. Kartläggningsmaterial på flera språk 

För att upptäcka om elever har eller riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan man använda 

sig av kartläggningsprov eller screening, som är ett relativt snabbt sätt för pedagogen att få ett 

intryck av hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling. Proven bör vara utformade så att de både 

fångar upp hur eleven läser och hur eleven behärskar förhållanden som antingen utvecklas före eller 

tillsammans med läsning. Det kan handla om att höra ljud i ord, känna igen bokstäver och skriva 

bokstäver i ord (Bøyesen 2007).  

Som nämnts tidigare bör läsfärdigheterna för flerspråkiga elever helst värderas på elevens båda 

språk. En förutsättning är att eleven kan tillräckligt med svenska för att klara de svenska läsproven.  
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Även om dyslexi kan se ut på olika sätt beroende på hur ortografin ser ut på förstaspråket och 

svenska räknar man med att dyslexi visar sig på bägge språken hos en flerspråkig person med 

dyslexi. Motsvarande utslag på bägge språken styrker misstanken om dyslexi medan utslag bara på 

ett språk kan tyda på att eleven bara har problem med ett språk, vanligtvis andraspråket. 

I Sverige finns inga prov för kartläggning av läsfärdigheter på flera språk utarbetade. Däremot har 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) vid Høgskolen i Oslo, utarbetat sådana prov i 

för närvarande 13 språk för elever i olika årskurser (Bøyesen 2007) (se Bilaga 1). 

4.3.5. Andra metoder att värdera elevens alla språk 

Performansanalys 

Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett eget ämne med egen kursplan. För att undervisningen på 

bästa sätt ska kunna anpassas till varje elevs språknivå behövs en kontinuerlig uppföljning av 

språkutvecklingen. Pedagoger behöver också sinsemellan kunna samtala om en viss elevs språknivå 

och barnets föräldrar och eleven själv behöver kunna följa och förstå språkutvecklingen. 

Performansanalys eller språkutvecklingsanalys, utgår från elevens egen naturliga språkproduktion i 

tal och/eller skrift och betonar helheten och innehållet istället för att fokusera på enstaka delar och 

former. Analysen fokuserar på det språk inläraren uppvisar utan att snegla på normer som grundar 

sig på enspråkiga talares språkproduktion. Syftet med språkutvecklingsanalysen är att tydliggöra 

den pågående processen i inlärarens språk så att undervisningen kan inriktas på den individuella 

andraspråksinlärarens språkbehov (se vidare Axelsson 2005). 

Processbarhetsteori 

För att bedöma om en språkstörning föreligger hos flerspråkiga barn använder sig Salameh (2003) 

av en språkvetenskaplig teori, processbarhetsteorin. Denna teori är inte språkspecifik utan används 

för att bedöma vilken grammatisk nivå barnet befinner sig på, både i första- och andraspråket. 

Enligt processbarhetsteorin utvecklas grammatiken i en viss bestämd ordning och automatiseras 

gradvis. Denna ordning tillägnar sig barnet oavsett modersmål. Inget steg kan hoppas över i 

inlärningsgången och nivåer som är högre upp används inte förrän de lägre är automatiserade. 

Grundtagandet är att det man inte klarar av att processa kan man inte heller producera (se vidare 

Salameh 2003; Håkansson 2004). 

4.3.6. Pedagogiska åtgärder  

Språkinlärning är inte en lineär process utan språk utvecklas när eleverna möter det i en mängd 

olika sammanhang. För att andraspråksinlärare ska få tid och möjlighet att lära sig skolans 

ämnesspecifika språk behöver de få tillgång till en undervisning där språket ständigt sätts i fokus i 

alla ämnen (Gibbons 2002). Inlärning är i huvudsak en kollaborativ och social process där både 

pedagoger och elever är delaktiga. För pedagogen innebär det att man bygger vidare på den 

kunskapsgrund som eleverna redan har och stöttar dem så att de kan gå vidare (Ibid.). 

Bedömning är en pedagogisk nödvändighet och en viktig informationskälla för att ta reda på vad 

eleven behöver lära sig och vilken kunskap eleven redan har. Bedömningen blir ett stöd vid den 

fortsatta planeringen och har som syfte att främja elevernas kunskapsmässiga och språkliga 

utveckling (Cummins 1996). 

Enligt skolans styrdokument har varje elev rätt att få det stöd han/hon behöver oavsett svårigheter 

eller modersmål. Åtgärder för flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter kan vidtas på 



19 

samhälls- skol- och individnivå.  För samhället är det viktigt att kunna erbjuda åtgärder som 

tillgodoser både språk- och specialpedagogiska behov. Kvalificerad tvåspråkig undervisning, 

inklusive läs- och skrivinlärning på modersmålet, räknas av många forskare som en av de 

effektivaste åtgärderna för att säkra att flerspråkiga elever har en chans att komma ikapp sina 

jämnåriga enspråkiga kamrater under skolgången (Thomas & Collier 2002).  

För att kunna ge kvalificerad tvåspråkig undervisning behöver pedagogerna tillsammans ha 

kompetens i språkutveckling, både en- och flerspråkig, typisk och avvikande, i elevernas 

modersmål och i majoritetsspråket som andraspråk (Bøyesen 2006).  Pedagogerna behöver också 

kunna samarbeta internt och externt omkring de gemensamma eleverna (se Bilaga 2).  

För flerspråkiga elever med dyslexi är det viktigt att kunna kartlägga deras specifika problem och 

ge anpassad undervisning tidigt. Det är mycket lättare att upptäcka dyslexi tidigt när eleverna fått 

stimulans och läs- och skrivinlärning också på förstaspråket, då går det att kartlägga på det språket. 

(Bøyesen 2006). När man menar sig ha fastslagit ett specifikt läs- och skrivproblem blir en 

utformning av en individuell plan för elevens läs- och skrivinlärning nödvändig. Där det är möjligt 

bör den inkludera och helst starta med läs- och skrivinlärning på modersmålet. Eleven kommer 

troligen att behöva kämpa på båda språken, men möjligheten till kontextuellt stöd och därmed ökad 

läsförståelse är vanligtvis störst på modersmålet (Ibid.). 

Hedman (2009) betonar vikten av att flerspråkiga elever med dyslexi behöver tilldelas motsvarande 

stödresurser som enspråkiga elever med dyslexi får. Detta utesluter dock inte att de även behöver 

modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och undervisning i svenska som 

andraspråk.  

 I föräldrasamarbetet som är viktigt, bör pedagogen vara klar över att anpassad undervisning vid 

speciella behov som dyslexi inte är lika känd eller praktiseras på samma sätt överallt i världen 

(Bøyesen 2006). Salameh (2008) betonar att det är viktigt att vara medveten om de skillnader som 

kan finnas mellan olika kulturer, men lika viktigt att denna skillnad inte överdrivs.  

Bøyesen (2006) belyser att den mångkulturella skolans pedagogiska arbete alltid bör sträva mot en 

inkluderande pedagogik. 

Om skillnaden mellan special- och interkulturell pedagogik erkänns kan elever som kräver 

kompetens hos fackutbildade i båda fälten i högre grad få sina individuella behov erkända. Om så 

samarbetet kring eleverna lyckas kan det ge en god känsla av kompetens och behärskning hos 

många parter – en god grund för en inkluderande pedagogik (Bøyesen 2006, s. 427) 

4.4. Vad är specialpedagogik 

Vid följande rubriker beskrivs kortfattat det specialpedagogiska kunskapsområdet och de 

specialpedagogiska och samhällsteoretiska utgångspunkter studien tar sin avstamp i och som också 

har inspirerat mitt arbete med uppsatsen. 

4.4.1. Specialpedagogik som kunskapsområde  

Specialpedagogik, som rent historiskt är ett ungt forskningsämne, är ett mångfacetterat 

kunskapsområde där en rad olika teorier och perspektiv bryts och möts. I Vetenskapsrådets antologi 

Reflektioner kring specialpedagogik (Nilholm & Björk-Åkesson 2007) beskrivs dilemmat av att 

utkristallisera en kärna i specialpedagogik eftersom det inte finns en kärna utan flera som dessutom 
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varierar över tid. Det specialpedagogiska kunskapsområdet har vuxit fram ur flera olika 

bakgrunder. I den mångfald av teorier och perspektiv som finns brukar man enligt Nilholm (2007) 

identifiera två huvudlinjer. Nilholm (2007) beskriver att den ena huvudlinjen har en stark 

förankring inom psykologin och har utvecklats utifrån en ambition att ge barn med olika 

förutsättningar möjligheter till en god start i livet. Den andra har sin förankring i 

utbildningssociologi och i en kritik av specialpedagogik som verksamhet. Under vissa perioder har 

fokus varit forskning om individers förutsättningar och erfarenheter och under andra perioder har 

det handlat om att studera samhälleliga och organisatoriska ramar för utbildningsverksamhet. I dag 

gör enligt Nilholm (2007) många i Sverige en indelning i ett kategoriskt och ett relationellt 

perspektiv som kan sägs ha sin grund i de båda huvudlinjerna, samtidigt som nya positioner söks.  

4.4.2. Specialpedagogiskt stöd  

I Skolverkets kunskapsöversikt (2009) om betydelsen av olika faktorer som påverkar resultaten i 

grundskolan diskuteras effekter av specialpedagogik. Enligt Skolverkets analys är det av etiska skäl 

svårare att genomföra kontrollerade studier inom det specialpedagogiska fältet än inom andra fält. 

Det specialpedagogiska fältet kännetecknas också av en hög grad av normativitet och av spänningar 

mellan olika ideologiska ståndpunkter och förklaringsmodeller. Skolverket pekar tydligt på att det 

finns skillnader mellan forskare som fokuserar individuella förklaringsmodeller och forskare som 

fokuserar strukturella förklaringsmodeller (Ibid.). 

Skrtic (1995) menar att mycket av kunskapen inom det specialpedagogiska fältet snarare har varit 

intuitivt än vetenskapligt baserad, och medicinska teorier har sammanblandats med socialt 

normativa teorier. 

Ett förhållande som kännetecknar många former av specialpedagogiska insatser är att eleven tas ut 

från sin ordinarie undervisningsgrupp och under längre eller kortare tid placeras i en annan 

undervisningsgrupp (Skolverket 2009). Det kan handla om överflyttning till särskola eller annan 

organisatoriskt differentierad lösning. Det kan också röra sig om mer eller mindre permanenta 

former av nivågruppering inom ordinarie klass eller skola, såväl som mer flexibla former av 

specialundervisningsinsatser.  

Enligt Westling - Allodi (2007) finns det en ambivalent inställning till specialpedagogiska insatser, 

man vill hjälpa och stödja elever i svårigheter samtidigt som man gärna vill göra sig av med 

problemet genom att flytta på eleven så att den övriga gruppen kan uppnå kunskapsmålen.  

Enligt Skolverket (2009) visar internationell forskning att det finns starka indikationer på positiva 

effekter av riktad undervisning i specifika färdigheter för elever i behov av särskilt stöd. Betydligt 

mindre effektivt är att försöka åtgärda icke observerbara brister hos enskilda elever. Det finns också 

ett starkt stöd för att specialundervisningen huvudsakligen bör ske i flexibla grupperingar. Det 

minskar risken för negativa effekter av undervisningssituationen som exempelvis låg självkänsla 

och sannolikt minskar också risken för generellt lågt ställda krav i undervisningen. De akademiska 

kraven har ofta sänkts och tolkningen av läroplanens intentioner har tenderats att bli förenklad. 

Skolverket (2009) visar på två former av inflytanden som förklarar fördelen med flexibla grupper. 

För det första gäller det effekter av kamraters kunskaper på lärandet, så kallade kamrateffekter. För 

det andra gäller det lärares kompetens. Internationellt sett har det visat sig att mindre kompetenta 

lärare i högre grad undervisar lågpresterande elever (Thomas & Vaughan 2005).   

Den specialpedagogiska forskningen i Sverige beskriver att det specialpedagogiska stödet i de 

tidiga åren övervägande handlar om läs- och skrivsvårigheter medan stödinsatser i de senare 
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grundskoleåren i högre grad handlar om beteendeproblem och koncentrationssvårigheter. 

Skolverket (2009) beskriver att under första hälften av 1990-talet minskade resursinsatserna för 

specialundervisningen med en tredjedel för att ersättas med resursförstärkning under 1997 och 1998 

som därefter har varit konstant. Inskrivningen till särskolan har däremot fördubblats sedan början 

av 1990-talet. Skolverket noterar att det råder stor variation mellan olika kommuner vilket 

äventyrar likvärdigheten för eleverna. De kommuner som har etablerade utredningsrutiner och 

överblick över verksamheten har en lägre andel elever inskrivna i särskolan.  

Specialundervisningen är ett område som berör normativa och politiska värderingar vilket gör det 

svårt att mäta effekter av undervisningen. Skolverket (2009) betonar vikten av krav på 

dokumentation och transparens samt ett uppföljningssystem som gör det möjligt att kontinuerligt 

utvärdera verksamheten. 

4.4.3. Specialpedagogik som tvärvetenskap 

På senare år har en bredare syn på specialpedagogik lyfts fram (Nilholm & Björk-Åkesson 2007). 

Denna syn bygger på ett helhetsperspektiv och ser specialpedagogiken som en tvärvetenskaplig 

disciplin som bygger på flervetenskaplig samverkan. I tvärvetenskap importeras kunskap från ett 

område till ett annat och kunskap från olika områden integreras för att ge kunskapsvinster (Nilholm 

2007). 

Björk-Åkesson (2007) beskriver ett synsätt som bygger på att man för att förstå en annan människa 

måste se till hela personen och till miljön runt människan samt till samspelet mellan människan och 

miljön. Specialpedagogiken beskrivs utifrån möjligheter och svårigheter både för den enskilde 

individen och för gruppen samt frågor som rör samhällets sociala institutioner. Det framträder ett 

komplext samspel mellan många olika faktorer och processer som grund för utveckling, lärande och 

intervention, som centrala teman inom specialpedagogiken. För att det specialpedagogiska 

kunskapsområdet ska bli urskiljbart och synligt behövs en vetenskaplig bas (Ahlberg 2007). Det är 

inte säkert att basen måste vara inom specialpedagogiken utan det är viktigt att etablera samverkan 

med andra discipliner och forskningsmiljöer. Ahlberg betonar en breddad tvärvetenskaplighet och 

samverkan med forskare inom olika discipliner för att få ett ökat flöde av kunskap.  

Finns det en självständig vetenskap, specialpedagogik, som har ensamrätt till området som 

utmärker vetenskapen. Nilholm (2007) anser att den som menar att specialpedagogik är ett 

tvärvetenskapligt område menar att kunskapen genereras genom möten mellan discipliner, snarare 

än att specialpedagogik är en egen disciplin eller en del av pedagogiken. 

4.4.4. Det speciella med specialpedagogik 

Vad är det som är så speciellt med specialpedagogik. Som tidigare nämnts finns det ett dilemma i 

att utkristallisera en kärna i specialpedagogik eftersom det inte finns en kärna utan flera som 

dessutom varierar över tid. Det finns ingen riktig generell eller allmän uppfattning om vilken typ av 

kunskapsområde specialpedagogiken är.  Det som sägs är mer en spännvidd mellan idealtyper där 

man i ena änden fokuserar åtgärder riktade mot eleven med svårigheter och i den andra änden 

fokuserar åtgärder riktade mot omgivningen kring elever i svårigheter.  

Min utgångspunkt med min studie handlar om alla elevers rätt att kunna tillägna sig skolans 

skriftspråk för att nå målen för sina studier oavsett modersmål och eventuella 

funktionsnedsättningar. Så länge specialpedagogiken som akademiskt område ”avlastar” den 

vanliga pedagogiken på ett sätt som gör att denna inte behöver problematisera elevers olika 
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förutsättningar (Persson 2002, 2007; Nilholm 2007) så länge behövs specialpedagogiken. Så länge 

som den ordinarie skolan och den vanliga pedagogiken har svårt att möta alla elever, så länge 

verkar det vara nödvändigt att det finns en speciell pedagogik som bevakar alla elevers rättigheter 

till likvärdig utbildning. Thomas Skrtic diskuterar redan 1995 en rekonstruktion av 

utbildningssystemet i förhållande till postmoderniteten. Han sätter (special) inom parentes i 

förhållande till ”education” med följande förklaring: 

At the same time, however, one cannot ethically eliminate special education without first making 

the institution of public education a more human place for every student. In this sence bracketing 

“special” before “education” signifies the need to erase it as reference to a separate system of 

education, but only under conditions in which it remains there as a trace, as a broader reference to 

the nature of public education itself.  (Skrtic, 1995, p. XIV) 

Thomas och Vaughan (2005) diskuterar olika begrepp i förhållande till specialpedagogik i sin bok 

Inclusive education.  Elevers rättigheter är ett begrepp som är viktigt både socialt och politiskt men 

som kan vara svårt att hantera inom utbildningssystemet. Till exempel hur balanserar man mellan 

rättigheter och skyldigheter? Elevers behov är ett begrepp som också problematiseras. Vad grundar 

man sig på när man bestämmer vilka behov som kan bli bemötta och vilka som inte kan det? 

Elevers möjligheter i förhållande till behov tas upp som en bättre approach till specialpedagogik. 

Möjligheter ger mer explicit fokus på kontexten, möjligheter ger frågor av mer systemkaraktär 

snarare än individuella misslyckanden.  

Language used in the discourse and debate to promote a sense of community, in which social 

justice prevails is open to a range of interpretations and can be all too readily moulded to the 

political climate at the time. Needs, rights and opportunity are powerful words with different 

meanings for different interest groups. (Thomas & Vaughan p.23, 2005) 

4.4.5. Skolans värdegrund 

Den värdegrund som den svenska skolan vilar på har påverkat mitt ställningstagande till val av 

forskningsinriktning och hur jag har analyserat mina forskningsresultat. Den svenska skolans 

värdegrund framhåller samhällets demokratiska värderingar. Barns rätt till likvärdig utbildning och 

delaktighet i samhället betonas. En av skolans uppgifter är att förmedla och förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Dessa värden som bland annat betonar mångfald, jämställdhet, 

likvärdighet och delaktighet ska genomsyra skolan på alla nivåer och i alla olika sammanhang. I 

läroplaner och lokala skolplaner ska dessa grundläggande värderingar konkretiseras. Elever som är i 

behov av särskilt stöd ska särskilt uppmärksammas . Skolors skyldighet att ge särskilt stöd är nära 

förbundet med kravet på att utbildningen ska vara likvärdig (Skolverket 2008b). Begreppet 

likvärdig kan tolkas på olika sätt. Den tolkning som jag använder i min studie är ”lika möjligheter”, 

det vill säga att alla elever ska ges möjligheter att nå de uppställda kunskapsmålen. För att uppfylla 

kravet på en likvärdig utbildning krävs att hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov.  

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 

fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Lpo - 94 2006) 
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I förordet till Läroplanen uttrycks också att internationella deklarationer och överenskommelser 

Sverige har åtagit sig att följa ska ligga till grund för utbildningen. 

4.5. Samhällsteorier 

4.5.1. Individ- och organisationsperspektiv 

För att belysa arbetet med tidig upptäckt av flerspråkiga elever med risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter i skolan vill jag skapa förståelse utifrån två perspektiv. Jag vill koppla ihop 

kunskap om människan, hennes vardagsliv och samhället och dess institutioner. Arbetet utmynnar i 

ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv. Ett individperspektiv som beskriver hur nio 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare uppfattar sitt sätt att arbeta med flerspråkiga 

elevers läs- och skrivutveckling utifrån sin beprövade erfarenhet i förhållande till forskning inom 

området. Ett organisationsperspektiv där yttre faktorer som samhälle och organisation påverkar. 

4.5.2. Moderna samhällsteorier 

Skolan är en del av det moderna samhället. Moderna samhällsteorier utvecklas och förändras. 

Ständigt kommer nya försök att förstå, analysera och förklara den verklighet vi kallar samhället. 

Teorier om samhället och delar av det utvecklas i samspel mellan existerande teoretiska traditioner, 

speciella riktningar och nya teoretikers framträdande, allt inom ramen för en föränderlig historisk 

utveckling. För samhällsforskare tillkommer också problemet med att deras objekt, människors 

sociala liv i samhället ständigt förändras (Månsson 2004). Samhällsvetenskapernas historia är 

relativt kort och av alla samhällsvetenskaper blev det sociologins uppgift att forska och skapa 

teorier om samhället som en helhet. Sociologin har genomlöpt flera utvecklingsstadier och i dag 

domineras den internationella sociologin av teoretiker som i sin egen teoretiska utveckling försöker 

framställa en mer syntetiserande samhällsteori som står för teoretiska nydaningar.  

Några av den nutida samhällsvetenskapens mest betydelsefulla teoretiker är enligt Månsson (2004) 

den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas, de båda franska samhällstänkarna, historikern 

och filosofen Michel Foucault och sociologen Pierre Bourdieu och den engelske sociologen 

Anthony Giddens. Speciellt har Habermas och Giddens utvecklat en stor del av sina egna teoretiska 

ståndpunkter utifrån en diskussion och kritik av tidigare och samtida samhällsteorier. Men även 

Foucault och Bourdieu har utvecklat teorier som behandlar såväl den mänskliga handlingen och 

subjektiviteten som den samhälleliga strukturen och objektiviteten (Ibid.). 

4.5.3. Kommunikativt handlande – Systemvärld och livsvärld 

I min förförståelse till studien att det är av stor vikt att tidigt upptäcka flerspråkiga elever som 

riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter ingår i min syn att kommunikation är ett viktigt 

redskap i det arbetet. Kommunikation behövs mellan alla olika aktörer i och utanför skolans arena. 

Behovet av en fungerande kommunikation mellan alla nivåer i ett samhälle är ett genomgående 

tema hos samhällsteoretikern Jürgen Habermas.  

Månsson (2004) lyfter fram Habermas tankar om vikten av kommunikation för att få balans mellan 

systemvärlden och människors livsvärld. Dessa begrepp har Habermas hämtat från systemteori 

respektive fenomenologi. Enligt Månsson är Habermas teori om det kommunikativa handlandet ett 

försök att syntetisera fenomenologisk och systemteoretisk samhällsvetenskap och grunda denna 

syntes i modern språkteori. Denna teori kan enligt Månsson (2004) komma att bli en av 2000-talets 
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viktigaste samhällsteorier då den uppvisar en hög grad av medveten komplexitet. En av de bärande 

idéerna i Habermas teori om det kommunikativa handlandet (Habermas 1995) är skillnaden mellan 

systemvärld och livsvärld.  

I livsvärlden har vi våra sociala relationer, vi arbetar, har familj och träffar vänner. Habermas talar 

om livsvärlden som den verklighet vi konkret lever i. De aspekter av handlingar som tillhör 

livsvärlden är sådana som har ett mänskligt värde i sig. I livsvärlden är kommunikation redskapet. 

Individen tillhör en livsvärld som delas med andra individer och kollektiv. I och med det 

kommunikativa handlandet ökar den ömsesidiga förståelsen. Livsvärlden och det kommunikativa 

handlandet är alltså ömsesidigt beroende av varandra. I livsvärlden ingår parterna i en subjekt – 

subjektrelation. 

Systemvärlden som har sitt ursprung i naturvetenskapernas och teknologins förhållningssätt till 

naturen, utgår från en subjekt – objektrelation. Att skaffa kunskap om naturen som objekt, att 

objektifiera, manipulera och kontrollera dess processer så att de blir förutsägbara är en förutsättning 

för att människan ska kunna bearbeta naturen och överleva. Systemvärlden består av anonyma och 

sakliga relationer, på den ekonomiska marknaden eller i en statlig myndighet. 

Systemet grundar sig på och har vuxit fram ur livsvärlden. Enligt Habermas hotar nu det att 

kolonisera sitt eget ursprung därför att systemet ersätter livsvärldens styrmedium, språket, med 

makt och pengar. Den enda möjligheten att motverka detta ligger i livsvärlden. Det är där 

motkrafterna måste växa fram (Habermas 1995). 

Det för systembildning konstitutiva draget är differentieringen mellan ett inifrån- och ett 

utifrånperspektiv, varvid upprätthållandet av system- omvärld - differensen tillskrivs systemet som 

dess egen prestation. Frikopplingstesen säger nu bara att denna dynamiska avgränsning gentemot 

en mer komplex omvärld, som kännetecknar samhällets systemkaraktär som helhet, gör sitt intåg i 

samhället självt (Habermas 1995, s.382). 

Enligt Habermas behöver livsvärlden och dess speciella form av kommunikativ rationalitet 

utvecklas och institutionaliseras. Framför allt måste det skapas former för ett demokratiskt 

beslutsfattande där Habermas menar att besluten fattas efter rationella diskussioner där de segrande 

ståndpunkterna enbart vinner genom kraften i det bättre argumentet. Det är det kommunikativa 

förnuftet, den ömsesidiga förståelsen som man måste värna om för att kunna bevara och utveckla 

människans livsvärld där ande och hjärta ryms och inte trängs undan av systemvärlden (Habermas 

1995).  

I min analys av resultatet lyfter jag fram både skolans livsvärld i form av pedagogernas röster från 

ett individperspektiv och skolans systemvärld i form av organisation och samhällsinstitution från ett 

organisationsperspektiv och hur dessa påverkar varandra. 
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5. Metod 

5.1. Metodval 

Begreppet metod kommer av grekiska méthodos (av meta: efter och hódos: väg). Enligt Åsberg 

(2001) anger en metod de steg längs en väg som man företar sig, hur man går till väga, 

tillvägagångssätt. Metod innefattar också problemformuleringen som anger vägvalet. När problemet 

väl är formulerat i form av en frågeställning, kan man välja en uppläggning som gör det möjligt att 

dra de slutsatser som söks. 

Då jag i min studie har undersökt vilka förutsättningar som finns i skolan för att pedagoger tidigt 

ska kunna upptäcka flerspråkiga elever med risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter har jag 

använt mig av en kvalitativ insamlingsmetod. Jag har försökt förstå, urskilja mönster och kategorier 

i materialet. Jag har velat kunna vara flexibel och ta in ny eller icke förväntad kunskap. Den 

kvalitativa metoden rymmer goda möjligheter till både vidsynthet och djupsinthet. Det mest 

grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån informanternas eget perspektiv (Bryman 1997). Enligt Patel 

och Davidsson (2003) är varje kvalitativ studie unik. Här är det viktigt att beskriva hela 

forskningsprocessen från forskningsproblemet, forskarens förförståelse, hur den teoretiska 

kunskapen spelat in, hur de som omfattas av studien valts ut, i vilket sammanhang studien 

genomförts och hur informationen och resultaten har redovisats. Då stärks vad som menas med 

validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang. 

I min studie har jag med hjälp av intervjuer undersökt specialpedagogers, klasslärares och 

modersmålslärares erfarenheter, insikter och kunskap när det gäller att upptäcka flerspråkiga elever 

med risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun 

en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 

livsvärlden. Metoden ger en klar och känslig uppfattning av fenomen i vardagsvärlden. 

Stensmo (2002) anser att intervjun ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder just i 

den intervjuades medvetande. Samma ting och händelser kan träda fram på ett helt annat sätt för en 

annan intervjuads medvetande. Upplevelser och erfaranden är subjektiva och personliga. Det är 

inressant att tänka att man inte kan säga att en viss upplevelse är rätt eller fel. 

Berger och Luckmanns (1979) lyfter vikten av personliga möten. Den viktigaste upplevelsen av 

andra äger rum i den situation då vi står ansikte mot ansikte, face to face, vilket är prototypen för 

social interaktion. 

I face to face -situationen är den andre fullständigt verklig. Denna verklighet ingår i vardagens 

totala verklighet och är som sådan kompakt och betvingande. (Berger & Luckmann 1979, s.41) 

Jag har haft förmånen att möta nio specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och 

modersmålslärare ute i deras verksamheter i deras klassrum. Deras öppenhet och generositet har lett 

till intressanta möten, ansikte mot ansikte. 
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5.1.1. Människosyn 

Enligt Starrin och Svensson (1994) spelar människosyn, verklighetssyn och kunskapssyn en 

fundamental roll i forskningsprocessen och vid bedömning av forskningsresultaten. Min 

människosyn, verklighetssyn och kunskapssyn spelar en viktig roll i mitt ställningstagande till val 

av forskningsinriktning. Jag har försökt förstå människan som en fysisk, psykisk, social och 

existentiell varelse där även människans värde spelar in. Jag har försökt förstå vad det är för 

mekanismer som styr i och utanför skolan då man fortfarande har svårt att upptäcka flerspråkiga 

elever med ökad risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

5.1.2. En livsvärldsansats är kvalitativ 

En forskningsansats innehåller filosofiska grundtaganden av ontologiskt och epistemologiskt slag, 

det vill säga antaganden om vad verklighet och kunskap är (Bengtsson, 1999). Om man tar avstamp 

för sin forskning i livsvärlden skulle det vara svårt att fånga den i ett kvantitativt perspektiv. Enligt 

Bengtsson (1999) riktade Husserl (1859-1938) den moderna fenomenologins grundare, kritik mot 

matematiseringen av livsvärlden. Världen blev främmande för oss, kategoriserad i abstrakta, ideala 

och exakta kategorier som inte finns i den konkreta livsvärlden. Det som tilltalar mig i en kvalitativ 

livsvärldsansats i förhållande till mitt syfte är att den forskningen är inriktad på att studera världen i 

sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor. Bengtsson menar att 

för att kunna studera livsvärlden på det sättet krävs differentierade och sensitiva metoder som kan 

fånga den kvalitativa komplexiteten. Bengtsson betonar dock att: 

Forskningen måste styras av en öppenhet för livsvärldens komplexitet och dess mångfald av olika 

egenskaper och egenskapstyper, betydelser och värden, dimensioner och regioner, ofta 

sammanflätade med varandra. Detsamma gäller för människans sammansatthet av kognition, 

sinnlighet, emotion, kroppslighet, socialitet med mera och olika sätt att förhålla sig till världen. 

(Bengtsson, 1999, s.37) 

När forskningen talar om kvantitativ och kvalitativ metodologi, handlar det i slutänden om 

antaganden om den sociala verkligheten som är av filosofiskt, ideologiskt och kunskapsteoretiskt 

slag. Jag anser att detta står för något mer än bara olika metoder och tekniker för insamlande av 

information. 

5.2. Genomförande 

5.2.1. Urval 

I mitt arbete med att undersöka vilka förutsättningar som skolan behöver för att tidigt identifiera 

flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter sökte jag skolor som hade 

erfarenhet inom området. Jag ville tala både med specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och 

modersmålslärare för att få med olika roller, funktioner och perspektiv.  

Via mina kontakter på Specialpedagogiska skolmyndigheten, genom kollegors kontakter och andra 

samarbetspartners kontakter, fick jag tag på namn på personer som arbetade på skolor som kunde 

vara intressanta för min studie. Jag skickade e-post till 15 personer på olika skolor och fick så 

småningom kontakt med fem skolor som ville delta, sammanlagt nio specialpedagoger, 

speciallärare, klasslärare och modersmålslärare. Vi talades vid på telefon och bestämde tid för träff 

på deras respektive skola.  
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Röda skolan 

På Röda skolan som ligger i ett storstadsområde, går elever från förskoleklass till skolår nio. På 

skolan finns ca 623 elever. 22 procent av dem har ett annat modersmål än svenska. Det är 21olika 

språk representerade på skolan. Jag intervjuade en tvåspråkig specialpedagog och en 

modersmålslärare/talpedagog på skolan. 

Blå skolan 

På Blå skolan som ligger i ett storstadsområde, går elever från förskoleklass till skolår fem. På 

skolan finns ca 350 elever. Ca 80 procent av dem har ett annat modersmål än svenska. Det är ca 20 

olika språk representerade på skolan. Jag intervjuade en enspråkig klasslärare på skolan. 

Gröna skolan 

På Gröna skolan som ligger i ett storstadsområde, går elever från förskoleklass till skolår nio. På 

skolan finns 300 elever. 100 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Det är ca 10 

olika språk representerade på skolan. Jag intervjuade en enspråkig specialpedagog och en 

modersmålslärare på skolan. 

Gula skolan 

På Gula skolan som ligger i ett storstadsområde går elever från förskoleklass till skolår 9. På skolan 

finns ca 605 elever. 95 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Det är ca 35 olika 

språk representerade på skolan. Jag intervjuade en enspråkig specialpedagog och en tvåspråkig 

specialpedagog på skolan. 

Lila skolan 

På Lila skolan som ligger i ett storstadsområde går eleverna från förskoleklass till skolår sex. På 

skolan finns ca 310 elever. 95 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. På skolan 

finns ca 20 olika språk representerade. Jag intervjuade en enspråkig specialpedagog och en 

enspråkig speciallärare på skolan.  

5.2.2. Intervjuer 

Syftet med mina intervjuer var att undersöka vilka förutsättningar som finns i skolan för att 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare tidigt ska kunna upptäcka flerspråkiga elever 

som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter, för att kunna möta eleverna i lärandesituationen på 

ett adekvat sätt. Jag ville ringa in de områden som jag ville få belysta samtidigt som deltagarna 

kunde beskriva upplevelser och tankar med egna ord. Jag formade mina intervjufrågor efter mina 

forskningsfrågor och mitt syfte med studien till en intervjuguide (se Bilaga 3). Enligt Kvale (1997) 

fortskrider forskningsintervjun ungefär som en normal konversation men har ett specifikt syfte och 

en specifik struktur, den karaktäriseras av en systematisk form av utfrågning. Frågorna bör vara 

korta och enkla.  

Jag valde att spela in intervjuerna på en mp3-spelare eftersom jag tyckte att det var svårt att lyssna 

och anteckna samtidigt. Ofta är det bättre att ta det säkra för det osäkra och dokumentera intervjun 

med möjlighet till analys av fler nyanser än vad man från början har tänkt (Lantz 1993).  

Under intervjun blev jag medveten om att även jag var medskapare i samtalet och den berättelse 

som växte fram och formades. Valet av mina frågor, på det sätt som jag ställde frågorna och på den 

respons som jag gav pedagogerna på det de berättade påverkade både dem och samtalets innehåll 



28 

och karaktär. Att de som jag intervjuade visste att jag kom från en statlig skolmyndighet kan också 

ha påverkat hur de svarade. Det betydde dock inte att de intervjuade inte beskrev sina upplevelser 

med sina egna tankar, ord, känslor och övertygelser. 

Vid två av skolorna ville specialpedagogerna intervjuas tillsammans och jag försökte ställa samma 

fråga till var och en för att få reda på vad var och en tyckte. Ibland svarade de i varandras ställe 

eller vände sig till varandra. För övrigt följde jag samma tillvägagångssätt i samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden utgjorde mina egna riktlinjer för intervjuerna (se Bilaga 3). 

5.2.3. Pilotintervju 

Jag genomförde en pilotintervju för att göra en innehållsmässig granskning av intervjuguiden och 

kontrollera hur intervjufrågorna fungerade. Jag kontaktade en specialpedagog på en skola via 

telefon och bestämde tid för intervju. Jag förklarade att det gällde en pilotintervju och att jag gärna 

ville ha respons på innehållet och själva frågorna.  

Jag hade tänkt att intervjun skulle ta ungefär en timme vilket den också gjorde. Under denna timme 

fanns utrymme för introduktion och prat runt omkring. Jag avslutade också intervjun med en 

sammanfattning och avstämning av svaren. Efter pilotintervjun kom jag fram till att jag behövde 

formulera om frågorna mer till talspråk . De var lite för tillkrånglade och formellt formulerade.  

Jag fick positivt gensvar på innebörden i frågorna. Jag fick bekräftat att underlaget jag utarbetat var 

relevant och fungerade. Frågorna fungerade som tänkt vilket säkerställde trovärdigheten i 

förhållande till mitt syfte. 

5.2.4. Utskrifter och hantering av data 

Samtliga intervjuer spelades in på en mp3-spelare varefter jag ordagrant skrev ut dem efter 

berättelsens muntliga form. Kvale (1997) ställer sig frågan: Hur ser den utskrift ut som lämpar sig 

för mitt forskningssyfte? Jag valde att inte inkludera pauser, repetitioner och tonlägen eftersom jag 

ville ge samtalet en litterär stil som skulle underlätta att förmedla meningen i intervjupersonens 

berättelse till läsaren. Sedan väl utskriften blivit gjord betraktas den enligt Kvale (1997) som det 

enda pålitliga empiriska datamaterialet i intervjuprojektet. Den utgör dock inte intervjuforskningens 

grundläggande data utan är en konstruktion. En muntlig kommunikationsform har blivit en skriftlig. 

Varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. 

Utskrifter är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften (Ibid.). 

Materialet avidentifierades genom att namnen på samtliga personer blev borttagna, endast deras 

yrkestitlar nämndes. Namnen på skolorna ändrades så att man inte kunde identifiera lärare och i 

förlängningen elever. Jag valde att namnge skolorna med hjälp av färger för att inte riskera att 

sammanblanda dem med existerande skolor. 

5.3. Hermeneutik  

Min studies fokus på att förstå mening och innebörder gjorde att jag valde en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära (Ödman 2005) och är en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för mänskliga handlingar, dess livsyttringar 

och spåren av dessa.  
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Hermeneutik var från början en metod för bibeltolkning - man sökte efter Guds budskap i 

bibeltexterna. Senare kom metoden att användas inom litteraturvetenskap i syfte att klargöra 

författarens budskap – undertexten i ett litterärt verk (Stensmo 2002). I dag används hermeneutik 

för tolkning av alla typer av texter, inklusive människors berättelser om olika livserfarenheter. 

Hermeneutiken kan sägas ha utvecklat en vetenskaplig grund för de förståelseinriktade 

humanvetenskaperna. Dagens vetenskap präglas av en motsättning, som är tydligast inom samhälls- 

och beteendevetenskap (Ödman 2005). Det beror på att man studerar två olika sidor av människans 

tillvaro, av vilka den ena studeras naturvetenskapligt och den andra humanvetenskapligt. Denna 

skillnad har inte klargjorts på något slutgiltigt sätt men Ödman betonar vikten av att vetenskaperna 

inte isolerar sig från varandra, de bör istället komplettera varandra. Både förståelse och förklaring 

är nödvändiga för att öka vår kunskap. Enligt Szönyi (2005) är det när vi inte längre förstår som vi 

måste förklara. 

5.3.1. Förståelse 

Inom hermeneutikens förståelseinriktning har det diskuterats vad det innebär att förstå en annan 

människa. Under den tidiga hermeneutiken betonades betydelsen av att forskaren skulle leva sig in i 

en annan människas värld. Synsättet har kritiserats av många för sin orimlighet (Ödman 2005). 

Istället för att upplevelsen hos den som förstår och den som förstås måste vara identiska kan 

förståelse betyda att den andres livsvillkor och perspektiv blir synliga för en så att de blir 

begripliga. Istället för att se världen med den andres ögon handlar det om att se vad den andre ser 

(Ibid.). 

5.3.2. Förförståelse 

Förförståelsen är vår förståelse som fakticitet. Förståelsen grundas på den historiskt givna 

förförståelsen, vi kan inte förstå utan att ha förstått (Ödman 2005). Förförståelse är ett centralt 

begrepp inom hermeneutiken. Med förförståelse menas att man inte enbart uppfattar verkligheten 

genom sina sinnen. Det som verkar vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en stor del 

tolkning. Förförståelse påverkas ofta av våra värderingar. Förförståelse bygger med andra ord ofta 

på önsketänkande (Thurén 1995). När individen genom tolkning förstår sin omvärld är det nya inte 

helt nytt. Individen bär med sig erfarenheter som en gång i dialogens form byggde upp det inre 

referenssystemet. Erfarenheterna blir modeller i mötet med andra människor. Nya möten kommer 

att förstås utifrån erfarenheten av tidigare möten (Lantz 1993).  

5.3.3. Hermeneutisk spiral 

Den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som startar i texten som helhet, varefter man 

granskar enskildheter i texten, för att sedan återvända till helheten med förhoppningsvis en 

fördjupad förståelse av textens budskap. Denna process benämnd den hermeneutiska spiralen, kan 

fortsätta ytterligare ett varv. Stensmo (2002) beskriver den hermeneutiska tolkningen i olika steg 

där forskaren i det första steget försöker bilda sig en uppfattning om texten som helhet: vad är 

detta? Det andra steget innebär att man söker efter tema/teman i texten. Temasökandet kan vara 

globalt och ha hela texten i fokus under sökandet. Temasökningen kan också vara detaljerad och 

innebära att man närläser varje rad i berättelsen. Det tredje steget kan vara att man jämför texter 

med likartade teman. Genom att jämföra upplevelser/erfaranden som är likartade, kan man säkrare 

fånga det essentiella i en viss typ av upplevelse. Steg fyra innebär att man återvänder till texten som 

helhet med den fördjupade förståelse för en upplevelse/erfarande som mellanstegen två och tre har 

givit. Den hermeneutiska spiralen är därmed fullbordad. En ny syn på helheten kan innebära att 
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man går ett nytt varv med nya tematiseringar och nya jämförelser. Processen fortsätter till dess man 

uppnått ett godtagbart resultat, en mättnad där man inte kan utvinna mer av materialet (Ibid.).  

5.3.4. Vidare tolkning och mina analyssteg 

Mitt analysarbete började när jag kontaktade pedagogerna som skulle vara med i intervjun och 

fortsatte när jag läste om deras skolor på skolans hemsida, vidare då jag besökte dem i deras 

verksamhet och då jag genomförde intervjuerna. Tolkning är något som vi ständigt upptas av och är 

viktigt att känna till för tolkningsprocessen. Enligt Gustavsson (2000 a, b) pendlar ofta ett 

tolkningsarbete mellan olika syften. Den moderna hermeneutiken karaktäriseras ofta av en pendling 

mellan ett erfarenhetsnära och ett erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. Det erfarenhetsnära 

tolkningsintresset innebär en tolkning av andras erfarenheter och hur erfarenheterna har influerat 

det de sagt och gjort. Ett erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse består av att utforska alla andra 

möjliga meningar och innebörder som en studerad utsaga eller handling kan tillskrivas. I mina 

analyssteg har jag inspirerats av Stensmos (2002) beskrivande av den hermeneutiska tolkningen i 

olika steg och av Gustavssons (2000 a, b) distinktion mellan ett erfarenhetsnära och ett 

erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. Jag beskriver mina analyssteg utifrån Szönyis (2005) 

modell för tolkningsprocessens olika analysnivåer och rörelse från erfarenhetsnära till 

erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. 

Mitt första analyssteg – en känsla av helhet 

Mitt första analyssteg av min studie bestod av att få en känsla av helheten. Utskriften av 

intervjuerna bestod av 37 sidor. Min strävan var att läsa var och en av intervjuerna öppet utan att 

medvetet lägga någon specifik teori som raster för läsandet. Jag försökte förstå vad pedagogernas 

arbete med de flerspråkiga eleverna betydde för dem själva. Jag hade därför ett erfarenhetsnära 

tolkningsintresse och försökte med hjälp av pedagogernas berättande förstå hur de själva upplevde 

sin verksamhet. Vid intervjuerna användes som jag har beskrivit under avsnittet intervjuer, en 

frågeguide för att vara säker på att komma in på de områden som jag ville undersöka närmare. 

Samma frågeområden kunde dyka upp på fler ställen under intervjuernas gång. Jag markerade med 

färgpennor och skrev reflektioner i marginalen. Jag skaffade mig alltså ett första intryck av och 

lärde känna materialet.  

Mitt andra analyssteg – kategorisering av materialet 

Det här steget innebar urskiljande av avsnitt eller delar där jag i läsningen sökte kategorier i 

intervjuerna som på olika sätt belyste syftet. Nivån var fortfarande datanära och med fokus på 

individer eller fenomen. Ett mer analytiskt och systematiskt tolkningsarbete låg bakom det här 

steget och ibland kunde olika alternativa tolkningar som varit betydelsefulla för processen också 

behövas redovisas. Utsagor från olika pedagoger kunde fogas samman och tolkningarna tog därför 

en ansats mot en något mer erfarenhetsöverskridande inriktning. Till exempel påtalade flera skolor 

att man arbetade med ”svenska som andraspråk i stället för ämnet svenska”. Kategorin blev då 

”Svenska som andraspråk”. Kategorierna som föll ut fick bilda rubrikerna på redovisningen av 

resultatet som belystes med citat. 
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Mitt tredje analyssteg – sammanfattande tolkningar 

Mitt tredje analyssteg bestod av sammanfattande tolkningar i slutet av varje kategori/ rubrik. 

Tolkningar och förståelse som överskred de enskilda pedagogernas perspektiv presenterades och 

ytterligare ett steg mot en övergripande teoretisk ansats kunde antas.  

Mitt fjärde analyssteg – generella teman utifrån kategorierna och beskrivande av dessa 

teman 

Utifrån kategorierna sökte jag generella teman och mönster som framkom och övergripande 

tolkningar som byggde på erfarenheter från samtliga kategorier. De olika kategorierna som 

överensstämde mellan de olika intervjuerna kom att bilda teman. Av bland annat kategorierna 

”Svenska som andraspråk”, ”Skiljer sig sättet om eleven är flerspråkig” och ”Helhetssyn på eleven” 

bildade ”Pedagogers kompetens och erfarenhet” ett övergripande tema. Dessa generella teman 

beskrevs genom en kortfattad text vad som karaktäriserade dem. 

Mitt femte analyssteg – slutsats utifrån karaktäristika 

De karaktäristika som framkom utifrån de generella temana knöts samman till en slutgiltig slutsats. 

Denna slutsats kom att inleda resultatdiskussionen i studien. 

5.3.5. Presentation och trovärdighet 

Ett viktigt metodologiskt moment i den hermeneutiska forskningsprocessen är redovisningen och 

presentationen av studien. Presentationen är avgörande för studiens trovärdighet eftersom det är här 

som forskaren skall föra ett resonemang som övertygar läsaren om att de tolkningar som är gjorda 

också är väl underbyggda och rimliga. Validitet får ofta betydelsen giltighet och hänför sig till 

sanningen och riktigheten hos ett yttrande. I kvalitativ forskning finns det en vid definition av 

begreppet validitet. Undersöker en metod vad den är avsedd att undersöka? Beroende på 

undersökningsmetod och analys ser valideringen olika ut.  För att öka validiteten i min studie 

använde jag mig av samma intervjuguide vid samma intervjuer. Jag skickade samtliga utskrifter av 

intervjuerna till min handledare och vi kunde sedan jämföra och diskutera våra tolkningar av 

intervjuerna. Att kontinuerligt diskutera sitt material och tolkningar med andra forskare under 

arbetsprocessen är ett viktigt tillvägagångssätt för att öka studiens trovärdighet (Kvale 1997). 

Utöver samtal med min handledare diskuterade jag även mitt pågående arbete med två forskare 

inom pedagogik och tvåspråkighetsforskning. Viktigt att påpeka i sammanhanget är också att då de 

intervjuade inte var så många till antalet kan jag inte göra anspråk på att dra några säkra generella 

slutsatser ur resultatet. 
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6. Etiska aspekter 

För att garantera de intervjuades anonymitet i studien följde jag Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2004). Enligt Stensmo (2002) ställs de forskningsetiska frågorna på sin spets av flera skäl 

inom utbildningsvetenskaplig forskning. Ett är att det är barn och ungdomar som forskningen ofta 

handlar om. Det innebär att såväl barn som föräldrar/vårdnadshavare måste informeras och ge sitt 

samtycke till deltagande. Ett annat skäl är att mycket forskning genomförs i forma av ljud eller 

bildupptagningar, vilket gör det lätt att identifiera personer som deltar i studier. Ett tredje skäl är att 

praktiknära forskning ofta genomförs av barn och ungdomars lärare eller annan lätt identifierbar 

person. 

1. Informationskravet 

Jag informerade om studiens syfte och mitt uppdrag via e-post till deltagarna i studien. Jag 

hade även telefonkontakt med deltagarna där jag kan informera om studien. När jag träffade 

deltagarna upplystes de om studiens syfte och mål igen.  

2. Samtyckeskravet 

Deltagarna upplystes om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

3. Konfidentialitetskravet 

Jag valde att inte uppge skolornas namn för att det inte skulle gå att identifiera deltagarna 

och upplyste om detta vid intervjutillfället. 

4. Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades om att materialet bara användes av mig och förstördes efter 

studiens slut. 



33 

7. Resultat och Analys 

Totalt intervjuades 9 specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och modersmålslärare som 

arbetade på fem olika skolor. Redovisningen bygger på pedagogernas svar och berättelser utifrån 

intervjufrågorna. Resultatet redovisas som en sammanhängande berättelse i ungefär samma 

kronologiska ordning som frågorna i intervjun ställdes. Mängden data som presenteras i form av 

utdrag och citat från intervjuerna är relativt omfattande, vilket har två syften. Ur ett vetenskapligt 

perspektiv är det viktigt att läsaren skall ges möjlighet att ta del av och därmed kunna kontrollera 

vad analysen grundas på. I en studie med hermeneutisk ansats utgör redogörelsen av data en viktig 

grund för studiens trovärdighet. Ytterligare ett argument är att läsaren ska få en djupare förståelse 

för de intervjuades arbete. Rubrikerna utgör de kategorier som föll ut ur resultatet (se 5.3.4 Mitt 

andra analyssteg – kategorisering av materialet). Efter varje rubrik görs korta sammanfattande 

tolkningar (se 5.3.4 Mitt tredje analyssteg – sammanfattande tolkningar). 

När jag inte specificerar de olika yrkeskategorierna i redovisningen använder jag samlingsnamnet 

pedagogerna för att beteckna dem. När jag skriver om både specialpedagoger och speciallärare 

samtidigt använder jag samlingsnamnet specialpedagoger. Inom de olika yrkeskategorierna finns 

pedagoger som har utbildning inom svenska som andraspråk och i andra sammanhang kallas 

svenska som andraspråkslärare. Jag har inte specificerat den kompetensen i den här studien då det 

blir för många kategorier att hålla isär. Modersmålslärare kan i vissa andra sammanhang benämnas 

tvåspråkiga lärare. I den här studien har jag valt att kalla dem modersmålslärare oavsett vilka 

funktioner de har haft på skolan. Eleverna i skolan betecknas eleverna eller barnen. I stort sett 

återges utdrag ur pedagogernas berättelser ordagrant. När det gäller redovisningen av citat finns det 

inte citatexempel från alla intervjuade under alla rubriker. Om det finns särskilda skillnader mellan 

de olika pedagogerna betonas det särskilt, i annat fall utgör citaten en sammanfattning med relevans 

för samtliga.   

På Röda skolan intervjuades en platsanställd modersmålslärare som också var talpedagog (som 

hade största delen av sin tjänstgöring på den skolan) och en tvåspråkig speciallärare var för sig. 

På Blå skolan intervjuades en enspråkig klasslärare. 

På Gröna skolan intervjuades en enspråkig specialpedagog och en platsanställd modersmålslärare 

(som hade hela sin tjänstgöring på den skolan) var för sig.  

På Gula skolan intervjuades en enspråkig specialpedagog och en tvåspråkig specialpedagog 

tillsammans. Specialpedagogerna arbetade också som språkutvecklare i kommunen.  

På Lila skolan intervjuades en speciallärare och en enspråkig specialpedagog tillsammans.  

7.1.1. Antal elever med annat modersmål än svenska   

För att få en uppfattning om och känsla för skolorna och skolmiljön började jag mina intervjuer 

med att fråga hur stora skolorna var, hur många elever som gick där, hur många elever som hade ett 

annat modersmål än svenska och hur många språk som fanns representerade på skolan. På tre av 

fem skolor hade fler än 95 procent av eleverna annat modersmål än svenska. På de flesta av 

skolorna var mellan 20-30 språk representerade. Specialläraren på Lila skolan uttryckte:  
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Över 95 procent eleverna har ett annat modersmål med ca 20 olika språk. Tidigare, för jättelänge 

sedan, var det ungefär 65 procent svenska barn och 35 procent invandrarbarn, då fanns det en bred 

majoritet av svenska barn och det svenska språket. (Speciallärare Lila skolan)  

På Gröna skolan hade 100 procent av eleverna ett annat modersmål än svenska. 

100 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Kan vi möjligtvis ha någon med en 

svensk mamma eller pappa i de yngre åren?  (Specialpedagog Gröna skolan) 

På några av skolorna uttryckte man att det hade blivit svårare att arbeta med sitt uppdrag. 

Specialläraren på Lila skolan beskrev att det tidigare fanns en bred majoritet av svenska barn och 

det svenska språket.  

Trots att vi har blivit bättre och duktigare och mer kompetenta hela tiden så har betingelserna hela 

tiden blivit jobbigare och svårare. Och nu är det mycket knepigt. Nu flyttar ju också de familjer 

som har utbildning och kommer in och har arbete och medvetenhet. Från början flyttade de 

svenska familjerna iväg, så att det blir som en segregering, även inom invandrargruppen faktiskt 

mellan de som har mer på fötterna och de som har svårare att klara sig.(Speciallärare Lila skolan) 

Utsagan ovan är intressant på flera sätt. Dels ser vi ett exempel på att pedagogernas kompetens vad 

gäller arbetet med flerspråkiga elever hade ökat generellt. Dels ser vi yttre faktorer som påverkade 

möjligheterna att kunna upprätthålla samma arbete. Elever med olika förutsättningar valde olika 

skolor och det påverkade skolors resultat.  

7.1.2. Organisation av modersmålsundervisning – hinder eller 

möjligheter? 

Pedagogerna beskrev hur modersmålsundervisningen var organiserad på skolorna. Det var två 

mönster som framträdde tydligt. På tre av skolorna hade man platsanställda modersmålslärare 

förutom de så kallade ambulerande modersmålslärarna. På de övriga skolorna fanns bara 

ambulerande modersmålslärare. De som var platsanställda hade sin anställning på en speciell skola 

och de som var ambulerande kunde arbeta på många skolor och i flera kommuner. Det såg lite olika 

ut på skolorna om undervisningen låg utanför eller innanför schemalagd tid delvis beroende på 

vilket typ av anställningsform modersmålslärarna hade. 

Jag är anställd av skolan men har modersmål på några skolor till. De andra språken ligger utanför 

skoltid. Det har kommit en helt ny organisation från början av året vilket innebär att den här 

specialistenheten som vi tillhör den har ändrats om så att vi som hade vår huvudtillhörighet i något 

område flyttades att tillhöra ett område och jag är en av dem få. Men de andra går runt som vanligt 

och kan ha hur många skolor som helst. (Modersmålslärare Röda skolan) 

Specialläraren på Röda skolan berättade om modersmålslärarnas arbetssituation på följande sätt: 

En av modersmålslärarna har sin basplacering på skolan. Övriga modersmålslärare jobbar oftast 

här på dagtid men de har så många olika skolor att de springer här och sedan till en annan skola. 

Vissa har undervisning utanför schemat, det beror på hur de får ihop sitt schema. De har inga egna 

rum. En av dem jobbar i biblioteket. Jag är inte avundsjuk. (Speciallärare Röda skolan) 

Modersmålsläraren på Gröna skolan var platsanställd på skolan och träffade alla elever i alla åldrar, 

en timme i veckan för förskoleklass till år 6 och en timme och tjugo minuter för år 7-9.  

Jag har grupper av barn som kommer till mig, jag känner mig som en klasslärare, nästan hälften av 

klassen kommer i alla fall. Ibland räcker inte stolarna. Eftersom vi har stora grupper kommer varje 
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klass för sig. Men alla olika åldrar brukar vara här, speciellt när jag får nya barn. Då börjar vi 

blanda dem, annars går de som är i samma ålder tillsammans. Men vi har olika nivåer eftersom vi 

har barn som är födda här och barn som är nyanlända från olika länder. Vi har studiehandledning 

också. (Modersmålslärare Gröna skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan berättade om organisationen av modersmålsundervisningen på 

skolan och när på dagen undervisningen låg. 

Eleverna får träffa sina modersmålslärare under skoltid. De har ettorna 13.40, då är de på fritids 

fortfarande men på slutet av dagen. Men eftersom modersmålslärarna jobbar här hela veckan 

måste man ju sätt in undervisning under dagtid, annars har det ju ingenting att göra på dagarna. De 

andra modersmålslärarna är kanske på fem eller sex olika skolor, det är inte så att vi vill ha 

undervisningen utanför schemat. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Några av de intervjuade tog upp frågan om att modersmål var ett frivilligt ämne för eleverna och 

föräldrarna att besluta om. Den tvåspråkiga specialpedagogen på Gula skolan uttryckte: 

Men de flesta tackar ja. För våra modersmålsgrupper är relativt stora och redan från 

sexårsverksamheten är det många barn som går. De flesta modersmålslärare kommer till skolan. 

Några barn i de små språken åker iväg, det måste väl vara minst fem stycken? Men de stora 

språken är på plats här hos oss. Sen är det några språk till som jag inte kan så här på rak arm. Jag 

tror också att det har med att göra att vi på skolan är så tydliga med att tala om att modersmålet är 

viktigt. Vi har ju gått ut ganska tydligt med det. (Tvåspråkig specialpedagog Gula skolan) 

Klassläraren på Blå skolan beskrev också modersmålsundervisningens frivilliga karaktär. 

Sen så har de modersmål utanför undervisningen. Det är ju frivilligt, alla väljer inte att ha 

modersmål, det beror ju på hur duktiga lärarna är. Och sen är det ju svårt, det är små barn, det 

finns ju praktiska saker som, man kan ju undra om man har gått i skolan till halv två och är ganska 

utpumpad, då kan man ju fråga hur mycket man orkar. De träffas en gång i veckan en timme. 

Studiehandledning har man ibland och det har jag då med den ena modersmålsläraren som hjälper 

till med något vi jobbar med. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialläraren på Röda skolan som arbetade med de äldre eleverna berättade att de eleverna ibland 

hoppade av modersmålsundervisningen. 

Alla väljer inte modersmålsundervisning, vissa väljer och hoppar sedan av när de upptäcker att det 

är mycket svårare än vad de tror och att det kräver mer. Och sen speciellt i nian har jag upptäckt 

att en del hoppar av för att de inte orkar och de behöver ha betyg i kärnämnen. (Speciallärare Röda 

skolan) 

Specialpedagogerna på Gula skolan lyfte en annan aspekt av undervisningen av elever med ett 

annat modersmål än svenska. Eleverna började flytta ut i övriga delar av kommunen till skolor där 

man inte hade så stor erfarenhet av att arbeta med elever med ett annat modersmål än svenska. 

Där tror jag också att det börjar bli en medvetenhet i våra skolor i kommunen. För nu börjar de här 

föräldrarna flytta ut ur området ut i kommunen. Vår kommun är ganska stor och helt plötsligt kan 

du ha elever som har svenska som sitt andraspråk och du har ingen som helst aning hur du ska 

bemöta eller jobba med dem. Så nu har vi en skola där vi fortbildar all personal kring just svenska 

som andra språk: Hur kan man arbeta med språkutveckling och ändå utveckla det ämnesspecifika. 

Det börjar ju växa en annan slags medvetenhet både hos rektorer och hos pedagoger i kommunen. 
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Barnen börjar finnas överallt och det är ju bra. Det är bra att de vågar ta steget utåt men de möts av 

andra problem. (Tvåspråkig specialpedagog Gula skolan) 

Sammanfattningsvis kan man säga att de skolor som hade elever i stora språkgrupper hade valt att 

anställa modersmålslärare som arbetade fast på skolan. Elever som tillhörde mindre språkgrupper 

fick delta i en mer okänd och marginaliserad modersmålverksamhet på sin egen skola eller på 

någon annan skola. Pedagogerna beskrev dilemmat med modersmålsundervisningens frivilliga 

karaktär. Några pedagoger beskrev att skolor med en högre andel elever med annat modersmål än 

svenska var man mer medvetna i frågor som gällde elever med annat modersmål än svenska. 

7.1.3. Svenska som andraspråk 

I våra samtal kring läs- och skrivutvecklingens plats inom svenskämnet kom pedagogerna från 

samtliga skolor omgående in på ämnet svenska som andraspråk. I alla skolor utom Röda skolan 

undervisade man enbart i ämnet svenska som andraspråk, inte i ämnet svenska. Klassläraren i Blå 

skolan uttryckte:  

Hela min undervisning är präglad av svenska som andraspråk. Det är genom talet vi gör allt, vi 

pratar, omsätter allt i tal, vi klär allt i ord, det är grunden i hela undervisningen. Och det får ta tid. 

Jag tänker knappt i termer som, eftersom det här är ju svenska som andra språk, det är grunden för 

undervisningen, åtta av tio elever är invandrarelever. På en glidande skala, mer och mer tänker jag 

mindre och mindre på om man har fler modersmål hemma eller om man har specialpedagogiska 

bekymmer, utan mitt uppdrag som lärare är ju att nå varje enskild elev. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialpedagogen på Gula skolan beskrev hur man arbetade med ämnet svenska som andraspråk: 

Sedan är det ju, sen går det inte att ha undervisning i svenska i någon klass här. Man måste ju 

tillrättalägga undervisningen. Så det är ju så att kontinuerligt försöker man utbilda lärarna i både 

det här vad gäller språket och matematik och språket i alla ämnen. Det är ju en slags svenska som 

andraspråk hur man tillrättalägger undervisningen. (Specialpedagog Gula skolan) 

På Röda skolan hade man tvärtom haft svårt att få igång undervisningen i svenska som andraspråk 

eftersom man inte hade så många elever som behövde den undervisningen. 

Vi har haft stora brister när det gäller svenska som andraspråk för vi har inte haft så många elever 

men i år har vi fått igång den. De lärare som har svenska som andraspråk kartlägger elevernas 

behov mer än vi specialpedagoger. De är utbildade som svenska som 

andraspråkslärare.(Speciallärare Röda skolan) 

På ett par av skolorna diskuterade man att alla lärare borde se sig som språklärare men att de yttre 

kraven påverkade . 

Om man tänker tio år tillbaka då var i princip kravet att alla skulle ha svenska som andraspråk 

eller utbilda sig i det om man jobbade här. Och att lära ut svenska måste genomsyra alla ämnen, 

det har ingenting bara med svenskämnet att göra utan alla ska se sig som språklärare. Och det 

försöker vi ju upprätthålla fortfarande men det är ju svårare om det kommer ny ledning som får 

andra bekymmer, diskussionen dör ju ut tyvärr litegrann när det bara handlar om pengar och 

uppsägningar. (Specialpedagog Gröna skolan) 

På Gula skolan diskuterade specialpedagogerna svenska som andraspråk i förhållande till 

svenskämnet och föräldrars önskemål om att deras barn skulle läsa svenska. 
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Ja språknivån hänger ihop, då har de svenska som andraspråk, de måste nå en viss nivå för att ha 

svenska som modersmål. Föräldrarna kan ju protestera och tycka att eleverna ska ha svenska. 

Egentligen skulle man kanske gå efter arbetssättet som ska anpassas efter elevernas förmåga och 

inte efter svenska som andraspråk och svenska. Du kan ju ha en elev som har svenska som 

modersmål och som inte klarar målen i svenska för att han eller hon har andra svårigheter. Och 

även har ett dåligt ordförråd. Jag förstår ju föräldrarna också att de tror att det är bättre att ha 

svenska än svenska som andraspråk, fast man säger att det är jämbördigt, att man kommer in på 

högskolan, att man kommer in på gymnasiet, att det är lika. (Specialpedagog Gula skolan)  

Utsagan ovan innehåller mycket information om hur pedagogerna upplevde ämnet svenska som 

andraspråk och dess inbyggda problematik i förhållande till elevernas måluppfyllelse. På flera av 

skolorna hade lärarna utbildning i svenska som andraspråk vilket verkade vara en förutsättning för 

att ämnet skulle fungera. Skolans attityd och syn på ämnet var viktig för vilka signaler som eleverna 

och deras föräldrar fångade upp. Pedagogernas strävan att låta svenska som andraspråk genomsyra 

hela undervisningen påverkades på vissa skolor av krav på besparingar. Syftet med svenska som 

andraspråk är enligt kursplanen att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det svenska 

språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.  

7.1.4. Läs- och skrivutveckling 

Specialpedagogerna, klassläraren och modersmålslärarna beskrev hur just de arbetade med sina 

elevers läs- och skrivutveckling. De olika yrkeskategorierna arbetade med olika elever i olika åldrar 

från förskoleklass till år nio på olika sätt. Modersmålslärarna arbetade med elever i alla åldrar. 

Klassläraren följde sin klass från år ett till fem. Specialpedagogerna var organiserade på olika sätt 

på de olika skolorna. De olika yrkeskategorierna arbetade också med samma elever. 

Vi är olika lärarkategorier som jobbar åt var sitt håll men samtidigt försöker ju vi att samsas och 

diskutera runt eleverna. Så vi har en specialpedagog från f-5 och sedan en från 6-9 och sedan har 

vi lite svenska som andraspråkundervisning som en tredje person har. Och sedan har vi olika 

modersmålslärare som kommer och går. Det är bara jag som är anställd här, inte på heltid heller 

men att jag är i området. (Modersmålslärare Röda skolan) 

Klassläraren på Blå skolan beskrev sitt uppdrag att nå varje enskild elev oavsett elevens modersmål. 

Generellt sett är det ju så att eleverna behöver otroligt mycket språkträning och då får det vara 

grunden i all undervisning, här sitter vi inte tysta. (Klasslärare Blå skolan) 

Modersmålslärarna på skolorna arbetade med elever från förskoleklass till år 9 i åldersblandade 

grupper och kunde följa sina elevers utveckling. Modersmålsläraren på Gröna skolan beskrev den 

stora spännvidden mellan sina elever. 

Jag har nior som ligger på MVG, jag har några treor som har MVG. Ibland är en som går i trean 

duktigare än en som går i nian. Barn i samma årskurs har inte samma böcker. (Modersmålslärare 

Gröna skolan) 

Specialläraren på Röda skolan som arbetade med de äldre flerspråkiga eleverna berättade om 

dilemmat med behovet att arbeta med elevernas basfärdigheter, att göra grunden stadigare i 

elevernas läs- och skrivutveckling och att samtidigt producera uppgifter som var betygsgrundande. 

Specialpedagogen på Lila skolan beskrev sitt arbete med läsning och skrivning både som ett 

individuellt arbete med enskilda barn och arbete ute i klasserna. 
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Jo dels har vi individuella barn som har stora bekymmer så dem får man jobba individuellt med. 

Sen har jag också en del läsecirkelgrupper. Sen jobbar jag en del med berättandeskrivning för att 

få igång de klasserna för att skriva. (Specialpedagog Lila skolan) 

Jag frågade om de intervjuade visste var deras elever befann sig i sin läs- och skrivutveckling på 

alla sina språk och hur de i så fall visste det. På några av skolorna beskrev man att man samtalade 

med föräldrar, med elever och modersmålslärare om man mötte dem. Klassläraren i Blå skolan 

uttryckte: 

Det är inte alltid så, jag pratar med föräldrarna, jag pratar med eleverna, och jag pratar med de 

modersmålslärare där vi möts. Det kan ju vara så att de har undervisning på en annan skola och då 

träffar jag inte dem men jag försöker att hålla kontakten, jag frågar hur det går och jag är alltid lite 

nyfiken på att höra med föräldrarna. Jag kan få en ganska god bild av, kan de skriva på 

modersmålet, om de pratar det hemma. Jag har lite koll hur de använder sitt modersmål. 

(Klasslärare Blå skolan) 

På Röda skolan försökte man också fråga modersmålslärarna om man sågs.  

Jag pratar med modersmålslärarna, men inte så mycket eftersom man inte ser dem så mycket. Men 

man måste verkligen kolla med klasslärarna och pedagogerna när modersmålsläraren är här om 

man vill träffa honom eller fråga eleven. (Speciallärare Röda skolan)  

På några skolor arbetade man bland annat med elevledda utvecklingssamtal och lärares omdömen 

om de olika ämnena utifrån målen där också läs- och skrivutvecklingen kom in. När det gällde 

modersmålsämnet såg det lite annorlunda ut. 

Så i den processen, två gånger/läsår, kommer ju i alla fall varje elev att få ett omdöme där ju 

förstås läs- och skrivutvecklingen bedöms utifrån målen. Och i modersmålet så har vi ju lite andra 

mål förstås än i något annat språk om man säger så för det är ju också frivilligt. Men samtidigt har 

ju varje elev sina mål. IUP. (Modersmålslärare Röda skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan beskrev också svårigheter med att man inom modersmålsämnet 

inte hade uttryckta nivåer att arbeta med. 

När det gäller modersmål tycker jag inte att vi har utarbetat så tydligt på vilken nivå man ligger 

och det är inte så lätt att säga, det finns ju inga graderingar med vad man ska kunna. Vi har inte 

skrivit ner för de olika modersmålen. Men sen i svenska har vi ju ganska tydliga mål för varje men 

det är nog mer att jag frågar lärarna: ja men tycker du att det är en nivå som motsvarar den åldern 

och så svarar de. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika yrkeskategorierna på skolorna arbetade på olika sätt med 

de flerspråkiga elevernas läs- och skrivutveckling. De olika pedagogerna som arbetade med samma 

elever beskrev att de försökte samordna sina insatser men att en helhetssyn på den flerspråkiga 

eleven i många fall saknades. I de lägre åldrarna var det klasslärarna som hade helhetsgreppet över i 

först hand elevens svenska läs- och skrivutveckling. Elevens utveckling på modersmålet ansvarade 

modersmålsläraren för. Specialpedagogerna arbetade både individuellt med elever som behövde 

stöd och ute i klasserna. På flera av skolorna användes LUS – materialet (Allard mfl 2001). 

Specialpedagogerna uttryckte att LUS - materialet var ett ganska svårt och trubbigt instrument att 

använda för flerspråkiga elever. Elever som läste med flyt kanske inte hade förståelsen på grund av 

språket. Det var lätt att bli osäker och dra ohållbara slutsatser om de flerspråkiga elevernas läs- och 

skrivutveckling om de värderades utifrån normer för de majoritetsspråkiga eleverna. Vid 

upprättande av IUP, den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, när alla insatser 
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skulle samordnas i ett gemensamt dokument, berättade pedagogerna att det saknades tydliga mål för 

de olika modersmålen. De skriftliga omdömena ska beskriva elevens kunskapsutveckling utifrån de 

nationella målen, men kursplanerna går inte att följa bokstavligen, de behöver tolkas och 

analyseras.  

7.1.5. Läsinlärning på flera språk 

Utifrån diskussionen om arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling kom pedagogerna in på 

själva arbetet med läsinlärningen. Jag ställde en följfråga om vilket/vilka språk eleverna lärde sig 

läsa på. De flesta svarade att eleverna lärde sig att läsa på svenska i första hand men att de också 

lärde sig läsa på sitt modersmål under modersmålsundervisningen. Det gick inte att urskilja någon 

speciell strategi för läsinlärning på flera språk på skolorna utan man beskrev att det var mer upp till 

varje undervisande lärare hur man gjorde. Modersmålslärarna som arbetade med elevernas 

läsinlärning på modersmålet betonade att tiden var en viktig faktor för arbetet, de träffade endast 

sina elever vid ett tillfälle i veckan. Klassläraren på Blå skolan ansåg att det inte gick att svara på 

frågan generellt utan att man såg till varje elev och dess förutsättningar. 

Man måste ju känna efter för varje enskild elev och försöka ta reda på och sy ihop något som kan 

fungera för eleven. Så att det är ju tät kontakt både med modersmålslärare, föräldrar och elev för 

att backa upp och försöka och hitta hem. Om läsutvecklingen inte går som det ska tar det ju lite tid 

om man har fler modersmål. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan beskrev att man hade fört en diskussion på skolan om hur man 

skulle tänka kring några nyanlända elever och deras läsinlärning. 

Eleverna går ju på modersmålsundervisning och där jobbar de med att lära sig läsa på sitt 

modermål. Man lär sig på båda språken. Vi har inte tänkt att man hoppar över läsinlärning på 

modersmålet men vi hade en diskussion angående några elever som kom direkt från Somalia. De 

kunde inte svenska alls och de kunde inte de somaliska bokstäverna men de hade lärt sig lite 

engelska innan de kom så de kunde vårt alfabet och då var det en av de få gångerna jag har 

funderat på att det blir för mycket med att ta in andra bokstäver. Men jag tror nog ändå att de gör 

det, jobbar parallellt. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Specialpedagogen på Lila skolan tog också upp tidsaspekten av läsinlärning på modersmålet. 

Ja jag vet inte riktigt hur modersmålslärarna gör. Eleverna ligger ju efter tror jag lite i läsning och 

skrivning på modersmålet kontra svenskämnet. Dels har de ju mindre tid. (Specialpedagog Lila 

skolan) 

Flera av pedagogerna beskrev att det på skolorna inte fanns någon speciellt utvecklad plan för 

läsinlärning på flera språk. Osäkerheten om hur det egentligen såg ut på de olika skolorna var stor. 

Eleverna lärde sig att läsa både på svenska och på sitt modersmål. Då eleverna hade 

modersmålsundervisning en lektion i veckan kunde man inte förvänta sig att den utvecklingen 

skulle ske i samma takt som läsinlärningen på svenska.  

7.1.6. Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

På min direkta fråga ”Hur arbetar du med att upptäcka om eleverna har specifika läs- och 

skrivsvårigheter” fick jag både liknande och skiftande svar från de olika yrkeskategorierna. Vid 

fyra av fem skolor beskrev pedagogerna att man använde någon form av screening - material från 

förskoleklass och uppåt framförallt när det gällde fonologisk medvetenhet. Screening - materialen 
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var utformade på svenska och normerade på enspråkiga svenska elever. På samtliga av skolorna 

arbetade man med Bornolmsmodellen (Lundberg 2007) i förskoleklassen. I en av skolorna användes 

Lundamaterialet som är ett språkligt test för språklig produktion, konstruerat för barn som har 

svenska som modersmål. 

Det vi gör är att i förskoleklass arbetar man med språklekar, den nya Bornholmsmodellen. Och 

sedan har vi Lundamaterialet där vi gör en diagnos på våren. Och där är det mer att jag tittar på 

barnens ordförråd och sedan kopplar jag även till det här med om eleven är fonologiskt medveten. 

Är det då barn som avviker då får man ju försöka göra om det till årskurs ett och titta vad kan det 

vara för någonting? Så man försöker tidigt upptäcka om det är någon som avviker markant. 

(Specialpedagog Gula skolan) 

Det var oftast specialpedagogerna som utförde screeningen på skolorna. De beskrev att de hade hög 

kompetens inom området.  

Den andra specialpedagogen som jobbar med de lägre åldrarna är enormt duktig på, hon har gått 

den där utbildningen på universitetet läs- och skriv, hon kan kartlägga och göra åtgärder. Det är 

suveränt för vi har koll på vilka som har svårigheter, det är en annan sak hur mycket vi kan hjälpa. 

(Speciallärare Röda skolan) 

När specialpedagogerna hade utfört screeningen diskuterade de resultaten med klasslärarna.  

Så att utifrån de testerna vi har gjort så sätter vi oss sen med klasslärarna och går igenom och tittar 

och funderar också på med eleverna vad som är orsak till att det ser ut som det gör. Ett resultat kan 

ha väldigt många olika orsaker så att tolkningen där är ju jätteviktig. Det blir väldigt bra samtal. 

(Specialpedagog Lila skolan) 

På den skola där man inte använde något screening – material beskrev klassläraren sitt sätt att 

upptäcka elever som riskerade att utveckla läs- och skrivsvårigheter i termer av att ha god kontakt 

med elever och bygga upp tillit och vara lyhörd men också att ha generell kunskap om tecken på 

grava läs- och skrivsvårigheter. Vid misstanke alarmerade klassläraren till specialläraren på skolan 

för vidare utredning.  

Det finns ju några generella saker som ligger hos dem som har grava läs- och skrivsvårigheter och 

då får man alarmera tidigt. Man måste söka hjälpmedel, man måste komma vidare och kanske 

göra en utredning och se till att man tar det på mer allvar. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan beskrev upptäckt i form av en kombination av screening och 

samverkan med lärarna som uppfattade när eleverna hade svårigheter. 

Jag tror sällan att vi har upptäckt någon elev genom screeningen. Däremot då vi har gått in och 

gjort klassisk screening mot hela klasser kan lärarna ibland bli förvånade: den där klarar sig ju 

ganska bra, hur kunde den få så lågt? Bland de yngre eleverna har lärarna redan sett det. Jag tror 

aldrig att någon har blivit förvånad. (Specialpedagog Gröna skolan)  

Modersmålsläraren på Gröna skolan märkte de elever som hade läs- och skrivsvårigheter utifrån sin 

långa erfarenhet inom yrket. Modersmålsläraren diskuterade med specialpedagogen om sina 

upptäckter. 

När eleverna ljudar märker jag om de inte kan bygga ord eller läsa hela ordet, inte ljuda ordentligt. 

Ja det är olika orsaker, det går inte framåt. Eleverna klarar inte uppgifterna även om de är lätta. 

Jag brukar börja från deras nivå, till exempel, om det kommer en nyanländ elev testar jag hur 

mycket han eller hon kan, från elevens erfarenhet och bakgrund. Jag märker att det inte flyter på. 
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Eleven utvecklas inte som andra, fortsätter inte på samma sätt som andra barn. Specialpedagogen 

och jag har upptäckt samma barn. Det är oftast inga överraskningar. (Modersmålslärare Gröna 

skolan) 

Modersmålsläraren som också var talpedagog på Röda skolan diskuterade frågan utifrån att alla 

elever kanske inte upptäcktes som borde upptäckas. På skolan använde man olika svenska 

kartläggningsmaterial i olika årskurser. 

Jag tror inte det upptäcks som det borde upptäckas så där generellt. Vad har vi för kunskaper om 

det här? Vad har alla för kunskaper om det här egentligen? Vi har väldigt olika yrken egentligen. 

Vi är specialiserade på olika sätt så det är inte alls sagt att det upptäcks när det borde upptäckas. 

(Modersmålslärare Röda skolan) 

Även specialpedagogen på Gröna skolan hyste tvivel om att alla elever med specifika svårigheter 

hade blivit upptäckta.  

Men förut med de äldre, för det är ganska nyligen vi började med det här screening - programmet, 

så sent som i höstas, började jag göra en utredning på en kille i nian här. Det visade sig att han 

hade dyslexi. Så vi har ju garanterat missat hur många som helst under årens lopp här. 

(Specialpedagog Gröna skolan) 

Sammanfattningsvis beskrev pedagogerna att det använde olika metoder för att upptäcka om de 

flerspråkiga eleverna riskerade att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogerna använde 

screening – material och kartläggningsmaterial som var normerade på svenska barn. Klasslärarna 

och modersmålslärarna beskrev att de arbetade utifrån sin långa erfarenhet och kännedom om 

eleverna och kunde märka om elevernas läs- och skrivutveckling inte gick framåt. Samtidigt 

beskrev pedagogerna att de inte var säkra på om de verkligen upptäckte alla elever med specifika 

svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever är svårt att bedöma. Det finns risk att 

flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter felaktigt kan uppfattas som dyslektiska i skolan eller 

att flerspråkiga elever som faktiskt har dessa svårigheter inte alls uppmärksammas på ett adekvat 

sätt, eller att problemen inte identifieras tidigt nog. 

7.1.7. Skiljer sig sättet om eleverna är flerspråkiga? 

Jag ställde en följdfråga om ”sättet att upptäcka läs- och skrivsvårigheter skiljde sig på skolan om 

eleverna var flerspråkiga”. Fler av de intervjuade uttryckte att det var ett mycket svårt område. Man 

saknade kompetensen på skolorna framför allt när det gällde de mindre språkgrupperna. 

Specialläraren på Röda skolan beskrev att i skolans dokumentation av eleverna fanns nuförtiden en 

kolumn där elevens utveckling i svenska som andraspråk skulle skrivas in.  

Många pedagoger tycker inte att det är så himla viktigt. Man tycker att en elev kan så bra svenska 

men sen upptäcker man att det bara är det här vardagsspråket som de har. Vi tittar inte på 

modersmålet för vi har inte den kompetensen här. Men man kan ju utnyttja modersmålslärare i så 

fall. (Speciallärare Röda skolan) 

Tanken att diskutera med modersmålslärarna fanns också hos specialpedagogerna i Gula skolan.  

Det är ju svårt, våra modersmålslärare arbetar ju efter skolans slut. Så det är ju egentligen svårt att 

använda sig av dem på ett bra sätt. Men vi ska ha en fortbildning nu för modersmålslärarna. 

(Specialpedagog Gula skolan)  
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Specialpedagogerna på Gula skolan hade träffat rektor för modersmålslärarna i kommunen för att 

diskutera frågan om fortbildning och framtida samverkan. 

Vi har precis träffat rektorn som är ansvarig i kommunen för våra modersmålslärare. För det finns 

ju också en önskan från modersmålslärarna att få någon form av grund att stå på. Och jag tror 

också att det finns en önskan från lärare att på något sätt hitta varandra på vägen. Nu kanske det är 

någon lärare som är väldigt intresserad, som går på modersmål och har kontakt med den läraren, 

men det är ingenting som är nerskrivet. (Tvåspråkig specialpedagog Gula skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan diskuterade modersmålslärarnas kompetens i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och språkstörning. Det ingick inte i deras utbildning och det kunde vara ett 

hinder att kompetensen saknades när en utredning skulle gås igenom. Specialpedagogen hade bett 

modersmålslärarna att uttala sig om elevernas olika språkliga nivåer i modersmålet och det kunde 

vara svårt om inte en grundläggande kompetens fanns.  

Så det här har modersmålslärarna fått och vi har gått igenom det men frågar du någon så vet de 

inte riktigt var de är. En av lärarna ville verkligen veta om dyslexi och språkstörning och då gick 

vi igenom det en timme. Det kom från henne och hon ville verkligen veta. Modersmålslärarna har 

fullt upp och har inte det uppdraget. De ska lära ut modersmålet och det mer kulturella. Så de har 

ju ett stort uppdrag så det räcker. (Specialpedagog Gröna skolan) 

7.1.8. … och vad är vad? 

Flera av de intervjuade tog självmant upp frågan om vad som var andraspråkstillägnande och vad 

som kunde vara läs- och skrivproblematik när det gällde de flerspråkiga eleverna. Handlade det om 

en begränsad behärskning av det språk som läsandet och skrivandet skedde på eller specifikt om det 

skrivna språket och till exempel beroende på dyslexi? Så här diskuterade specialpedagogen på Gula 

skolan: 

Det är väldigt lika varandra, det går i varandra, bland annat den här koncentrationsförmågan, att ta 

in kunskap. Det ser ju ut så för dem som har dyslexi också, som har svårt att fokusera på det de 

ska göra. Så det är många delar som stämmer överens just med dyslektiker och svenska som 

andraspråk. Och sedan är det väl generellt här att många barn har ett dåligt svenskt språk här i 

skolan. De bor ju i ett område där nästan alla pratar ett annat modersmål. Det är ju det att 

föräldrarna kan ha gått i skolan här men har inte utvecklat sin svenska. Barnen, även om de har 

gått i förskola, förskoleklass och skola kanske de inte klarar skolan på grund av att de inte har 

tillräckligt med språk. Men man kan tro att de har en slags dyslexi fast det inte är det. Och det är 

det som är svårt att komma åt. (Specialpedagog Gula skolan)  

Specialläraren på Lila skolan som hade lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever med 

läs- och skrivsvårigheter beskrev sitt arbetssätt för att ta reda på vad som var vad så här: 

På svenskan ser jag om de har flyt och sen så ser jag ju förståelsen också. Det finns ju de som har 

jobbigt med avkodningen men som ändå kan ha en bra förståelse. Och det kan man ju se i de här 

testerna (material utformade för svenskspråkiga barn) på de barn som behöver mycket tid på sig. 

De har rätt mycket rätt men de behöver mycket tid och då måste man gå in och titta på det. Vad 

beror det på att de behöver så mycket tid? Är det god strategi att de behöver tid för att läsa och 

förstå eller är det att avkodningen är långsam? Och det är det här som kommer fram i diskussionen 

med lärarna då för att långsam läsning kan ha helt olika orsaker. Så man får inte nöja sig med att 

titta på resultaten utan analysera dem. Det jag ser i svenskan sen så kollar jag hur det ser ut på 

modersmålet. Har de problem med avkodning, problem med stavning och så vidare, ja då 
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förstärker ju det mina misstankar om att det är dyslexi. För sen kan det ju vara vissa barn som är 

ganska nyanlända som kanske inte har fått en ordentlig undervisning i de svenska bokstavsnamnen 

och ljuden. Det kan vara fullständigt kaos och då kan man ju egentligen nästan inte bedöma det 

utan då måste man börja jobba med det och se hur blir det om vi tränar det här? Blir det en effekt 

eller kvarstår det fortfarande att det är så här jobbigt? (Speciallärare Lila skolan) 

Flera av specialpedagogerna lyfte vikten av kompetens hos lärarna inom svenska som andraspråk. 

Kompetensen gav en trygghet och kunskap om vad som var andraspråkstillägnande och inte. Om 

kompetensen fanns kunde lärarna se vad som var en typisk utveckling och/eller inte. Man 

diskuterade att lärarna ibland var för snabba med att uttrycka att eleverna hade läs- och 

skrivsvårigheter. 

Man kanske säger för snabbt att det är läs- och skrivproblematik, att man måste ha hjälp och 

snabbt. Ibland måste man kanske ge eleverna tid. Samtidigt är lärarna pressade av att de ska uppnå 

vissa mål, det blir en liten krock där någonstans kan jag känna ibland. Och det är därför vi har de 

här båda interna fortbildningarna. (Tvåspråkig specialpedagog Gula skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan beskrev den stora kompetens som finns generellt kring 

flerspråkiga elever och läs- och skrivsvårigheter både på utbildningar på universitet och högskolor 

och hos forskare. Trots vidareutbildning och läsande av avhandlingar går pedagogerna och väntar 

på svaret.  

Det finns ju mycket kompetens kring svenska som andraspråk också renodlat. Man drömmer om 

något testmaterial, men det har jag nog inga förhoppningar om. Jag har läst svenska som 

andraspråk också och hade jag inte läst svenska som andraspråk, läs- och skriv/dyslexi renodlat 

och även den där språkstörningsutbildningen. Man vet ju inte vad som påverkar en men man får ju 

lite mer fingertoppskänsla, vad är egentligen grundproblemet? Och hur man skulle göra ett 

testmaterial som man ser det, det ser jag fram emot, men jag tror inte ens att det går riktigt. 

(Specialpedagog Gröna skolan) 

Ovanstående utsaga är intressant ur olika aspekter. Dels ser vi kompetens som många av de 

intervjuade pedagogerna uppgav att de besatt. Dels visar utsagan kompetens som finns i fråga om 

forskning inom området. Pedagogerna efterfrågade effektiva metoder att avgöra om svårigheterna 

hade sin bakgrund i att eleven hade en begränsad behärskning av det språk som eleven lärde sig att 

läsa och skriva på eller om det handlade om specifika läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna 

beskrev vikten av att ha kompetens inom svenska som andraspråk för att vara säkrare på vad som 

var andraspråkstillägnande eller inte.  

7.1.9. Helhetssyn på eleven  

Specialpedagogerna, klasslärarna och modersmålslärarna poängterade också vikten av att ha en 

helhetssyn på eleven för att förstå elevens förutsättningar och behov. Flera av deras elever hade haft 

en traumatisk bakgrund och levde under speciella omständigheter.  

Och sen har vi ju haft många som har haft tre eller fem år gömda någonstans och det kommer ju 

naturligtvis att prägla dem. Och om det är svenska som andra språk som de håller på att utveckla, 

det gör ju alla, den faktorn finns ju alltid med. Frågan är i vilken grad den gör att det här 

problemet uppstår… Och vi har en psykolog här, vi har ett jättenära samarbete och så den här 

logopeden och då blir det så att vi diskuterar aspekter. Det blir lite pusselläggande. Men 

egentligen kan man få säga att det är en liten bit språkstörning, det finns en dyslektisk 
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problematik, mamma och pappa dog i kriget. Men egentligen handlar det mer om vad vi gör här i 

skolan. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Specialpedagogerna lyfte också problemet med att eleverna kunde har svårigheter med alla sina 

språk. De hade ett svagt modersmål och svag svenska och klarade inte målen i skolan trots att de 

inte hade specifika svårigheter. Eleverna bodde i bostadsområden där de inte exponerades för 

svenska. 

Svenskan är nästan obefintlig förutom i skolan av personalen. Det är en av anledningarna till att 

språknivån och språkutvecklingen ser ut som den gör. När de umgås över olika språk så är ju 

svenskan det gemensamma språket barnen emellan. Men sen umgås de ju med vänner och 

kompisar och släktingar och så vidare och då blir det mycket modersmål. Men många har ju ett 

svagt modersmål och en nyinvandrad kan ju ha, har ju ett mycket bättre modersmål. När tiden går 

och det blir flera generationer så blir det ju en utarmning av modersmålet både hos föräldrar och 

sen hos barnen. Det är svårt att utveckla ett språk som man inte är omgiven av.(Speciallärare Lila 

skolan) 

Specialläraren på Röda skolan beskrev en elev som inte hade något aktivt modersmål och inget 

utvecklat svenskt språk. 

Han klarar sig men han har inte något modersmål. Han har inget språk. Då är det lite svårt att 

bygga. Men han är intelligent och han kommer säkert att klara av det. Han säger att han föredrar 

svenska men sen när man frågar om han kan sitt modersmål säger han att han förstår men det är 

inget aktivt språk. När han arbetar med läsförståelse kan han fråga om sådana enkla ord och då vet 

man att det beror på språket men då delvis att han inte har läst, delvis att ingen har pratat 

därhemma. Han har inte fått stimulansen. Han går i sexan och borde gå i sjuan. Han är född i 

Sverige, de umgås mycket i släkten och det blir som att de pratar ett blandat språk. (Speciallärare 

Röda skolan) 

Eleverna kanske inte fick tillräckligt med språklig stimulans hemma på sitt modersmål.  

Och det här med kulturella rum. Man kanske inte läser så mycket böcker för sina barn på sitt 

modersmål, man kanske är analfabet som förälder det vet vi. Och det här att många av de här 

föräldrarna arbetar väldigt mycket. Man har inte de här samtalen och dialogen som vi kanske är 

vana vid. Då har de inte de här språkkrokarna vi pratar om. Har man inte det i sitt modersmål hur 

ska man kunna ha det i svenskan sen? (Tvåspråkig specialpedagog Gula skolan) 

Modersmålsläraren på Gröna skolan beskrev vikten av föräldrasamarbete och att många av 

föräldrarna till eleverna på skolan hade höga ambitioner för sina barn vilket andra lärare på skolan 

inte alltid hade kunskap om. 

Många lärare skyller på föräldrarna. Vi brukar berätta för de övriga lärarna på våra möten att vissa 

föräldrar i sina hemländer till exempel kan sälja sitt hus för att kunna utbilda sina barn. Det är 

jätteviktigt för dem, för att genom utbildning hittar de en framtid och ett yrke. Här i Sverige finns 

många alternativ och här är inte jätteskillnad mellan människors levnadsvillkor. Men hos oss 

måste man ha kött på benen för framtiden. Det är därför eleverna satsar, de sover inte när det är 

prov och så. (Modersmålslärare Gröna skolan) 

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna beskrev problematiken med att eleverna med och 

utan specifika svårigheter både skulle lära och lära på andraspråket. Pedagogerna beskrev också 

svårigheterna med att eleverna inte exponerades tillräckligt för det svenska språket utanför skolan 

och kanske inte fick tillräklig språklig stimulans hemma. Ett par pedagoger beskrev istället 
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föräldrars höga förväntningar på sina barns skolframgång. Skolorna hade oavsett elevernas stöd 

hemifrån en mycket viktig uppgift att fylla när det gällde att stötta elevernas språk- och 

kunskapsutveckling.  

7.1.10. Specialpedagogiskt stöd 

Hur gick man vidare med sina upptäckter av läs- och skrivsvårigheter? På alla skolor hade man en 

organisation kring specialpedagogiskt stöd med olika yrkeskategorier representerade i ett stödteam. 

I de flesta kommuner fanns också stöd att söka utanför skolan. Specialpedagogerna arbetade med 

utredning och träning av elever både enskilt och i grupp, fortbildning och handledning av övrig 

personal. Flera av specialpedagogerna samverkade med externa yrkeskategorier som logopeder och 

psykologer. Specialpedagogerna uttryckte sin oro över att inte hinna med sitt arbete med det 

specialpedagogiska stödet. 

Egentligen är grundtanken att klasslärarna i första hand ska jobba extra med de elever som 

behöver extra stöd. Vi har valt att jobba mot ettorna när vi har upptäckt på hösten i ettan att det är 

några som behöver stöd. Då jobbar vi intensivt på våren. Så nu jobbar jag med de två svagaste i 

ettan och träffar dem fyra dagar i veckan enskilt. Nu när vi drar ner är det ett scenario man inte vill 

tänka på riktigt. Tidigare har varje lärare varit kring ett arbetslag men nu är man i minst två 

arbetslag och då hinner man inte det här bredvidarbetet. Det är bekymmersamt, mycket 

bekymmersamt. (Specialpedagog Gröna skolan) 

En del av eleverna utreddes av logoped för sina språkliga svårigheter genom remiss via 

skolhälsovården. Specialläraren på Lila skolan initierade remisser till utredningar som i stort sett i 

samtliga fall sedan visade sig handla om specifika svårigheter. När sedan elevens utredning kom 

tillbaka till skolan uttryckte specialpedagogerna att man hade fått mer information än innan vad 

man kunde arbeta med. 

Det gäller ju att jobba utefter två spår då, man måste ju både jobba med språket med ordförståelse 

och mycket samtal och utveckla det och med läsning och avkodning. Och tekniker också. 

(Speciallärare Lila skolan) 

Modersmålsläraren/Talpedagogen på Röda skolan beskrev hur man på skolan tog del av ett 

logopedutlåtande utförd av en tvåspråkig logoped i kommunen. Man hade länge haft misstankar om 

en elevs svårigheter. 

Alla har ju tänkt till hos sig i alla fall men det här var lite ett extremt fall på det viset att det har 

hunnit gå så här långt om jag säger så, så här borde man ha upptäckt tidigare. Barnet går i fyran. 

Vi hade bara våra misstankar, hade vi, både jag och specialpedagogen och det var på hennes 

initiativ som ledde till att eleven fick träffa den här tvåspråkiga logopeden här. Det tog ju tid och 

vi fick vänta men nu har vi diagnosen och nu vet vi att det var något som störde det som vi redan 

visste i och för sig. Så stödåtgärderna blir ju de som vi får till, absolut i samverkan med 

klassläraren. Hon och föräldrarna var också med på mötet. (Modersmålslärare Röda skolan) 

Specialpedagogerna på skolorna beskrev ett utredningsförfarande av elever med språkliga 

nedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. När utredningen som ibland utfördes av logoped 

presenterades på skolan ansåg flera av specialpedagogerna att de fick bekräftelse på det de hade 

misstänkt och att man på skolan fick fler infallsvinklar på hur stödet till eleven skulle utformas. Ett 

par av specialpedagogerna beskrev att de arbetade med ett mer utvidgat samarbete kring eleverna 

de utredde där även föräldrar, klasslärare och modersmålslärare deltog i processen. Andra arbetade 

efter ett mer begränsat samarbete där de oftast själva stod för stödet utan modersmålslärare och 
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föräldrar. Flera specialpedagoger uttryckte oro för att skolan inte skulle räcka till att ge eleverna det 

stöd de behövde. 

7.1.11. Samverkan eller brist på sådan 

Min andra forskningsfråga handlar om hur samverkan mellan specialpedagoger, klasslärare och 

modersmålslärare kring arbetet med de flerspråkiga elevernas läs- och skrivutveckling ser ut på 

skolorna. Studiens resultat stödjer sig i viss utsträckning på frågeställningen om samverkan kring de 

gemensamma eleverna och genomsyrades av svar på den frågan. På den direkta frågan om hur 

samverkan såg ut på skolan blev det en spridning av svaren beroende på vilken yrkeskategori som 

tillfrågades. På en av skolorna förekom ingen samverkan alls. De platsanställda modersmålslärarna 

berättade att de ingick i arbetslag på skolan och att en av dem även ingick i ett stort arbetslag för 

modersmålslärarna i kommunen. Modersmålsläraren på Gröna skolan beskrev att man hade prövat 

olika sätt att samverka på skolan. Till exempel hade modersmålslärarna gått in i klasserna för att 

stötta de barn som behövde extra hjälp. Det hade dock blivit för många vuxna i klassen samtidigt 

vilket hade gjort det svårt att arbeta på ett bra sätt. Nu arbetade de på följande sätt: 

Vi betonar och bekräftar vad de gör i klassen. Modersmål har vi ibland tillsammans då vi träffas 

och planerar, en till två timmar i veckan, inte alla modersmålslärare utan lokalanställda. Jag sitter 

med i arbetslaget och vi har APT- tid hela skolan också. När vi behöver varandra pratar vi i 

personalrummet annars kommer de övriga lärarna hit och förklarar eller skickar brev med sina 

elever, så att jag vet vad de vill, vilka sidor ska vi jobba med och sådant. Än så länge fungerar det 

bra. (Modersmålslärare Gröna skolan) 

Klassläraren på Blå skolan beskrev samarbetet med modersmålslärarna på skolan: 

Vi försöker med det, jag har som nu då, en modersmålslärare som kommer förbi mig varje vecka 

och jag har förslag på vad hon kan ägna den stunden till varje elev, för då vill jag gärna att det ska 

vara någonting som bygger på det vi jobbar med för att det inte ska bli så sönderslitet för eleverna. 

Och då är det lyxigt för då är modersmålsläraren på den här skolan, men jag kan inte göra något 

om jag inte träffar modersmålslärarna. De har ju oerhört stressigt, de kan ju vara på 18 skolor så 

jag kan ju inte kräva att de ska komma hit en extra sväng. Det är på eftermiddagstid, utanför, för 

de får ju inte använda vår undervisningstid. Det är ju tufft för eleverna för först ska de ha hela vår 

timplan och det måste de ju ha om de ska klara skolan. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialläraren på Röda skolan beskrev att det var svårt att hitta tid att samtala med de ambulerande 

modersmålslärarna, samarbetstiden fanns inte. Specialläraren samarbetade mest med den 

platsanställda modersmålsläraren som ingick i skolans arbetslag. När en ny elev anlände till skolan 

fick specialläraren och en av de ambulerande modersmålslärarna dock till ett samtal.  

Men sen just när jag fick en elev från ett särskilt land som jag arbetade jättemycket med och som 

hade jättestora mattesvårigheter, och just att modersmålsläraren visade hur siffersystemet funkar 

och då har jag förstått varför decimalsiffror är så svåra för eleven. Det är intressant att veta annars 

hade jag inte riktigt förstått varför, vad nollor har för betydelse, för eleven säger alltid förbannade 

nollor. Nu kan man jobba på ett annat sätt. (Speciallärare Röda skolan)  

Specialpedagogen på Gröna skolan beskrev svårigheter med att ha gemensam planeringstid, en 

platsanställd modersmålslärare hade elever i nio arbetslag och kunde inte vara med på alla möten 

och träffa alla lärare. En fördel på skolan var att personalen hade arbetat där länge och verkligen 

kände varandra och kunde på så sätt prata med varandra på ett enkelt sätt. En önskan fanns om att 

ha fler pedagogiska diskussioner: 
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Över tid har det varierat väldigt mycket. Vi har lite för få pedagogiska diskussioner om hur vi ska 

jobba tematiskt och hur de (modersmålslärarna) ska komma in. Jag tycker att det är ovanligt lite 

nu av att till exempel alla jobbar samtidigt med något på modersmål och SO i tema. Jag tror att det 

är jättelite nu. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Specialpedagogerna på Gula skolan beskrev att det inte fanns något samarbete mellan 

modersmålslärare, specialpedagoger och klasslärare. I så fall var det upp till varje lärare. 

Nej, ingenting. Däremot har vi mottagningsklasser för de nyanlända. Där kan det vara så att de tar 

in någon studiehandledning men det vet jag inte om de gör nu? Att den första tiden tar hjälp av 

någon arabisktalande till exempel som kan stödja barnen. Annars har vi inte, de har ju lite kontakt, 

de försöker ju få språkpraktikanter också till mottagningsklasserna. Då är det ju oftast redan de 

språken vi har här. (Specialpedagog Gula skolan) 

På Lila skolan beskrev specialläraren att samarbetet med modersmålslärarna varierade och att det 

inte fanns något entydigt mönster för samverkan. När man skulle utreda någon elev brukade man 

stämma av med både klasslärarna och modersmålslärarna. De platsanställda modersmålslärarna 

ingick i arbetslagen på skolan. 

Jag konstaterade i går att vi inte har någon modersmålslärare i vårt arbetslag och vi tyckte att det 

var lite orättvist. (Speciallärare Lila skolan) 

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om samverkan mellan olika yrkeskategorier på skolorna 

genomsyrar hela redovisningen av studien. Utgångspunkten för studien var att undersöka 

förutsättningar för vad som krävdes för att de olika yrkeskategorierna skulle kunna upptäcka 

flerspråkiga elever som riskerade att utveckla läs – och skrivsvårigheter, elever som samtliga 

arbetade med. Samverkansfrågan och svaren var komplexa och påverkades av olika faktorer på 

olika nivåer. På tre av skolorna hade man platsanställda modersmålslärare som ingick i arbetslagen 

vilket underlättade samarbetet mellan alla yrkeskategorier. På en av skolorna hade man inget 

samarbete alls och på en skola fanns ett sporadiskt samarbete.   

7.1.12. Modersmålslärare som brobyggare 

En följdfråga efter frågan om hur samverkan såg ut mellan de olika yrkeskategorierna var ”vilken 

betydelse modersmålslärarna/flerspråkiga lärarna hade på skolan när det gällde elevernas läs- och 

skrivutveckling”. Gällande just läs- och skrivutvecklingen beskrev modersmålslärarna sin betydelse 

så här: 

Ja alltså just i sådana här fall där man får till lite mer tid för eleverna så kan det ha ganska stor 

betydelse. Sen har det inte behövt ha någon betydelse alls om barnet är väldigt smart och snappar 

upp svenskan snabbt och har lärt sig och så tar man bara in ett annat språk. Det beror på. 

(Modersmålslärare Röda skolan) 

Modersmålsläraren på Gröna skolan lyfte det självklara i att modersmålet var viktigt för att 

utveckla svenskan. Förstaspråket gav eleven en identitet, en grund att bygga vidare kunskap på. 

Modersmålsläraren kände elevens bakgrund och var en kulturbärare.  

Språk gör mycket i alla fall. Och de som kan sitt språk, vi säger så här, om du har en grund kan du 

bygga på den, som att bygga ett hus, samma sak. När du har kunskap är det lätt att få en ny 

kunskap. Vi är viktiga, vi är kulturbärare och kan barnens bakgrund. (Modersmålslärare Gröna 

skolan) 
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Specialläraren på Röda skolan uttryckte att det skulle vara bra att kunna samtala med 

modersmålslärarna om de gemensamma eleverna. 

Jag tycker absolut, om man har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter skulle det verkligen vara 

skönt om jag som pedagog kunde prata med någon. Och sen att eleven kan prata med och använda 

sitt modersmål. Jag har märkt att pedagoger mer och mer pratar med modersmålslärarna men att 

vissa pedagoger inte förstår sambandet varför det är så viktigt. Speciellt om man har svårigheter är 

det extra viktigt. (Speciallärare Röda skolan) 

Klassläraren i Blå skolan tyckte att det var betydelsefullt för eleverna att läsa och skriva på sitt 

modersmål. 

Jag tror att det är bra för eleverna, med att fortsätta att läsa och skriva på sitt modersmål. Men 

visst kan det vara en extra belastning. Jag har en liten flicka som går och läser sitt modersmål och 

frågar henne hur det går, är det svårt? Hon kommer med sina vackra tecken och då är hon ju så 

stolt och glad över sina vackra tecken men inte tror jag att det är så enkelt, hon håller ju precis på 

att lära sig att läsa och skriva på svenska. (Klasslärare Blå skolan) 

Specialpedagogen på Gröna skolan tyckte inte att modersmålslärarna hade någon betydelse för 

själva läsutvecklingen på svenska och beskrev också brist på kompetens om läs- och 

skrivutveckling hos modersmålslärare. 

Om jag tänker att många av våra barn är födda här i Sverige, vi satsar nu på läs- och 

skrivutveckling inom det svenska språket. De kan ju ändå hyggligt svenska. Då säger jag att där 

tänker jag inte att modersmålslärarna är jätteviktiga. Alltså de är viktiga men de saknar ibland 

kompetens kring läs- och skrivinlärning. De kan ju modersmålet men de har ju inte alls den 

specifika kompetensen vilket ibland blir ett problem tycker jag. (Specialpedagog Gröna skolan) 

Men specialpedagogen på Gröna skolan tyckte att det var viktigt att eleverna fick arbeta med 

läsning och skrivning på sitt modersmål. 

De lär ut bokstäver den enda timmen. Det blir nog ingen krock, det är en självklarhet, utan barnen 

blir metamedvetna om språk och hur olika det är. Jag tror inte att de blandar ihop ljuden, det har 

jag ingen aning om men jag tror inte det. (Specialpedagog Gröna skolan) 

När pedagogerna svarade på frågan om modersmålslärarnas betydelse i stort för eleverna på skolan 

svarade specialpedagogen på Lila skolan så här: 

Helt ovärderligt, just där det är svårigheter är ju modersmålsläraren en bro mellan den svenska 

kulturen och den kulturen som de har. Och både föräldrar och elever kan ju känna ett förtroende, 

det är lättare kanske när man pratar samma språk och så, de är jätteviktiga. (Specialpedagog Lila 

skolan) 

Modersmålsläraren på Gröna skolan diskuterade modersmålslärarnas betydelse generellt och 

pekade på kulturella krockar som kunde uppstå och där modersmålslärarna var viktiga för att kunna 

tolka de kulturella skillnaderna. 

Vi är viktiga. De känner inte att vi är viktiga en del, vad gör ni egentligen? Men de som vill 

utveckla sin skola och ha hög disciplin och ha böcker och vet hur man ska hantera frågor. Man ska 

fråga dem som har stor erfarenhet av barn. Erfarenhet är viktigt tycker jag. Vi kommer från deras 

länder. Vi förstår deras mentalitet, deras kultur och allt. (Modersmålslärare Gröna skolan) 
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Pedagogerna beskrev den stora komplexitet som rymdes inom modersmålsundervisningen. Stora 

krav ställdes på modersmålslärarna. De skulle både undervisa i hemspråk och ge studiehandledning 

i alla ämnen och årskurser, vara identitetsbyggare, kulturbärare, kulturtolkar, brobyggare och ofta 

vara en trygghet och fast punkt i tillvaron för många elever. Detta i förhållande till att pedagogerna 

beskrev att modersmålslärarna i många fall arbetade inom en marginaliserad verksamhet i skolans 

utkant. 

7.1.13. Språket som resurs 

Modersmålslärarna uttryckte att språket var deras liv, språken berikade dem. De hade arbetat och 

bott länge i Sverige och ansåg att båda språken var lika viktiga. 

Vi bor i ett land där det talas ett annat språk än vad vi har som modersmål och båda språken måste 

bli lika starka. Det finns ingen annan väg. Just att ifrån början när det går hand i hand båda 

språken öppnar det enorma möjligheter. Tredje språket kommer gratis nästan. (Modersmålslärare 

Röda skolan) 

Modersmålsläraren på Gröna skolan ansåg att många språk kunde berika ett land. Men att det också 

var viktigt att bevara det ursprungliga språkets särart. Språk är kultur. 

Olika språk är bra. Många språk berikar landet fast jag vill att varje land ska bevara sitt språk. Det 

är mycket engelska på datorer och så. Olika variationer, olika kulturer. Olika mentalitet. Språk är 

kultur. Jag kan inte uppfostra mina barn på ett annat språk. Det är mentalitet och kultur och 

identitet och kärlek och känsla, allt. (Modersmålslärare Gröna skolan) 

Modersmålsläraren på Röda skolan uttryckte allas rätt till sitt modersmål. 

Jag har alltid tyckt att alla barn skulle ha modersmålsundervisning i skolan, även svenska barn 

som har svenska. För alla har ett modersmål. Antingen att det är dåligt byggt hemifrån och måste 

stärkas i skolan eller att det är jättebra byggt. Lika mycket behöver det utvecklas i alla fall. Så är 

det. (Modersmålslärare Röda skolan) 

Modersmålslärarna ansåg att många språk kunde berika ett land och att det också var viktigt att 

bevara det ursprungliga språkets särart.  

7.1.14. Och framtiden? 

Specialläraren på Röda skolan beskrev att alla elever i år nio hade haft godkänt i kärnämnena två år 

i rad och kunde söka in till nationella program på gymnasiet. Specialläraren lyfte Studie- och 

yrkesvägledarens viktiga roll i sammanhanget. 

Tidigare har jag jobbat med de yngre och inte förstått hur viktigt det är med en SYV. Nu är det 

gymnasieval och hon har haft vägledningssamtal redan. Hon hittar en plats till alla! Och när 

hösten kommer kollar hon av vilka som har börjat och inte, hon ringer och kollar. Om någon har 

hoppat av kanske hon fixar en plats till. (Speciallärare Röda skolan) 

På Gröna skolan beskrev specialpedagogen att ganska många elever gick vidare till nationella 

program men att många elever också hade stora svårigheter. Studie- och yrkesvägledarens roll 

lyftes särskilt. 

Jag tror vi har två dyslektiker ganska sent upptäckta. Vi har två med språkstörning, två där vi 

egentligen skulle vilja prata särskolevariant, vi har två med ADHD. Det ihop med att man kanske 

inte har fullständig skolgång det är klart man inte når målen. Det skulle ingen göra. Ibland har det 
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hänt att någon har gått om, om vi tänker att det är tid som behövs men det är ju inte alltid tid. Och 

jag tycker att ibland blir det mycket bättre på gymnasiet om man hittar rätt. Vi har en fantastisk 

syokonsulent. Syokonsulenten finns med hela vägen, mycket mer än någon annan stans. Eleverna 

kan gå dit och prata hur mycket som helst. (Specialpedagog Gröna skolan) 

På Lila skolan beskrev man att en del elever inte nådde målen och att det var viktigt att veta var 

barnen befann sig i sin utveckling när de anlände till skolan.  

Vi har lite dålig måluppfyllelse. Det är därför det är viktigt att se var barnen står när de kommer 

till skolan. De står ju inte på sexårsnivå i språk. De står ju på treårsnivå, fyraårsnivå i språket. Det 

är det här, frånvaron av barn som har svenska som modersmål. Och den biten kan vi inte göra 

någonting åt. (Specialpedagog Lila skolan) 

Det fria skolvalet gjorde att eleverna flyttade ut ett år tidigare, i femman, för att vara säkra på att få 

en högstadieplats. Specialpedagogerna diskuterade att skolan blev av med många studiemotiverade 

elever. 

De söker till mycket friskolor. Men sen är det ju faktiskt så att många kommer tillbaka, framför 

allt de som har svårigheter. Det låter som att det bara är barn med svårigheter som försvinner, men 

det är ju så att vi dräneras på många duktiga barn alltså de som kan dra lite i klasserna och som 

kan kännas motiverande för lärarna också. De tenderar att flytta från området men också att flytta 

till andra skolor. Det är också en bit och så får vi hela tiden in nyanlända barn som ska börja från 

start. (Speciallärare Lila skolan) 

Elever från andra skolor sökte sig till Gula skolan på högstadiet. Man hade också elever med 

svenska som modersmål som sökte sig dit till de olika profilklasserna. 

Det som är intressant är att det är svenska elever som söker hit. Där föräldrarna säger att sonen 

tycker att det är jättekul att gå till skolan nu. Vad är det ni gör här? Jag tror att man möter eleven 

mera individuellt, vi är vana vid det. Sen tror jag att det är att man är ganska öppen själv. Man har 

ju sin lärarroll det har men ju, inte att man är kompis med eleverna så men att eleverna ska kunna 

komma till oss. Vår biträdande rektor säger att vi är så kärleksfulla i den här skolan. (Tvåspråkig 

specialpedagog Gula skolan) 

Sammanfattningsvis beskrev pedagogerna den stora spridningen av elevernas resultat och 

måluppfyllelse. Påverkansfaktorer för låg måluppfyllelse som beskrevs av pedagogerna var bland 

annat: det fria skolvalet, specifika inlärningssvårigheter hos eleven, in- och utflyttning och 

nyanlända elever, liten exponering av svenska språket, kamrateffekter och lärarförväntningar.  

7.2. Fördjupad analys av resultat: Teman  

Vid den fördjupade analysen (se 5.3.4 Mitt fjärde analyssteg – fördjupad analys av resultat) har jag 

sökt generella mönster och teman som framkommit och övergripande tolkningar som bygger på 

erfarenheterna av samtliga avsnitt. Vid analysen av intervjuerna med specialpedagogerna, 

klasslärarna och modersmålslärarna om vilka förutsättningar som finns i skolan för tidig upptäckt 

av flerspråkiga elever som riskerade att utveckla läs- och skrivsvårigheter, och vad som 

karaktäriserar dem, framträder utifrån de olika kategorierna/rubrikerna följande olika teman: 

 Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

 Pedagogers kompetens och erfarenhet 
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 Olika metoder och arbetssätt  

 Specialpedagogiskt stöd 

 Organisation och resurser  

Dessa generella teman beskrivs genom en kortfattad text vad som karaktäriserar dem. 

7.2.1. Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Studiens resultat stödjer sig till viss utsträckning på frågeställningen om samverkan mellan olika 

yrkeskategorier kring de gemensamma eleverna på skolorna och genomsyras av svar på den frågan 

under i stort sett samtliga rubriker. Olika aspekter av samverkan eller brist på sådan mellan de olika 

yrkeskategorierna framträdde och utgjorde en viktig grund i pedagogernas resonemang. 

Samverkansfrågan och svaren var komplexa och påverkades av olika faktorer på olika nivåer. Flera 

av pedagogerna uttryckte en önskan av att samverka mer mellan yrkeskategorierna kring de 

gemensamma eleverna, speciellt vid misstanke om specifika svårigheter hos elever, men hindrades 

av organisatoriska omständigheter som att det inte fanns tid eller någon gemensam arena att mötas 

på i skolorna. Samverkan blev upp till varje enskild pedagog. På flera av skolorna rådde en 

osäkerhet om hur de övriga yrkeskategoriernas uppdrag såg ut och hur de arbetade med de 

gemensamma eleverna. Det saknades en funktion som ansvarade för samarbetet. På de skolor där 

man hade platsanställda modersmålslärare som ingick i arbetslagen ökade chanserna till samverkan. 

Samverkan förekom också i vissa fall med andra yrkeskategorier utanför skolan som psykologer 

och logopeder. Samverkan med föräldrar speciellt vid specifika svårigheter hos elever lyftes också 

som en viktig faktor av flera pedagoger. 

7.2.2. Pedagogers kompetens och erfarenhet 

Elevernas mångskiftande kulturella, sociala och ekonomiska bakgrund och olika förutsättningar 

belyste vikten av pedagogernas kompetens och erfarenhet. Pedagogerna ansåg att det var av stor 

vikt att ha en helhetssyn på eleverna för att bättre förstå elevernas förutsättningar och behov. 

Pedagogerna poängterade betydelsen av och efterfrågade kompetens i svenska som andraspråk för 

att förstå flerspråkighetens typiska effekter på läsandet och skrivandet och specialpedagogisk 

kompetens för att förstå hur specifika läs- och skrivsvårigheter kunde ta sig uttryck hos flerspråkiga 

elever. Detta som en viktig bakgrund för att kunna bemöta varje elev på ett adekvat sätt med väl 

anpassade insatser.  Pedagogerna diskuterade också sin egen och varandras eventuellt tillräckliga 

kompetens både beträffande grundutbildning och kunskap om och attityd till olika kulturer och 

språk . De intervjuade pedagogernas långa yrkeserfarenhet och förhållningssätt var även faktorer 

som framträdde som betydelsefulla för elevernas läs- och skrivutveckling och upptäckt av läs- och 

skrivsvårigheter.  

7.2.3. Olika metoder och arbetssätt  

Som visats framkom i pedagogernas berättelser flera omständigheter och ställningstaganden som 

handlade om hur de arbetade med att upptäcka flerspråkiga elever som riskerade att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter, elever som samtliga arbetade med. Pedagogerna var eniga om betydelsen av 

tidig upptäckt av specifika läs- och skrivsvårigheter och det rådde stor en efterfrågan på skolorna av 

metoder för att upptäcka dessa läs- och skrivsvårigheter på elevens alla språk. 

Handlingsberedskapen för upptäckt såg olika ut hos de olika yrkeskategorierna på de olika 

skolorna. Specialpedagogerna använde screening – material och kartläggningsmaterial som var 

normerade på svenska barn. Sedan analyserades resultaten noggrant för att ta reda på vad de 
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eventuella svårigheterna kunde bero på. En speciallärare beskrev en mer dynamisk kartläggning för 

att förstå vad eleven var i stånd att lära sig efter att eleven fått hjälp att träna på uppgiften. 

Klasslärarna och modersmålslärarna arbetade utifrån sin långa erfarenhet och kännedom om 

eleverna och kunde märka om elevernas läs- och skrivutveckling inte gick framåt. De poängterade 

att ha en helhetssyn på eleven. Samtidigt beskrev flera av pedagogerna att de inte var säkra på om 

de verkligen upptäckte alla elever med specifika svårigheter.  

På skolorna lärde sig eleverna att läsa på svenska och på sitt modersmål men det fanns ingen 

speciellt utvecklad plan för läsinlärning på flera språk. Osäkerheten var stor om hur det egentligen 

såg ut med läsinlärningen på flera av skolorna.  

7.2.4. Specialpedagogiskt stöd 

För att kunna upptäcka elever med specifika svårigheter och arbeta med dem på ett adekvat sätt 

belyste också pedagogerna vikten av specialpedagogiskt stöd på skolan. På alla skolor hade man en 

organisation kring specialpedagogiskt stöd och i de flesta kommuner fanns stöd att söka utanför 

skolan. Av de intervjuade specialpedagogerna arbetade samtliga med specialpedagogiskt stöd. 

Specialpedagogerna arbetade med utredning och träning av elever både enskilt och i grupp, 

fortbildning och handledning av övrig personal. Specialpedagogerna arbetade i mer eller mindre 

utsträckning i samverkan kring det specialpedagogiska stödet med de övriga yrkeskategorierna på 

skolorna. Specialpedagogerna hade inget uttalat ansvar för samverkan kring stödet. Flera av 

specialpedagogerna samverkade med externa yrkeskategorier som logopeder och psykologer. 

Specialpedagogerna uttryckte sin oro över att inte hinna med sitt arbete med det specialpedagogiska 

stödet och att eleverna inte alltid fick det stöd de behövde. 

7.2.5. Organisation och resurser 

För att alla pedagoger skulle kunna utföra sitt arbete krävdes både tillräckliga resurser och 

organisation av skolans gemensamma arbete och uppdrag och ovanstående punkter.  Det som 

framträdde tydligast ur studien var vikten av att involvera samtliga yrkeskategorier på skolan och 

att arbeta med att införliva relevant forskning i de specifika villkor som rådde i den egna skolan för 

att uppnå en mer effektiv organisation och undervisning för flerspråkiga elever vilket förutsatte 

resurser. 
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8. Slutsatser 

Några slutsatser som jag särskilt vill lyfta fram ur studien utgår från följande förutsättningar för 

tidig upptäckt av flerspråkiga elevers som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter:  

 Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

 Pedagogers kompetens och erfarenhet 

 Olika metoder och arbetssätt  

 Specialpedagogiskt stöd 

 Organisation och resurser  

En slutsats av pedagogernas resonemang och forskning på området är att för att pedagogerna på 

skolorna ska bli säkrare på att upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter bygger det på att alla olika yrkeskategorier samverkar kring detta. Det efterfrågas 

både kunskap om elevens hela inlärningssituation utifrån kulturmönster och kulturella processer, 

typisk och avvikande språk, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv och kunskap om 

elevens fonologiska bearbetning och avkodning. För att ta reda på det förutsätts 

kartläggningsmaterial för läsfärdigheter på elevernas alla språk (se avsnitt 4.3.4 

Kartläggningsmaterial på flera språk). Resultaten från kartläggningen vägs sedan samman med 

specialpedagogernas, klasslärarnas och modersmålslärarnas tolkning av samspelet mellan lärmiljön 

och eleven i det dagliga arbetet och kunskap om och erfarenhet av eleven utifrån samverkan med 

föräldrar och kan då åstadkomma en rimlig bedömning för vidare åtgärder. Om en sådan 

bedömning tyder på dyslexi efterfrågas att en egentlig dyslexiutredning genomförs av de 

specialpedagoger, logopeder och psykologer som har flerspråkig specialkompetens i detta.  

För att pedagogerna ska kunna arbeta på ett adekvat sätt och öka möjligheterna att utveckla en god 

läs- och skrivförmåga för flerspråkiga elever på skolan visar studien att det bygger på att skolan 

skapar en organisation som samordnar arbetet med läs- och skrivinlärning och undervisning på 

elevernas alla språk . 

En övergripande slutsats som dras av studien är vikten av att involvera samtliga yrkeskategorier på 

skolan och att arbeta med att införliva relevant forskning i de specifika villkor som råder i den egna 

skolan för att uppnå en mer effektiv organisation och undervisning för flerspråkiga elever vilket 

förutsätter att resurser tillsätts. 
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9. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras och problematiseras resultaten i studien. I likhet med 

resultatredovisningens fördjupade analys och slutsatser diskuteras resultaten i samma ordning som 

temana. Jag diskuterar resultaten både från ett organisationsperspektiv av skolan systemvärld och 

från ett individperspektiv av skolans livsvärld (se avsnitt 4.5 Samhällsteorier) och hur dessa 

perspektiv och världar påverkar varandra. Avslutningsvis formuleras några tankar kring fortsatt 

forskning.  

9.1.1. Min metod 

Jag vill med denna studie kritiskt granska såväl faktiska förhållanden som rådande föreställningar 

om verkligheten, hur man kan förstå verkligheten och hur man kan uppnå ökad förståelse genom att 

tolka innebörden hos olika företeelser. Inspirerad av den hermeneutiska spiralen har jag växlat 

mellan del och helhet, erfarenhet och förståelse. Jag har studerat och tolkat och försökt förstå 

grundbetingelserna för vilka förutsättningar som behövs för att specialpedagoger, klasslärare och 

modersmålslärare tidigt ska kunna upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter och arbeta med dem på ett adekvat sätt så att eleverna ska kunna utveckla en god 

läs- och skrivförmåga. En reflektion jag har gjort blir därför att resultatet av min studie hade kunnat 

bli annorlunda om jag hade intervjuat även skolledare och kommunala skolpolitiker. Kanske skulle 

förståelsen öka ytterligare för den komplexa roll en skola har både som organisation och 

samhällsinstitution? Jag har också reflekterat över hur resultatet hade sett ut om jag hade intervjuat 

all personal på en skola, alla klasslärare, ämneslärare, modersmålslärare, skolledare et cetera. 

Kanske hade jag fått en ännu mer fördjupad och nyanserad bild av skolans arbete med flerspråkiga 

elever? Det skulle vara intressant att fördjupa bilden av arbetet på skolorna men det har inte varit 

nuvarande studies syfte. Jag har intervjuat olika yrkeskategorier på flera skolor för att få med olika 

perspektiv, funktioner och roller.  

Utifrån studiens syfte är det intressant att se hur många olika områden och perspektiv som föll ut ur 

resultatet. Några av dessa områden vore spännande att gå vidare med och beskrivs under förslag till 

fortsatt forskning. I diskussionsdelen har jag valt att lyfta fram de resultat jag anser är mest 

relevanta utifrån studiens syfte. 

9.1.2. Samverkan mellan olika yrkeskategorier – eller brist på 

sådan 

Systemvärlden i min studie kännetecknas av yttre faktorer som samhällets krav på att skolan både 

ska fungera som en organisation och en samhällsinstitution. Skolan är politiskt styrd och ska bära 

upp en demokratisk värdegrund (Lpo-94 2006). Skolan kan inte fungera marknadsmässigt eftersom 

den har en samhällelig uppgift att fylla. Utifrån Habermas teori om det kommunikativa handlandet 

(1995) är skolans dilemma att dess systemvärld är på väg att kolonisera och utarma dess livsvärld. 

Det som sker i skolan idag är en förskjutning från en regelstyrd verksamhet till en decentraliserad 

och flexibel målstyrning med inslag av marknadslösningar i form av valfrihet och konkurrens. 

Ökad konkurrens har gett ojämn kvalitet i skolor. Elever med olika förutsättningar väljer olika 
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skolor vilket ställer ökade krav på skolans personal som verkar i skolans livsvärld. Skolans 

systemvärld ställer ökade krav på skolans livsvärld utan att ge tillräckliga förutsättningar för det.  

En del i studien har varit att undersöka samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan. Studiens 

resultat genomsyras av svar på frågeställningen om samverkan kring de gemensamma eleverna på 

skolorna. Olika aspekter av samverkan eller brist på sådan framträder. Samverkansfrågan och 

svaren är komplexa och påverkas av olika faktorer på olika nivåer och beroende på vilken 

yrkeskategori som tillfrågats.  

Vad är det då som hindrar att pedagogerna i skolan samverkar? Specialpedagoger och klasslärare 

uttryckte en önskan att samverka mer framför allt med modersmålslärare, speciellt vid misstanke 

om specifika svårigheter hos de gemensamma eleverna, men uttryckte att de hindrades av 

organisatoriska omständigheter som att hitta gemensam tid och mötesarena. Samhället har byggt in 

hinder för samverkan genom att organisera modersmålsundervisningen som en verksamhet med få 

undervisningstimmar i veckan, placerad utanför schemat, som är frivillig att delta i och där 

modersmålslärarnas ambulerande arbetssituation hindrar samverkan och delaktighet. Samtidigt som 

forskning visar att samverkan mellan olika yrkeskategorier är en betydelsefull faktor både när det 

gäller upptäckt av flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter och vid 

arbetet med språk- och kunskapsutvecklande undervisning på fler språk (Hyltenstam 2010; Thomas 

& Collier 2002). Forskarna är överens om att elever som deltar i modersmålsundervisning når bättre 

studieresultat än genomsnittet (Skolverket 2008 a). Borde det då inte ligga i samhällets intresse att 

flerspråkiga elever når högre måluppfyllelse och därmed möjliggöra för samverkan? 

Den rådande maktordningen i samhället uttrycker komplexa frågor och ställningstaganden om 

makt, identiteter, relationer, diskriminering och mångfald (Bunar 2010). Kan det vara inre faktorer 

hos pedagoger som attityder och värderingar inför dessa frågor som påverkar samverkan? Det 

framträder ur studien att det på de flesta skolorna främst skedde samverkan mellan 

specialpedagoger och klasslärare. Samverkan med modersmålslärarna var (utom på den skola där 

man inte samverkade alls) mer av sporadisk karaktär och upp till varje pedagog förutom på de 

skolor där man samverkade med de platsanställda modersmålslärarna. På flera skolor skedde 

samverkan med modersmålslärarna på klasslärarnas och specialpedagogernas premisser. Arbetet 

bestod av att klasslärarna och specialpedagogerna föreslog vad modersmålslärarna skulle arbeta 

med. Modersmålslärarna betonade och bekräftade det man arbetade med i klasserna. 

Flera av specialpedagogerna hade en otydlig bild av hur modersmålsundervisningen på skolan 

fungerade. Samtidigt uttryckte specialpedagogerna vikten av modersmålsämnet och 

modersmålslärares betydelse och att ha ett helhetsperspektiv på de flerspråkiga eleverna. Man kan 

fundera på hur denna samverkan och informationsutbyte mellan specialpedagoger, klasslärare och 

modersmålslärarna gick till och när det skedde? Kan svårigheter att samverka bero på att det på 

vissa olika skolor råder en otydlighet om vad pedagogerna ska ha varandra till? Det kanske saknas 

enighet om skolans gemensamma uppdrag och därför ser pedagogerna heller inte vinsterna med att 

samverka utan föredrar att sköta arbetet på sitt håll trots att det finns en idé om hur det ”borde” 

vara. 

9.1.3. Pedagogers kompetens och erfarenhet 

Elevernas mångskiftande kulturella, sociala och ekonomiska bakgrund och olika förutsättningar 

belyste vikten av pedagogernas kompetens och erfarenhet. Pedagogerna ansåg att det var av stor 

vikt att ha en helhetssyn på eleverna för att bättre förstå elevernas förutsättningar och behov. 



56 

Elevers behov är ett begrepp som är vanligt förekommande i skolsammanhang och som skulle 

behöva problematiseras. Om begreppet elevers behov byts ut mot elevers möjligheter ger det mer 

explicit fokus på kontexten, möjligheter ger frågor av mer systemkaraktär snarare än individuella 

misslyckanden (Thomas & Vaughan 2005). 

Pedagogerna poängterade betydelsen av och efterfrågade kompetens i svenska som andraspråk för 

att förstå flerspråkighetens typiska effekter på läsandet och skrivandet och specialpedagogisk 

kompetens för att förstå hur specifika läs- och skrivsvårigheter som dyslexi kunde ta sig uttryck hos 

flerspråkiga elever. Man efterlyste en samlad kompetens om helheten.  

Vad innebär då en samlad kompetens om helheten? Pedagogerna diskuterade sin egen och 

varandras tillräckliga/otillräckliga kompetens och erfarenhet beträffande grundutbildning, 

specialpedagogiska frågeställningar och kunskap om och attityder till olika kulturer och språk. 

Skolorna ställde stora krav på modersmålslärarnas kompetens. De skulle undervisa i hemspråk, ge 

studiehandledning och samtidigt vara kulturtolkar, brobyggare och en trygghet och en fast punkt i 

tillvaron för många elever trots att de i många fall verkade i en marginaliserad verksamhet i skolans 

utkant. Modersmålslärarna efterfrågade kompetens hos övrig personal i skolan om olika kulturer, 

språk och interkulturella perspektiv. Det interkulturella perspektivet förespråkar förändringar av 

den svenska skolan så att den blir mer anpassad till elevernas sociala och kulturella förutsättningar 

(Bunar 2010). Detta kan ställas i förhållande till ”kulturmöten i skolan” som reducerar frågan till att 

försöka förstå hur ”de andra brukar göra”.  

Innebär samlad kompetens om helheten att alla pedagoger ska kunna allt om alla områden eller 

handlar det om att ställa sig frågan vilka kompetenser som behövs just på den egna skolan utifrån 

de specifika villkor som råder. Kan en samlad kompetens bestå av att pedagogerna bidrar med olika 

kompetenser och samverkar om dem utifrån en gemensam baskompetens.  

Intressant är också hur pedagogerna beskrev ämnet svenska som andraspråk och dess inbyggda 

problematik i förhållande till elevernas måluppfyllelse. Utifrån frågan om pedagogers kompetens 

beskrevs ämnet som en viktig faktor för att förstå flerspråkighetens effekter på elevernas läs- och 

skrivutveckling. Utbildning i svenska som andraspråk efterfrågades som en baskompetens hos alla 

pedagoger. Som ämne betraktat, utifrån samhällets styrdokument av skolan, är det yttersta syftet 

med svenska som andraspråk att eleverna ska nå förstaspråksnivå i svenska. I fyra av fem skolor 

som hade hög andel elever med annat modersmål än svenska undervisades eleverna enbart i 

svenska som andraspråk och inte i ämnet svenska.  Många av eleverna var födda i Sverige men 

nådde ändå inte upp till förstaspråksnivå i svenska även om de inte hade uttalade läs- och 

skrivsvårigheter. Man kan ställa sig frågan om dessa elever aldrig kommer att nå upp till 

förstaspråksnivå och i så fall varför? Har man i skolan byggt in lägre akademiska krav genom 

ämnet svenska som andraspråk och förenklat tolkningen av läroplanens intentioner. 

9.1.4. Olika metoder och arbetssätt  

Studien visar att det framkom flera omständigheter och ställningstaganden som handlade om hur 

pedagogerna arbetade med att upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Pedagogerna i studien och forskning på området pekar på att det är svårt och 

utmanande att upptäcka dessa elever.  

Man kan då ställa frågan vad som är svårt och vad det i så fall handlar om? Handlar det om att det 

inte går att upptäcka dessa svårigheter på flera språk eller handlar det om att det i skolan och i 

samhället fattas de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta med och möta alla elever. Kan 
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svårigheterna och det eventuella motståndet ligga i att om skolans handlingsberedskap för upptäckt 

ökar blir det också synligt att skolan behöver organisera om och förändra sitt arbetssätt för att stärka 

språk- och kunskapsutvecklingen för de flerspråkiga eleverna på flera språk.  

Pedagogerna beskrev att det var svårt att veta vad som var vad, om det handlade om en begränsad 

behärskning av det språk som läsandet och skrivandet skedde på eller specifikt om det skrivna 

språket och till exempel beroende av dyslexi. Handlar det om att pedagogerna också beskriver sin 

osäkerhet om den lärmiljö och de arbetssätt de använder är rätt för deras elever, om de är osäkra på 

om eleverna behöver bemötas med språkpedagogik och/eller specialpedagogik. 

Forskning visar att det går att undersöka om det föreligger svårigheter för dyslexi på elevens båda 

språk (Hedman 2009). Forskning (Hyltenstam 2010) säger också att det saknas adekvata instrument 

som pedagoger kan använda sig av för att kartlägga vad i en given elevs språkanvändning som kan 

tyda på dyslexi och vad som är helt typiska effekter av att eleven har svenska som sitt andraspråk 

och har utvecklat sitt modersmål i en minoritetssituation. Borde det då inte ligga i samhällets 

intresse att se till att sådana instrument på flera språk utvecklas. 

Räcker det då med att efterfråga metoder och instrument? Eleverna själva, föräldrarna och 

modersmålslärare kan ge värdefull information i arbetet att kartlägga färdigheter i modersmålet. 

Studien visar att det finns en outnyttjad potential för samverkan mellan de olika yrkeskategorierna 

både ifråga om läsinlärning och kartläggning av läs- och skrivfärdigheter på första- och 

andraspråket i skolan. Pedagogerna i studien med ansvar för elevernas läsinlärning på respektive 

språk samarbetade sällan och hade dålig överblick över elevernas läsutveckling på det andra 

språket. Då eleverna hade modersmålsundervisning en timme i veckan kunde man heller inte 

förvänta sig att den utvecklingen skulle ske i samma takt som läsinlärningen på svenska.  

Hur skulle man då kunna arbeta med läsinlärningen utifrån forskning på området? Forskning visar 

att där det är möjligt kan läsinlärningen inkludera och helst starta med läs- och skrivinlärning på 

modersmålet (Cummins 2000). Eleven behöver undervisas på ett språk med kontextuellt stöd som 

det förstår, om undervisningen inte är förståelig kommer elevens fundament för språkproduktion bli 

ofullständigt. Om fundamentet är solitt byggt kommer innehållet efter hand kunna uttryckas på 

vilket som helst språk som eleven behärskar. Färdigheter lärda på modersmålet kommer alltså att 

kunna reproduceras på andraspråket.  

I Thomas och Colliers undersökning (2002) framkommer att elever som undervisats parallellt på 

sina båda språk, modersmål och andraspråk, under minst sex år når bättre resultat än enspråkiga 

elever. De når också bättre resultat än tvåspråkig elever som får mer begränsad undervisning på 

modersmålet. En samordning av elevernas läs- och skrivinlärning och undervisning på aktuella 

språk borde därför vara betydelsefull på skolorna och även ligga i samhällets intresse.  

9.1.5. Specialpedagogiskt stöd 

Studien visar att för att kunna upptäcka elever med specifika läs- och skrivsvårigheter och arbeta 

med dem på ett adekvat sätt behövs specialpedagogiskt stöd på skolan. Detta stämmer väl med 

forskning som betonar vikten av att kunna avgöra om en flerspråkig elev är i behov av 

specialpedagogiskt stöd eller språkpedagogiskt stöd eller båda delarna för att kunna sätta in 

effektiva åtgärder (Hyltenstam 2010; Hedman 2009; Cummins 2000 mfl). Det finns starka 

indikationer på positiva effekter av riktad undervisning i specifika färdigheter för elever i behov av 

särskilt stöd. Betydligt mindre effektivt är att försöka åtgärda icke observerbara brister hos elever 

(Skolverket 2009). 
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Specialpedagogerna arbetade med utredning och träning av elever både enskilt och i grupp, 

fortbildning och handledning av övrig personal. Ett par av specialpedagogerna beskrev att de 

arbetade med en mer utvidgad samverkan kring eleverna de utredde där även föräldrar, klasslärare 

och modersmålslärare deltog i processen. Andra arbetade efter en mer begränsad samverkan där de 

oftast själva stod för stödet utan modersmålslärare och föräldrar. Specialpedagogerna hade inget 

uttalat ansvar för samverkan kring stödet. Flera specialpedagoger uttryckte oro för att skolan inte 

skulle räcka till att ge eleverna det stöd de behövde.  

Hur skulle det arbetet kunna organiseras utifrån forskning på området? Om man lägger ihop 

forskning om flerspråkighet och språklig överföring, transfer (Cummins 1984, 2000) med hur lång 

tid det tar att utveckla ett andraspråk som tillfredställer skolans krav på ämneskunskap (Thomas & 

Collier 2002) visar det att det blir nödvändigt för specialpedagogerna att arbeta i ett mer utvidgat 

samarbete med föräldrar, klasslärare och modersmålslärare (se Bilaga 4). Detta innebär att skaffa 

sig speciell bakgrundskunskap om eleven, kunskap om elevens förstaspråk och förhållande i 

hemlandet, och inte minst kunskap om elevens språkliga utveckling och användning på 

modersmålet. Modersmålslärare, klasslärare och föräldrar blir viktiga informationskällor och 

samverkanspartners i detta sammanhang som är ett övergripande område som specialpedagogen 

skulle kunna ta ansvar för. 

9.1.6. Organisation och resurser 

Studiens resultat visar att om pedagogerna ska kunna utföra sitt arbete behövs både tillräckliga 

resurser och organisation av skolans gemensamma arbete och uppdrag enligt ovanstående teman.  

Det efterfrågar tydligare utbildningspolitiska riktlinjer för likvärdig utbildning oavsett elevernas 

modersmål med tanke på kommande skollag, lärarutbildningar, läroplaner med kursplaner och ett 

nytt betygssystem. Rektors ansvar och kompetens i sammanhanget blir tydligt. Skolan behöver 

införliva relevant forskning i de specifika villkor som råder i den egna skolan för att uppnå en mer 

effektiv organisation och undervisning för flerspråkiga elever vilket förutsätter resurser. 

I fyra av fem skolor i studien med hög andel elever med annat modersmål än svenska (80-100 

procent) var måluppfyllelsen bland eleverna generellt låg. I studien framkommer orsaker till den 

stora spridningen av elevernas resultat och måluppfyllelse: specifika inlärningssvårigheter hos 

elever, in- och utflyttning och nyanlända elever, liten exponering av det svenska språket, 

kamrateffekter, lärarförväntningar och det fria skolvalet. Utifrån Habermas teori (1995) om det 

kommunikativa handlandet och tanken att skolans systemvärld håller på att kolonisera sitt eget 

ursprung därför att systemet ersätter livsvärldens styrmedium, språket, med makt och pengar, är den 

forskning som bedrivs kring skolval och segregation intressant (Malmberg 2010). Enligt Malmberg 

skiktas elever med olika förutsättningar upp mellan olika skolor och det påverkar skolors resultat. 

Utifrån internationell forskning hävdar Malmberg att man har sett att det finns en brytpunkt kring 

50 procent. När andelen elever från socioekonomiskt mer utsatta grupper blir 50 procent eller mer i 

en skola så försämras resultaten för alla elever och mest för elever med sämre förutsättningar.  

Enligt Habermas (1995) är den enda möjligheten att motverka systemvärldens koloniserande av sitt 

eget ursprung att motkrafterna växer fram i livsvärlden. Skolan har oavsett psykosociala, kulturella 

och socioekonomiska faktorer en mycket viktig uppgift att fylla när det gällde att stötta elevernas 

språk- och kunskapsutveckling. Enligt Habermas (1995) behöver livsvärlden och dess speciella 

form av kommunikativ rationalitet utvecklas och institutionaliseras. Det behöver skapas former för 

ett demokratiskt beslutsfattande där enligt Habermas besluten fattas efter rationella diskussioner där 

de segrande ståndpunkterna enbart vinner genom kraften i det bättre argumentet. Exempel på bättre 
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argument skulle kunna vara resultat från en omfattande amerikansk studie, School effectiveness for 

language minority students (Thomas & Collier 2002) som visar att tre faktorer bättre än några andra 

variabler, till exempel socioekonomisk status eller kön, kunde förutsäga om en elev skulle lyckas 

med sina studier. För det första att eleven stöttades i andraspråket i de ordinarie skolämnena 

kombinerat med stöttning i modersmålet, för det andra att man använde aktuella modeller för språk- 

och kunskapsundervisning på två språk och för det tredje att eleverna kände sig delaktiga, togs på 

allvar och hade höga förväntningar på sig från sin omgivning.  

En intressant fråga i sammanhanget är hur samhället ser på flerspråkighet, som resurs eller som 

problem. Utifrån utbildningspolitiska argument att andra språk än majoritetsspråk i ett land bör 

betraktas som en resurs ur ett samhällsekonomiskt, kulturellt och individuellt perspektiv behöver 

elevernas modermål bevaras och utvecklas (Cummins 2000). Detta stämmer väl med hur 

modersmålslärarna uttryckte sig i studien. Globalisering, nya kommunikationsmöjligheter och att 

många språkgrupper är väletablerade i samhället betyder sannolikt ett uppsving för 

modersmålsundervisning och dess positiva premisser.  

9.1.7. Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i diskussionsdelen lyft fram några områden som skulle kunna utgöra en grund för framtida 

forskning. En tänkbar studie är att undersöka ämnet svenska som andraspråks relation till ämnet 

svenska när det gäller elever med annat modersmål än svenska som är födda i Sverige. Hur kommer 

det sig att många av dem inte uppnår förstaspråksnivå? Är svenska som andraspråk ”riktig” svenska 

eller ett slags ”lightversion”. Ett annat uppdrag för forskningen/samhället är att utveckla 

kartläggningsmaterial av läsfärdigheter på flera språk som pedagogerna lätt kan använda och som 

visar elevernas fonologiska bearbetning och avkodning liknande de kartläggningsmaterial som 

finns på svenska. Det skulle inte behöva vara ett så omfattande arbete då man kan samarbetade med 

Norge som har kommit längre inom området (se Bilaga 1). Ett tredje uppdrag för 

forskningen/samhället är att utveckla pålitliga metoder för flerspråkiga barn när eventuella 

avvikelser från typisk språkutveckling ska bedömas. Ett ytterligare område som jag är intresserad 

av är frågan om skolval, segregation och måluppfyllelse hos elever utifrån svenska förhållanden. 

9.1.8. Avslutande reflektioner 

För att skapa en långsiktig och bestående positiv utveckling av den svenska mångkulturella skolan 

förutsätter det strukturella förändringar med ett angreppssätt som ser till helheten. Det innebär att 

öka möjligheter för mer optimala villkor för flerspråkiga elevers inhämtande av majoritetsspråket 

och ämneskunskaper och i slutänden skolframgång. Skapandet av dessa villkor behöver ske 

parallellt och samtidigt, från den enskilda pedagogen och föräldern till de nationella 

styrdokumenten.  

Om pedagogerna bli säkrare på att tidigt upptäcka om flerspråkiga elever riskerar att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter och arbetar med adekvata åtgärder kan det öka möjligheterna för flerspråkiga 

elever att utveckla en god läs- och skrivförmåga, språk- och kunskapsutveckling. Även om det 

fortfarande är svårt att i det enskilda konkreta fallet avgöra om läs- och skrivsvårigheter hos 

flerspråkiga elever har sin grund i dyslexi eller om det beror på förhållanden som är relaterade till 

behärskning av första- eller andraspråket, är det dock ett första steg i förståelsen av två- och 

flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling att allt fler aspekter inom området blir bekanta och 

diskuteras och problematiseras.   
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Utöver studiens resultat är mitt bidrag till diskussionen att jag har kommit i kontakt med ett norskt 

kartläggningsmaterial på flera språk som undersöker läsfärdigheter som fonologisk bearbetning och 

avkodning i syfte att upptäcka flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Även då det inte 

finns något liknande material i Sverige går det att använda då de skandinaviska språken och 

förhållandena är likartade. Utifrån de slutsatser som jag har dragit av resultatet i studien har jag 

också lyft frågan om att det finns en outnyttjad potential för samverkan mellan specialpedagoger, 

klasslärare och modersmålslärare kring de gemensamma flerspråkiga eleverna.  

Utifrån Habermas teori om kommunikativt handlande (1995) behöver samverkan kanske starta i 

den enskilda skolans livsvärld för att ta sig vidare upp genom organisationer och hierarkier i 

skolans systemvärld och med sina olika stämmor av kommunikativt förnuft och ömsesidig 

förståelse visa att flerspråkighet är resurs. Eller som Modersmålsläraren i Gröna skolan uttrycker:  

Olika språk är bra. Många språk berikar landet, fast jag vill att varje land ska bevara sitt språk. 

Olika variationer, olika kulturer, olika mentalitet. Språk är kultur. Jag kan inte uppfostra mina barn 

på ett annat språk. Det är mentalitet och kultur och identitet och kärlek och känsla, allt. 

(Modersmålslärare Gröna skolan)   
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 

11.1.1. Kartläggningsmaterial på flera språk 

För att upptäcka om elever har eller riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan man använda 

sig av kartläggningsprov eller screening, som är ett relativt snabbt sätt för pedagogen att få ett 

intryck av hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling. Proven bör vara utformade så att de både 

fångar upp hur eleven läser och hur eleven behärskar förhållanden som antingen utvecklas före eller 

tillsammans med läsning. Det kan handla om att höra ljud i ord, känna igen bokstäver och skriva 

bokstäver i ord. 

Som nämnts tidigare bör läsfärdigheterna för flerspråkiga elever helst värderas på elevens båda 

språk. En förutsättning är att eleven kan tillräckligt med svenska för att klara de svenska läsproven.  

Även om dyslexi kan se ut på olika sätt beroende på hur ortografin ser ut på förstaspråket och 

svenska räknar man med att dyslexi visar sig på bägge språken hos en flerspråkig person med 

dyslexi. Motsvarande utslag på bägge språken styrker misstanken om dyslexi medan utslag bara på 

ett språk kan tyda på att eleven bara har problem med ett språk, vanligtvis andraspråket. 

I Sverige finns inga prov för kartläggning av läsfärdigheter på flera språk utarbetade utan man 

måste bege sig till Norge för att finna dem. Vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 

vid Høgskolen i Oslo (Bøyesen 2007) har man utarbetat prov för kartläggning av läsfärdigheter på 

följande 13 (14) språk i år två och tre: albanska, arabiska, kurdisk sorani, persiska, polska, ryska, 

somali, spanska, tamil, thai, turkiska, urdu och vietnamesiska. Kommande i badini/kurmanci. Ett 

särskilt häfte för år fyra och fem finns för albanska, turkiska, somali. Kommande i spanska. 

Materialet består av: elevhäfte år två 6 delprov, elevhäfte år tre 4 delprov, elevhäfte år fyra och fem 

5 delprov Tvåspråkiga lärarhandledningar, bakgrund, instruktion och värdering och ett idéhäfte plus 

fyra elevexempel.  Senter for leseopplæring och leseforskning i Stavanger (SLF) har utvecklat prov 

som ska kartlägga elevers läsfärdigheter på norska och samiska och har varit modell för 

kartläggningsproven för olika modersmål. Proven på olika modersmål är inte direkt översatta och 

kan därför användas parallellt eller som alternativ till de norska proven. Proven är utvecklade som 

en del av ett projekt, finansierat av Utdanningsdirektoratet som en del av Tiltak 13 i Strategiplanen 

Likverdig opplæring i praksis. Tvåspråkiga lärare har lagt ner ett stort arbete på att översätta, 

komma med förslag, diskutera uppgifterna och vägledningen. De har också översatt 

vägledningstexterna. Andra tvåspråkiga lärare har gått igenom och kommenterat översättningarna, 

medan språkforskare har gett råd och tolkat där det har uppstått tvivel om vad som är ett riktigt 

språkbruk. Vägledare och koordinatorer för modersmålsundervisningen i städer och tätorter i Sør-

Norge har hjälpt till med att organisera utprovningar.  

Utdanningsdirektoratet har också gett ut tvåspråkiga vägledningshäften och ett idéhäfte på norska 

som innehåller elevexempel med idéer för åtgärder. Man hoppas att karläggningsproven på olika 

modersmål tillsammans med vägledningen kan hjälpa lärarna i skolan att stärka läsinlärningen och 

hitta flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter snabbare. Tvåspråkiga lärare och de norska 

lärarna arbetar på flera ställen isolerat från varandra utan att känna till den tvåspråkige elevens 
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läsutveckling på ”det andra” språket. Det är meningen att proven ska bidra till att fördjupa de 

tvåspråkiga lärarnas kompetens och ge lärarna som har ansvar för elevernas läsutveckling, en 

anledning till att samarbeta tvärs över språkgränserna. Det finns ett starkt behov av att det arbetet 

blir samordnat bättre, mer effektivt och bättre anpassat till läs- och skrivutvecklingen på två och fler 

språk (Bøyesen 2007). 
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11.2. Bilaga 2 

11.2.1. Besök på Fjell skole i Drammen Norge 2010-03-24 

Fjell skole 

Fjell skole är en 1-7 skola som ligger i bydelen Fjell i Drammen tre mil söder om Oslo. Ca 77 

procent av skolans 620 elever har ett annat modersmål än norska och representerar 36 olika språk. 

Skolan har en egen mottagningsgrupp för elever i år 5-7. Sammanlagt har skolan nästan 80 

pedagoger anställda. Av dessa har 26 tvåspråkig bakgrund. Skolan har ett övergripande gemensamt 

mål som handlar om att stärka alla elevers identitet.  

Hava arbetar som turkisk tvåspråkig lärare i år 1-4. Hava undervisar i modersmål och arbetar som 

resurs i tre klasser där det finns turkiska elever. I klasserna undervisar Hava vissa lektioner, bland 

annat i matematik som hon är utbildad för. På Fjell skole är man alltid två undervisande lärare i år 

1. Modersmålsundervisningen i år 1-2 bedrivs utanför det ordinarie schemat, mellan kl. 8.00–8.45 

fem dagar i veckan. Den ordinarie skolan börjar 8.45. Man har prövat olika sätt att organisera 

modersmålsundervisningen och kommit fram till att det optimala är att undervisa modersmål 

utanför det ordinarie schema varje dag och detta beslutas lokalt. På skolan skriver man 

halvårsplaner och helårsplaner för sin undervisning, gemensamt alla lärare. Man arbetar mycket 

med teman och betonar förförståelse för ämnesområdena. I modersmålsundervisningen börjar man 

med det gemensamma arbetsområdet en vecka innan man arbetar med det i stora klassen för att 

befästa begrepp och innehåll. Detta arbete görs i alla klasser. 

Läsinlärning på modersmålet 

Läsinlärningen på skolan sker alltid på elevens båda språk samtidigt (kontrastivt). Lärarna 

samarbetar kring hela läsprocessen och arbetar till exempel med samma ljud och samma bokstäver 

på respektive språk. Ett exempel kan vara bokstaven M, därför att den kopplas till samma språkljud 

på norska och på turkiska. När lärarna kommer till bokstäver som ser identiska ut, men 

representerar olika språkljud, gör de eleverna uppmärksamma på olikheterna. I första årskursen 

kopplas bokstaven O först och främst till o-ljud på norska, medan den samma bokstaven kopplas till 

å-ljud på turkiska. Man har prövat på olika sätt att organisera den första läsinlärningen och kommit 

fram till att detta är ett mycket bra sätt där man ger förstärkning på båda språken samtidigt.  

Projekt på skolan 

På Fjell skole pågår många olika projekt. Läsprojektet handlar om att inspirera barnen och 

involvera föräldrarna i läsningen. Man håller engagerande och informativa möten med föräldrarna 

på skolans bibliotek om vikten av att läsa mycket böcker, både för och med sina barn. Eleverna 

läser hemma på sitt modersmål varje dag och har speciella lässcheman, Lesekort som föräldrarna 

skriver under och ger kommentarer kring. Eleverna får en fin skrivbok, Minnebok, där de skriver 

och ritar om alla böckerna de har läst. När de har läst ett antal böcker får de en liten belöning. Alla 

klasser har en speciell bibliotekstimme där en särskild lärare ansvarar. Det finns böcker för alla 

språkgrupper och man beställer många böcker från de olika länderna. För övrigt finns det mycket 

tvåspråkigt material på skolan.  
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Flerspråkig kartläggning 

På Fjell skole arbetar man med kartläggningsmaterial i läsfärdigheter på olika språk (se avsnitt 

4.3.4 Kartläggningsmaterial på flera språk). I samtal med Liv Bøyesen från Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring (NAFO) vid Høgskolen i Oslo som har utarbetat materialet och Marianne 

Pedersen, ansvarig för kartläggningen av olika språk på Fjell skole, framkommer att man genomför 

proven under en fast period varje termin i samarbete mellan tvåspråkiga och enspråkiga lärare. 

Materialet för kartläggning av läsfärdigheter finns på 13 olika språk i årskurs 2 till 5 och genomförs 

med alla elever som har ett annat modersmål än norska. Kartläggningsmaterialet används som 

vägledning för att få syn på hur eleverna ligger till i sin skriftspråkliga utveckling och resultaten bör 

användas med förnuft. Man bör alltid ställa sig frågan hur mycket läsundervisning eleverna får per 

vecka i sitt modersmål, om man har under två timmars undervisning i sitt modersmål i veckan går 

utvecklingen långsammare. Det är viktigt att betona att en kartläggning inte är som en examen utan 

proven är ett verktyg för lärarna som tidigt kan fånga upp elevers olika styrkor och svagheter. Det 

kan vara elever som kan mer än man tror, eleverna kan vara starka på sitt modersmål och ha svårt 

med norska. Proven kan användas till att hitta de elever som behöver och har rätt till 

specialundervisning och modersmålsundervisning.  

I Norge har man rätt till modersmålsundervisning från år 1-4 endast tills man fullständigt behärskar 

norska. Modersmålet ses som ett medel för att ta till sig kunskap tills man behärskar norska språket, 

som ett övergångsspråk. På fältet är det dock många lärare som ser tvåspråkigheten som en resurs. 

På Fjell skole får elever modersmålsundervisning även efter år 4 oavsett om man behärskar norska 

eller inte.  

Det kan vara svårt att veta om en elev har specifika lässvårigheter om man enbart kartlägger på 

norska, därför använder skolan också kartläggningsprov på modersmålet. På Fjell skole använder 

man också ljudinspelning av eleverna som en del av kartläggningen. Detta är motiverande for 

eleverna därför att de själva kan höra om de går framåt mellan provtillfällena. Efter att ha 

genomfört proven har man sett att äldre elever klarar av proven bättre än yngre elever och att 

eleverna har en relativt likartad utveckling med undantag för några som har en snabbare utveckling. 

Man har också sett att kunskaper om de olika språkens ortografier är viktigt och att tiden som man 

har använt för läsinlärning är väsentligt för resultaten. Proven kan alltså fånga upp elever som har 

läs- och skrivsvårigheter och kan användas parallellt med prov på norska. På skolan använder man 

också andra kartläggningsprov på norska som är obligatoriska i norska skolor. 

Modersmålslärarens roll 

Flutra arbetar som tvåspråkig lärare i albanska och norska. Hon arbetar både med 

modersmålsundervisning och som ”stötte” i de klasser där albanska elever finns. Organisationen av 

de tvåspråkiga lärarnas tjänstgöring möjliggör en stor flexibilitet av arbetssätt. Flutra får en 

helhetssyn på sina elevers skoldag och kan därför stötta där det behövs. Flutras elever får lära sig 

läsa på två språk och hon berättar att alla hennes elever i stort sett har knäckt läskoden. Flutra 

använder det flerspråkiga kartläggningsmaterialet och har mycket goda erfarenheter av det. Hon har 

blivit överraskad flera gånger av resultaten av proven, elever som hon som lärare har trott haft 

svårigheter med språket har visat sig klara sig mycket bra.  

Vidare utredning och stöd 

Om man på skolan misstänker att en elev har mer specifika svårigheter med sitt skriftspråk går man 

vidare till specialpedagogen på skolan för vidare utredning. Specialpedagogen arbetar och tränar 
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med de elever som behöver. Behöver man ytterligare kompetens finns Pedagogisk - Psykologisk 

rådgivningskompetens att anlita. PP - tjänsten är en kommunal eller fylkeskommunal 

rådgivningstjänst eller myndighet som ska hjälpa barn ungdomar och vuxna med 

inlärningssvårigheter eller med svåra uppväxtförhållanden. PP - tjänsten ger psykologisk och 

pedagogiska råd till skolor så att de kan anpassa undervisningen för de elever som har speciella 

behov. PP – tjänsten testar oftast den enskilda eleven och upprättar sakkunniga rapporter och 

värderingar vid de tillfällen då skollagen kräver det.  

För närvarande pågår en implementerings och kompetenskurs av kartläggningsproven för 

modersmålslärare i Fjells skolområde för att förstärka tidigare kunskaper och utveckla nya. På 

kursen deltar även PP-rådgivare. Kursen hålls av Liv Bøyesen och Sunil Loona på NAFO. 

Skole i praksis är en serie filmbaserat resurspaket för grundskolan. Målgruppen är lärare, skolledare 

och lärarstudenter. Filmerna är tänkta att inspirera till att se större möjligheter i och tänka nytt runt 

sin egen undervisningspraktik. Fjell skole deltar med två filmer om sitt arbete med mångkulturell 

undervisning  www.skoleipraksis.no .  

På Fjell skole har man en hög måluppfyllelse för alla elever oavsett modersmål. Man räknar med att 

cirka 5 procent av alla har dyslexi, man hittar dessa elever och anser att man inte gör många 

felbedömningar.  

 

  

http://www.skoleipraksis.no/
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11.3. Bilaga 3 

11.3.1. Intervjuguide 

1. Hur arbetar du med dina elevers läs- och skrivutveckling? 

2. Hur tar du reda på var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling på sina 

respektive språk? 

3. Uppskattar eleverna själva hur de ligger till på sina respektive språk? Hur går det 

till? 

4. A. Hur arbetar du/ni med att upptäcka om elever har läs- och skrivsvårigheter? 

B. Skiljer sig sättet om eleverna är flerspråkiga? 

5. Vid upptäckt av svårigheter, hur vet du/ni vad läs- och skrivsvårigheterna beror på?  

6. Hur går du/ni vidare och arbetar med upptäckterna? Åtgärder? 

7. Vilka personer är med i detta arbete?   Nyckelpersoner? 

8. A. Hur arbetar modersmålslärare/flerspråkiga lärare på er skola?  

B. Hur ser samarbetet ut med övriga lärare? 

9. Vilken betydelse har modersmålslärarna/flerspråkiga lärare för arbetet med 

flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling på er skola? 

10. Är det något du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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11.4.  Bilaga 4 

11.4.1. Professionella roller 

Utvidgad roll 

 

 

Begränsad roll 

 

Figur 4. Två typer av professionella roller för specialpedagoger. Pilarna markerar utbyte av 

information i utrednings – åtgärdsprocessen.  (Efter en modell av Liv Bøyesen 1987, 1994). 

Modellen utarbetades utifrån en undersökning där Bøyesen (1987) värderade utvalda 

logopeder/talpedagogers arbete med flerspråkiga elever. Två arbetsmodeller utkristalliserade sig 

mellan de logopeder/talpedagoger som arbetade mot flerspråkiga aspekter och de som inte gjorde 

det (figur 1). Den utvidgade arbetsmodellen där informationsdelarna bakgrundskunskap, utredning, 

samarbete och åtgärder var inbegripna var den mest effektiva. Motsatsen var den arbetsmodell som 

bara innehöll delarna utredning och åtgärder. Modellerna kunde teoretiskt relateras till 

internationell forskning om flerspråkighet och språklig överföring, transfer (Cummins 1984, 2000). 
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När logopeder/talpedagoger med flera professionella använder sig av Cummins teori om språklig 

överföring och lägger ihop den med kunskap om hur lång tid det tar att utveckla ett andraspråk som 

tillfredsställer skolans krav på ämneskunskap (Thomas & Collier 2002) blir det nödvändigt att 

arbeta i överensstämmelse med den utvidgade arbetsmodellen. Detta innebär att skaffa sig speciell 

bakgrundskunskap om eleven, kunskap om elevens förstaspråk och förhållande i hemlandet, och 

inte minst kunskap om elevens språkliga utveckling och användning på modersmålet. 

Modersmålslärare, andraspråkslärare och föräldrar blir viktiga informationskällor och 

samarbetspartners i detta sammanhang. Delen i modellen utifrån Skollagen 5 § och 5 kapitlet i 

grundskoleförordningen, 2 och 4 §, beskriver utifrån svensk lagstiftning elevers rätt till särskilt 

stöd.  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdomar. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.(Skollagen 1 kapitlet 2 §). 

 


