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Bakgrunden till studien grundas i att det har visat sig att utrikesfödda ungdomar tenderar att klara sig sämre än svenskfödda 

elever vad gäller läs- och skrivförmåga. Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever är svårutredda och därför är en 

undersökning inom området viktig. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring sitt 

arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta elever med läs- och skrivsvå-

righeter. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer av specialpedagoger, speciallärare och lärare på språk-

introduktioner i tre olika kommuner av varierande storlek. 

Studien visar att skolorna i ett tidigt skede använder sig av elevsamtal för att få en bild av skolbakgrunden. I övrigt visar sig 

inget systematiserat tillvägagångssätt, men ofta visar sig elevens kunskaper och svårigheter i det dagliga skolarbetet. Läraren 
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och en uppfattning om vilken progression eleven bör göra under en bestämd tid. Ibland kan tester användas för att få en bild 

av elevens läs- och skrivförmåga.  

Det visar sig att åtgärderna sker på organisations- grupp- och individnivå. Oftast sker de på individnivå, och det kan då 

handla om läsövningar och kommunikationsövningar mellan lärare och elev, och kompensatoriska hjälpmedel som dator-

stöd. Arbetet på gruppnivå är till stor del förebyggande, och det kan då exempelvis handla om att i grupp arbeta med den 

fonologiska förmågan, eller med läsprojekt. Organisatoriskt handlar åtgärderna till stor del om resursfördelning; de största 

personalresurserna finns i de grupper där de behövs mest, och olika former av nivågruppering.  
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1. Inledning 

Språkintroduktionen är en av gymnasieskolans fem olika introduktionsprogram. Hit kommer 

nyanlända ungdomar som inte har behörighet att komma in på något av gymnasiets program. 

Språkintroduktionen utformas individuellt för varje elev och ska också innehålla de grundskole- 

och gymnasieämnen som han eller hon kan behöva för sina fortsatta studier (Skolverket, 2013).  

De nyanlända ungdomarnas bakgrund kan se mycket olika ut, och påverka deras förutsättningar 

i olika utsträckning. Salameh (2012) exemplifierar detta genom att lyfta fram skillnader i synen 

på kommunikation; exempelvis uppfattar människor i vår del av världen ofta dialog mellan barn 

och vuxna som något positivt, medan denna typ av kommunikation, i andra delar av världen 

kan upplevas som negativt och opassande. Min egen erfarenhet från att arbeta med elever på 

språkintroduktionen överensstämmer till viss del med detta; det kan vara svårt att avgöra vad 

som är orsaken till en elevs svårigheter, handlar det om skolbakgrund, kulturella skillnader, 

eller om specifika svårigheter? Min uppfattning är att många nyanlända elever relativt fort lär 

sig kommunicera och förstå instruktioner muntligt på det nya språket medan förmågan att ta till 

sig skriftlig information och att kommunicera skriftligt varierar mycket mellan individerna. 

Detta bekräftas i Salamehs (2012) text där hon skriver att människor i olika kulturer har olika 

sätt att socialisera språkligt, vilket också visar sig i hur det skriftliga språket uppfattas. I den 

svenska skolan har vi exempelvis uppfattningen att en text ska kunna ses ur olika synvinklar 

och resoneras kring, medan man i skolor i vissa kulturer ser texter som en sanning som inte kan 

ifrågasättas.  

Det kan vara svårt att avgöra om en tvåspråkig elevs svårigheter med att läsa och skriva är ett 

resultat av att kunskaperna i majoritetsspråket är bristfälliga eller om det handlar om specifika 

läs- och skrivsvårigheter (Hyltenstam, 2010).  Samtidigt vet vi att 5-7 % av den del av befolk-

ningen som kan läsa har någon form av medfödda läs- och skrivsvårigheter (Hedman, 2012). 

Ett rimligt antagande är då att denna siffra även gäller nyanlända elever. Det framgår i resultaten 

från PISA 2012 (Skolverket, 2014) att samtliga grupper av utrikesfödda 15-åringar klarade sig 

långt sämre vad gäller bland annat läs- och skrivförmåga än ungdomar födda i Sverige. Orsa-

kerna till detta är oklara, men ett faktum är att i detta avseende klarade sig Sverige sämre än 

många andra länder i Europa, däribland Danmark, Norge och Finland. Det är, enligt Myrberg 

(2009), viktigt att eventuella läs- och skrivsvårigheter upptäcks i ett tidigt skede. I annat fall 

riskerar eleven ha svårt att tillgodogöra sig skolans pedagogik. 
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Att utreda vad svårigheterna beror på är viktigt för att kunna gå vidare med lämpliga insatser 

för eleven. Ju tidigare en elevs eventuella läs- och skrivsvårigheter upptäcks, desto mindre blir 

konsekvenserna. Trots detta är det vanligt att skolor, på grund av okunskap, väntar med både 

utredning och insatser (Hedman, 2012). För att hjälpa andraspråkselever, både med och utan 

läs- och skrivsvårigheter, menar Hedman (2009) att ett återkommande inslag av modersmåls-

undervisning vid sidan av svenska som andraspråk är en viktig faktor för framgång, samtidigt 

som det specialpedagogiska stödet är viktigt för andraspråkselever med läs- och skrivsvårig-

heter. Ett samarbete mellan specialpedagoger, modersmålslärare och lärare i svenska som and-

raspråk är alltså en viktig nyckel för framgång. 

Vi ser alltså att tvåspråkiga elever ibland har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning i det 

svenska språket. Orsakerna till svårigheterna är svårutredda, men det är viktigt att de görs i ett 

tidigt skede för att kunna stötta eleven till ett framgångsrikt lärande. Ofta behövs också, i arbetet 

med att upptäcka och bemöta läs- och skrivsvårigheter, ett samarbete mellan olika yrkesroller. 

Det faktum att tvåspråkiga elevers läs- och skrivförmåga inte alltid räcker till för att klara kra-

ven i den svenska skolan ger en uppfattning om vikten av att undersöka vilka arbetssätt som, 

på olika skolenheter, används i syfte att upptäcka och bemöta läs- och skrivsvårigheter hos 

tvåspråkiga elever. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring sitt 

arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet preciseras i följande frågeställningar:  

- Hur går pedagoger till väga i arbetet med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i 

syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur arbetar pedagoger för att på organisations-, grupp- och individnivå stötta nyanlända 

elever med läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och skrivinlärning? 

Med benämningen pedagoger avses i denna studie de tre olika yrkesgrupper som ingår i under-

sökningen; specialpedagoger, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. 
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1.2. Definitioner av termer 

Här följer en kort beskrivning av begrepp som återkommande används i studien.  

Tvåspråkiga elever. De elever i den svenska skolan som inte har svenska som förstaspråk kan 

många gånger vara kunniga i flera språk (Hyltenstam, 2010). I uppsatsen använder jag mig dock 

av begreppet tvåspråkiga elever även i fråga om dessa elever. 

Andraspråkselever. Denna benämning används om elever vars modersmål inte är majoritets-

språk i landet de bor i. Majoritetsspråket blir då ett andraspråk (Hyltenstam, 2010). 

Orden nyanlända elever används återkommande i texten. Här använder jag mig av den definit-

ion som Skolverket (2009a) ger, att nyanlända elever är elever som inte har svenska som sitt 

modersmål, har bristfällig kunskap i det svenska språket, och har anlänt till Sverige och den 

svenska skolan i anslutning till eller under sin skoltid. 
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2. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Uppsatsen syftar till att ge en bild av skolors arbetssätt kring nyanlända elever med läs- och 

skrivsvårigheter. I centrum står även specialpedagogiken, vilken är en disciplin som bygger på 

samverkan mellan flera olika vetenskapsdiscipliner och ett helhetsperspektiv. Ett helhetsper-

spektiv inbegriper dels generella insatser såsom exempelvis ett inkluderande arbetssätt, dels 

specifika insatser för eleven (Fischbein, 2007; Björck- Åkesson, 2007). Ambitionen är därför 

att de olika delarna av uppsatsen ska genomsyras av helhetstanken och resonemang på både 

organisation- grupp- och individnivå. 

Detta kapitel inleds med de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien, därefter följer 

en beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter är och vad det kan innebära för den enskilda 

individen. I efterföljande avsnitt presenteras relevant forskning kring läs- och skrivspråkigheter 

hos nyanlända elever, hur svårigheterna kan kartläggas samt vilka stödåtgärder som kan tilläm-

pas.  

2.1. Teoretiska perspektiv 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd är utgångspunkten att stödet ska ges i den elevgrupp 

eleven tillhör (Skollagen, 2010:800). Då det finns särskilda skäl får stödet, enligt samma lag, 

ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp. Andraspråkselever på introduktionsprogrammet 

utgör inget undantag för detta (Björklund & Lenberg, 2014) och mottagandet av nyanlända i 

skolan har kritiserats för att vara en instans där elever separeras från andra elever och bara tillåts 

studera svenska, oavsett deras bakgrund (Skolinspektionen, 2014; Skolvärlden, 2012).  

Denna uppsats belyser skolornas arbetssätt kring nyanlända elever med läs- och skrivsvårig-

heter, en grupp där enskilda individer kan vara i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. 

Vilka åtgärder som lämpar sig bäst för elever i behov av särskilt stöd och var problemet ligger; 

hos eleven, i elevgruppen eller i skolans förhållningssätt och organisation är ämnen som ofta 

diskuteras (Haug, 1998).  

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan pedagoger utgå från tre olika förhållningssätt; 

det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet, samt dilemmaperspektivet. Dessa 

tre perspektiv beskrivs av Nilholm (2005; 2007) som olika sätt att se på specialpedagogik. Det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet har växt fram i nämnd ordning i kritik mot sina 

föregående perspektiv. 
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2.1.1. Det kompensatoriska perspektivet 

I det kompensatoriska perspektivet tillskrivs en elevs svårigheter till individen själv. Centralt i 

detta synsätt är att individen i behov av särskilt stöd ska kompenseras för sina svårigheter. Nil-

holm (2007) skriver att detta perspektiv har uppkommit ur medicinska och psykologiska trad-

itioner där en viktig utgångspunkt är ställandet av diagnoser; i en grupp ska alla bära på liknande 

svårigheter. Synsättet har i pedagogisk forskning benämnts på olika sätt förutom den kompen-

satoriska benämningen; funktionalistiskt, individualistisk, medicinskt-psykologiskt och kate-

goriskt (Nilholm, 2005). I det kompensatoriska synsättet är det första steget att identifiera pro-

blemgrupper, grupper som idag till stor del finns beskrivna i DSM (diagnostic and statical ma-

nual of mental disorders) (American psychiatric association, 2013), men även ICF (Internat-

ional classification of functioning, disability and health) (WHO, 2001). Det andra steget är en-

ligt Nilholm (2007) att söka efter möjliga neurologiska och psykologiska förklaringar till pro-

blemen och det tredje steget är att kompensera för individens problem genom att skapa metoder. 

Vad gäller exempelvis en elev med lässvårigheter är den pedagogiska utmaningen att exempel-

vis kompensera för de fonologiska svårigheter som uppkommer vid läsinlärningen. Detta kan 

ske genom olika typer av träningsprogram som syftar till att öka medvetenheten för uppbygg-

naden av språket. Enligt Haug (1998) är kompensationen styrd av behov, nytta och effekt. Den 

åtgärd som används är den som ger störst effekt för individen. Synsättet har enligt Haug (1998) 

kritiserats bland annat för att kunna innebära och uppfattas som social kontroll av en avgränsad 

elevgrupp. 

2.1.2. Det kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet beskrivs av Nilholm (2007) och är ett förhållningssätt som har utveck-

lats i kritik mot det föregående perspektivet med förklaringen att man i detta synsätt enbart 

utgår från individens brister och hur de ska kompenseras. Den traditionella specialundervis-

ningen kritiseras inom perspektivet starkt för att vara ett uttryck för skolans misslyckande, pro-

fessionellas intressen samt ett strukturellt och socioekonomiskt förtryck. Perspektivet mynnar 

ur idén om en skola för alla och därför är utgångspunkten i detta perspektiv att alla elever i 

skolan ska mötas utifrån sina egna förutsättningar och utgångspunkter i sina ordinarie under-

visningsgrupper. De lösningar som inte överensstämmer med detta synsätt, såsom segregering 

i särskilda undervisningsgrupper, ska enligt detta perspektiv avvecklas. 
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2.1.3. Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet beskrivs av Nilholm (2007) som ett synsätt där utgångspunkten baseras 

på synen att alla situationer i en skolverksamhet innehåller dilemman. Det är, inför dessa di-

lemman, omöjligt att i förväg bestämma vilket synsätt som ska användas. Varje situation kräver 

sitt eget ställningstagande. I dilemman krävs det, enligt Nilholm (2005) överväganden av etisk 

karaktär, till exempel när etiska grundvärderingar står i motsats till varandra. Nilholm (2007) 

framhåller att det i dilemmaperspektivet riktas en kritik mot det kritiska perspektivet. Kritiken 

består i att man inom det kritiska perspektivet säger sig kunna lösa alla dilemman som uppstår 

i utbildningssystemet, bland annat på grund av elevers olikheter. Dilemman kommer finnas 

kvar, även om specialpedagogik som organisationsform försvinner. Inom perspektivet riktas 

också kritik mot det kompensatoriska perspektivet som riskerar att ensidigt beskriva barn som 

bristfälliga och riskerar att benämna grupper av barn som avvikande. Ett av idealen i dilemma-

perspektivet är, enligt Nilholm (2007) att alla elever ska bemötas som individer, och därmed är 

kategorisering av grupper något som bör undvikas. Dock finns, även inom kategorisering, di-

lemman. Risken med att inte kategorisera kan innebära att en enskild individ i behov av mer 

stöd än andra riskerar att inte identifieras. Samtidigt kan kategorisering i sig innebära att grup-

per av elever blir särbehandlade på ett sätt som i slutänden blir negativt för eleven. Ett annat 

dilemma som diskuteras är brister hos eleven kontra olikhet gentemot andra elever. Ofta baseras 

vår syn på en elevs svårigheter i relation till en norm som säger oss vilket beteende som är 

positivt respektive negativt i ett socialt sammanhang. Dilemmat blir i detta sammanhang 

huruvida åtgärder ska sättas in mot individen eller om en förändring ska ske i skolmiljön enligt 

idén om att alla barn har rätt till deltagande (Nilholm, 2007). Samtidigt har, enligt Nilholm 

(2007) Dilemmaperspektivet kritiserats för att vara vagt och till stor del relativistiskt. Det finns 

en risk, när många parametrar ska vägas in för att lösa ett dilemma, att alla synvinklar beskrivs 

som likvärdiga. En tydlig ståndpunkt i en fråga blir då svår att uppnå. 

2.2. Läs- och skrivsvårigheter 

Som en inledning till forskningsbakgrunden om läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever 

ges i detta avsnitt en kort introduktion av forskning kring läs- och skrivsvårigheter generellt. 

Först ges en kort inblick i vad läs- och skrivsvårigheter innebär. Relevant forskning presenteras 

gällande fenomenet, och därefter behandlas aktuell forskning kring begreppet fonologisk med-
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vetenhet som på många sätt är relaterat till kunskapsområdet. Det finns få nya studier som be-

handlar läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever, och i den nyare forskning som gjorts 

refereras i stor utsträckning till ett antal äldre studier. 

2.2.1. Vad innebär läs och skrivsvårigheter? 

Många barn i skolan har, i jämförelse med sina klasskamrater, svårt att lära sig läsa och skriva. 

Det kan ha sin orsak i specifika läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi, eller andra orsa-

ker. Att ha läs- och skrivsvårigheter kan av många ses som en problematisk funktionsnedsätt-

ning på grund av de krav som samhället ställer på individens läs- och skrivförmåga (Frisk, 

2010). Imsen (2006) menar att läs- och skrivsvårigheter ofta används som ett allmänt begrepp 

om elever som inte har de färdigheter i läsning och skrivning som kan förväntas av barnets 

aktuella ålder.  

Läs- och skrivsvårigheter har många ansikten och det finns ingen allmängiltig förklaring till 

varför svårigheterna uppkommer. Både ärftliga och miljömässiga orsaker påverkar utveckl-

ingen av läs- och skrivsvårigheter. Exempel på bakomliggande orsaker kan vara en kulturfattig 

uppväxtmiljö, eller en språklig svaghet som är genetiskt betingad. Andra orsaker kan vara kon-

sekvensen av en mångkulturell bakgrund; här spelar den språkliga säkerheten i andraspråket 

och modersmålet en viktig roll (Bjar m fl. 2009). 

Mellan 5-7% av den del av befolkningen som kan läsa har dyslektiska svårigheter (Hedman, 

2012). Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många, inte minst kan känslomässiga 

faktorer påverka (Imsen, 2006). För att kunna lära sig läsa är det nödvändigt att kunna skilja 

fonem (språkljud) från varandra och samtidigt förstå att ett fonem kan bestå av olika många 

bokstäver. Till detta kommer också att varje bokstav kan innebära en eller flera olika ljud. Vid 

läsning tolkas texten både fonologiskt, visuellt och semantiskt (betydelsemässigt), och en per-

son med specifika läs- och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi kan ha svårigheter med 

någon eller flera av dessa processer Wennås Brante (2013). Hedman (2012) tar upp vikten av 

att svårigheterna upptäcks i ett tidigt skede av läsinlärningen eftersom det då finns bättre förut-

sättningar att anpassa undervisningen i syfte att kompensera för svårigheterna. 
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2.2.2 Fonologisk medvetenhet 

Ett begrepp som ofta används i samband med läsinlärning är fonologisk medvetenhet. Johnsen 

(2010) skriver att denna medvetenhet är en del av den språkliga medvetenheten och är upptäck-

ten av enskilda ljudsegment. Upptäckten av detta sker stegvis under ett barns utveckling.  

När den fonologiska medvetenheten mäts går det också att uttala sig om hur pass framgångsrik 

en persons läsinlärning kan bli (Olofsson, 2009).  Denna typ av test syftar till att visa om eleven 

är redo att ta till sig det abstrakta arbetssätt som krävs vid läsinlärning. I de fall en elev får låga 

resultat är detta ett tecken på att eleven behöver, med specifika övningar, träna upp bland annat 

den fonologiska medvetenheten innan läsinlärningen börjar (Carlström, 2010). Svårigheter med 

den fonologiska medvetenheten hänger ofta samman med exempelvis dyslexi.  Det går dock att 

träna den fonologiska medvetenheten redan före skolstarten, vilket kan resultera i en snabbare 

läsinlärning. Allra bäst resultat ger träning av den fonologiska medvetenheten för de barn som 

befinner sig i farozonen, alltså barn som uppnått låga resultat på språk- och läsrelaterade test 

(Olofsson, 2009).  

Det finns många sätt att träna den fonologiska medvetenheten. Olofsson (2009) har i sin text 

sammanställt en lista med systematiska arbetssätt som används i många länder i detta syfte. 

Exempel från denna lista är språklekar som avancerar utifrån elevernas ålder, fokus på fonemet, 

vilket syftar till att eleven ska bli medveten om fonemen, det vill säga språkets minsta betydel-

sebärande delar, och kunna hantera dem. Ett tredje exempel på arbetssätt är hitta första ljudet i 

ord. Här är huvudsyftet att utveckla grunderna för alfabetiskt skrivande genom att arbeta med 

att hitta det ljud som motsvarar det första fonemet i ord. 

2.3. Tvåspråkighet 

I detta avsnitt behandlas ämnet läs- och skrivsvårigheter vidare. Nu breddas dock ämnet till 

andraspråkselever. Den första delen handlar om den naturliga språkutveckling som elever med 

annat modersmål möter när de ska ta sig an ett andraspråk. Att behandla språkutveckling i 

forskningsbakgrunden har stor relevans för att kunna ställa denna i relation till läs- och skriv-

svårigheter. Den andra delen tar upp relevant forskning gällande läs- och skrivsvårigheter hos 

nyanlända. Den tredje delen tar upp möjligheter till kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

hos andraspråkselever och den sista delen tar upp olika typer av stödåtgärder. 
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2.3.1. Språkutveckling 

En stor skillnad mellan ett första- och ett andraspråk är att en andraspråksinlärare redan har 

stora kunskaper i ett eller kanske flera språk (Lindberg, 2006). Många faktorer påverkar andra-

språkselevers inlärning av det nya språket. Ett exempel är att språklighet uppskattas olika i olika 

kulturer. I vår del av världen ses tystlåtenhet ofta som något negativt i skolsammanhang, medan 

barn i andra delar av världen uppmanas att vara tystlåtna eftersom pratighet kan uppfattas som 

oartigt Salameh (2012). Språkutvecklingen kan påverkas av både psykosociala, kulturella och 

språkliga faktorer. Psykosociala faktorer påverkar hur pass väl eleven integrerats socialt, hur 

pass motiverad han eller hon är, vilka attityder eleven har gentemot skolan samt hur eleven i 

syn tur bemöts av lärare och andra elever. Kulturella faktorer kan exempelvis innefatta de tidi-

gare erfarenheter eleven och dess familj har av skolväsendet. De språkliga faktorerna har bland 

annat att göra med den inlärningshistoria eleven har sedan tidigare, vilket språk som talats i 

hemmet, eller i vilken utsträckning eleven utsätts för andraspråket (Hyltenstam, 2007).  

Den kommunikation som används i hemmet är av stor betydelse i andraspråkselevers väg mot 

att klara sig i ett nytt skolsystem (Salameh, 2007, Hyltenstam, 2010). De elever som inte har 

svenskan som sitt förstaspråk är inte alltid språkligt säkra på sitt modersmål eller är kanske vana 

att använda olika språk i olika sammanhang, med följden att inget av språken är heltäckande. 

Varje elev har sin utgångspunkt och därför är varje individs behov av särskilda insatser vad 

gäller språkutveckling varierande (Lindberg, 2006). Barn och ungdomar som inte har skolsprå-

ket som sitt modersmål riskerar att hamna efter samtidigt som risken är stor att de utvecklar läs- 

och skrivsvårigheter. Den viktigaste faktorn för en lyckad läsinlärning är nämligen att skolsprå-

ket är samma språk som det språk som talas i hemmet (Hyltenstam, 2010). Samtidigt är vägen 

lång för att som andraspråkselev klara skolans språk. Att lära sig kommunicera i vardagliga 

situationer beräknas ta cirka 1-2 år, medan den tid som krävs för att som andraspråkselev nå 

samma språkliga nivå som krävs av enspråkiga elever för att klara skolans utmaningar är 

mycket längre. Inte förrän efter 3-8 år är andraspråket så utvecklat att det finns möjlighet att 

tillgodogöra sig skolans teoretiska ämnen fullt ut (Thomas & Collier, 2002). Samtidigt finns 

det en risk med att återkommande exponera andraspråkselever för texter som de inte förstår 

fullt ut, på grund av bristande ordförråd eller kunskap om kulturen. Följden av detta kan vara 

att elever som en följd av detta ser läsning som något meningslöst (Cline & Chamsi, 2000). 

Även Bjar m.fl. (2009) påpekar detta och menar att ett lågt självförtroende vad gäller skolarbetet 

sänker elevens motivation för skolarbetet och val av strategier för att lyckas.  
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Thomas & Collier (2002) anger i sin studie ett antal faktorer som är avgörande för att kunna 

erbjuda andraspråkselever en effektiv språkutveckling i sitt andraspråk. Att den första språkin-

lärningen ska ske både på modersmålet och på andraspråket är en uppfattning som de delar med 

flera forskare (jfr Hyltenstam, 2010; Bøyesen, 2006). Thomas & Collier (2002) menar dock att 

undervisningen bör ledas av kompetent och pedagogiskt utbildad personal. Utöver detta anges 

en skolmiljö som uppmärksammar och värdesätter elevens erfarenhet av en annan kultur och 

ett annat språk. Höga förväntningar där läraren utgår ifrån att eleven har förmåga att utvecklas 

och klara kunskapskraven är också viktiga faktorer. En sista faktor är samarbete med föräldrar. 

Detta möjliggör för föräldrarna att kunna vara en del av skolarbetet och kunna stötta eleven i 

hemmet. 

Hyltenstam (2007) skriver att de specifikt språkliga faktorerna inte heller kan isoleras. De på-

verkas i hög utsträckning av både psykosociala och kulturella faktorer. Det är inte heller säkert 

att ett förstaspråk innebär ett problem vid andraspråksinlärning enligt Lindberg (2006). Fler-

språkiga personer har i stor utsträckning lätt att tillgodogöra sig ännu ett språk i de fall språk-

undervisningen bedrivs på ett bekant sätt. Undervisning som bygger på andra sätt än naturlig 

kommunikation innebär ibland svårigheter i språkutvecklingen. 

2.3.2. Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever 

När det gäller tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter är det svårt för skolorna att hitta 

rätt väg för eleven eftersom det idag inte finns några utvecklade metoder för att avgöra orsaken 

till dessa; är svårigheterna en konsekvens av exempelvis specifika läs- och skrivsvårigheter 

eller beror svårigheterna på att elevens kunskaper i andraspråket inte räcker till (Hyltenstam, 

2010; Hedman, 2012)? 

Hedman (2009) visar i sin avhandling om andraspråkinlärares läs- och skrivsvårigheter att 

svenska skolan har en tendens att underidentifiera dessa. Samtidigt visar undersökningen att det 

finns exempel på att tvåspråkiga elever genom skolgången antas ha läs- och skrivsvårigheter 

utan att eleven visar dessa svårigheter vid en utredning. Ett annat resultat av undersökningen är 

att i de fall andraspråkselever med och utan läs- och skrivsvårigheter tillåts studera sitt första-

språk i stor omfattning utvecklas kunskaperna i både första- och andraspråket positivt.  

Olika språk har olika typer av ortografi, vilket innebär olika förutsättningar vid läs- och skrivin-

lärning. Att läsa och skriva på svenska och engelska kan vara svårare för andraspråksinlärare 

med läs- och skrivsvårigheter än exempelvis tyska eller italienska eftersom dessa har entydiga 
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ortografier till skillnad från svenskan. Däremot är har tvåspråkiga elever med dyslexi inte nöd-

vändigtvis en långsammare läsutvecklingstakt än de enspråkiga elever som har dyslexi 

(Bøyesen, 2006). Det har också visat sig att flerspråkiga elever som har dyslexi i många fall 

klarar sig bättre än enspråkiga elever med dyslexi eftersom flerspråkiga elever utvecklat sin 

språkliga medvetenhet till följd av att dessa personer tvingats utveckla och använda flera språk 

(Hedman, 2012).  

Det som visar sig när andraspråksinlärare med specifika läs- och skrivsvårigheter arbetar med 

andraspråket är sämre förmåga att avkoda ord, en läsning som är osäker och långsam, samt 

stavningssvårigheter. Liknande svårigheter går att se när elever med dyslexi arbetar med sitt 

förstaspråk (Myrberg, 2007). Det finns dock enligt Bøyesen (2006), även om de är ovanliga, 

exempel där andraspråksinlärare visat sig ha dyslektiska svårigheter på sitt andraspråk samtidigt 

som dessa problem inte alls visat sig på förstaspråket. Orsaken till detta skulle enligt Bøyesen 

kunna vara att vissa språk, exempelvis japanska, har en ortografi som vid läsning inte kräver 

samma fonologiska medvetenhet. Forskning saknas dock för att kunna säkerställa en teori på 

området, menar hon. 

2.3.3. Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

När en nyanländ elev anländer till skolan ska en omfattande pedagogisk kartläggning göras för 

att säkerställa att undervisningen anpassas till de kunskaper eleven har sedan tidigare. Det är 

viktigt att kartläggningen, istället för att utgå från vad eleven inte kan, utgår från vad eleven 

faktiskt kan (Skolverket, 2009a). Samtidigt är tidig upptäckt av svårigheter såsom exempelvis 

läs- och skrivsvårigheter av avgörande betydelse för elevens fortsatta skolgång. De elever vars 

svårigheter inte visar sig tidigt riskerar en långsam utveckling av fonologisk medvetenhet, ord-

förråd och ”print awareness” (bokstavskunskap samt kunskap om läsning och texter), vilket 

omöjliggör tillägnande av skolans pedagogik (Myrberg, 2009). För att kunna tillgodogöra sig 

kunskap i text och komma ihåg det som tidigare lästs bör läshastigheten, redan vid åtta års ålder, 

uppgå till 45-60 ord per minut. Här ligger många tvåspråkiga elever efter, även utan läs- och 

skrivsvårigheter (Hyltenstam, 2010) 

Att tvåspråkiga elever bedöms ha specifika läs- och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi 

är ovanligt, ofta bedöms svårigheterna vara en del av den naturliga språkutvecklingen (Bøyesen, 

2006). Det material som används idag är ofta språkliga test som är skrivna på majoritetsspråket, 

men som sedan översätts till elevens modersmål. Svårigheterna när tester, som bland annat in-

nebär begåvningstestning på majoritetsspråket, ska avgöra vad en andraspråkselevs svårigheter 
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beror på är att dessa elever ofta blir missgynnade. Eleverna blir undervärderade vid begåvnings-

testerna och resultatet blir att man, istället för att finna eventuella dyslektiska svårigheter, be-

dömer att eleven har inlärningssvårigheter (Hedman, 2009; Hedman 2012). Samtidigt finns det 

idag, enligt Hyltenstam (2010), inga tillgängliga instrument för pedagoger för att utreda vad 

som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter i en elevs språkanvändning. 

För att kunna fastslå läs- och skrivsvårigheter och deras orsaker hos andraspråkselever måste 

de språkliga färdigheterna på alla elevens språk kartläggas. I de fall elevens skrivfärdigheter på 

endast andraspråket analyseras är det inte alls säkert att resultatet beträffande specifik svårighet 

eller inte är tillförlitligt (Bøyesen, 2006). Enligt en studie gjord av Grosjean (1998) bör fem 

olika steg tas i beaktning vid kartläggning av en tvåspråkig elevs språkliga förmågor. Studien 

är gammal men refereras återkommande i nyare forskning. Stegen beskrivs enligt följande: 

1. Vilka språkliga förhållanden lever eleven i och vilken språkinlärningshistoria har den?  

2. Vilken nivå har eleven på sitt modersmål respektive sitt andraspråk?  

3. Hur stabilt är andraspråket? Med detta avses i vilken fas språkutvecklingen befinner 

sig. Är eleven i ett skede där språkinlärningen är påbörjad, eller har den uppnått en mer 

stabil nivå? 

4. Språkliga funktioner: Vilken typ av miljöer är elevens språk anpassat till. Olika typer 

av miljöer kräver olika typer av språkliga funktioner. 

5. Språklig anpassning: hur pass väl anpassar andraspråkseleven sitt språk till att föra di-

aloger med både tvåspråkiga, respektive enspråkiga elever? 

Avgörande i kartläggningen är, enligt Grosjean (1998) att den språkliga förmågan på både mo-

dersmålet och andraspråket bedöms. Det är också felaktigt att jämföra tvåspråkiga och ensprå-

kiga elever språkmässigt eftersom jämförelsen, och bedömningen, baseras på en enspråkig 

norm. Flera forskare är överens om vikten av att språkliga förmågor utreds på elevens första- 

och andraspråk (Jfr Bøyesen, 2006; Hedman, 2009). Även Hyltenstam (2007) delar uppfatt-

ningen, och är av uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter visar sig på en individs alla språk, 

men de symptom som visar sig kan variera beroende på språkliga olikheter beträffande orto-

grafin i respektive skriftspråk. Everatt m.fl. (2010) har en avvikande åsikt och menar att en 

utredning på både första- respektive andraspråket endast är nödvändig i de fall ortografierna i 

respektive språk liknar varandra i andra fall kan jämförelsen bli missvisande. 
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Bøyesen (2006) menar att risken, vid kartläggning av andraspråkselevers svårigheter, är att re-

sultaten påverkas av utomstående faktorer. Språket kan påverkas av upplevda trauman, en till-

varo som tidigare inneburit resande från plats till plats, eller att språket inte stimulerats tillräck-

ligt. Därför är metodtriangulering, att resultaten från många olika tester och vinklingar jämförs, 

ett användbart tillvägagångssätt. Vid sidan om detta är ett samarbete och informationsutbyte 

mellan elevens pedagoger i första, respektive andraspråket viktigt för att få en bild av elevens 

färdigheter på de olika språken. Att samarbete mellan olika yrkeskategorier, både vad gäller 

arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och i språkundervisning i första- och andra-

språk, är viktigt, är något som även framgår av Hyltenstam (2010). 

En väg att få mer tillförlitliga resultat är att ge eleven flera chanser i nära anslutning till 

varandra, men även flera chanser över tid. En annan viktig väg för att bedöma vad en andra-

språkselevs läs- och skrivsvårigheter beror på är att jämföra testresultat med elever utan läs- 

och skrivsvårigheter från samma ursprungsområde och samma typ av språkliga miljöer. (Hed-

man, 2012). Miller Guron & Lundberg (2003) ser det som fullt möjligt att använda sig av över-

satta tester för att upptäcka dyslexi hos andraspråkselever om de exponerats tillräckligt för sitt 

andraspråk. I deras studie utgår Miller Guron och Lundberg dock från andraspråkselever som 

har gått i svensk skola från första till åttonde klass. Bøyesen (2006) menar att det inte är möjligt 

att använda tester utformade för andraspråket förrän efter fem till sju år i det nya landet. Först 

då är det möjligt att ha tillägnat sig andraspråket i tillräcklig omfattning. 

2.3.4. Stödåtgärder 

Hedman (2009) skriver att de stödåtgärder som lämpar sig för andraspråkselever med dyslexi 

eller andra läs- och skrivsvårigheter varierar eftersom orsakerna till dyslexin eller läs- och skriv-

svårigheterna varierar. Det finns dock, enligt Bøyesen (2006) ett antal riktlinjer att förhålla sig 

till, dels för att stimulera läs- och skrivinlärningen för tvåspråkiga elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Dels för att skapa förutsättningar för att ge dessa elever förutsättningar att 

utveckla kunskap i olika ämnen. Riktlinjerna kan sammanfattas i följande sex punkter. 

1. Tvåspråkig undervisning och läs- och skrivinlärning på elevens förstaspråk 

2. I början av elevens skolgång bör muntlig undervisning dominera. Det är viktigt att ele-

ven förstår vad oren betyder vid läsning. 

3. Semantiskt stöd (hjälp med ordens mening) som stöd för avkodningsförmågan 
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4. All undervisning bör ske i ordinarie klass för att maximera antalet inlärningstillfällen 

för eleven. Detta sker i större omfattning om eleven får möjlighet att interagera med 

andra i sin klass. 

5. Samarbete med vårdnadshavare, dels för att skapa tillit för skolan, dels för att utveckla 

gemensamma strategier mellan hem och skola 

6. Utgå från elevens intressen 

Att utvecklingen i första- och andraspråket hänger ihop är en åsikt fler forskare delar (Thomas 

& Collier, 2002; Hyltenstam, 2010). Thomas & Collier (2002) menar att läs- och skrivinlärning 

på modersmålet, vid sidan av en tvåspråkig undervisning, är det snabbaste sättet för andraspråk-

selever att kunna nå en likvärdig nivå som enspråkiga elever. Hyltenstam (2010) menar att den 

första läsinlärningen, för bäst effekt, ska ske på modersmålet eller det språk han eller hon bäst 

behärskar. När majoritetsspråket i landet väljs som språk vid läsinlärning riskerar eleven att, 

istället för att utveckla in läsförmåga, efter hand utveckla läs- och skrivsvårigheter eftersom det 

vid läsinlärning är viktigt att eleven har en begreppskunskap i det språk som läsinlärningen sker 

på. 

Även Håkansson (2003), och Hedman (2009), menar att en god kunskap i modersmålet är en 

förutsättning för att en elev ska ha en god utveckling i andraspråket. Samtidigt menar (Hedman, 

2009) att undervisningen i modersmål måste ske i större omfattning för att ge resultat. Andra 

faktorer som är viktiga för en god språklig utveckling, både för elever med läs- och skrivsvå-

righeter och elever med en normal språkutvecklingstakt, är den språkliga användningen i ele-

vens hemmiljö, kamrater och allmän motivation (Hedman, 2009).  

I de riktlinjer som Bøyesen (2006) anger som viktiga i arbetet med att stimulera läs- och skriv-

inlärningen hos tvåspråkiga elever nämns samarbete med vårdnadshavare som viktiga. Detta 

framgår även i Erikson (2008) och Thomas & Collier (2002) som menar att vårdnadshavares 

förväntningar på skolan och sina barn, liksom ömsesidigt förtroende och tillit mellan föräldrar 

och skola är viktiga faktorer för elevens framgång. Ett sådant samarbete kan ibland vara krä-

vande för skolan och därför är det viktigt att förutsättningar för självreflektion och samtal mel-

lan kollegor vad gäller exempelvis skolans förhållningssätt gentemot föräldrar skapas på skolan 

(Nilsson, 2008). 

Andra åtgärder som lyfts fram som viktiga i arbetet med läs och skrivsvårigheter hos andra-

språkselever presenteras av Damber (2009). Hon menar att ett positivt klimat i klassrummet 
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påverkar elevernas utveckling. Utöver detta är engagerande litteratur och elevers vilja till läs-

ning viktigt. Damber (2009) menar, i likhet med Myrberg (2001), att lärarens kunskap och er-

farenhet i kombination med ett positivt förhållningssätt gentemot sina elever är viktiga faktorer. 

Damber (2009) visar i hennes undersökning på vikten av att lyfta fram andraspråkselevers kun-

skaper och förmågor istället för att fokusera på vad han eller hon inte kan och vilka brister som 

finns, vilket hon anser är vanligt i den svenska skolan. En av framgångsfaktorerna för att lyckas 

med läsinlärning och kunskapsinhämtande är även att alltid ha höga krav på prestation samt 

höga förväntningar på elevernas förmågor, skriver hon. Samtidigt menar Cline & Chamsi 

(2000) att förväntningarna på andraspråkelevers prestation ofta är låg, och detta kan i sig leda 

till att specialpedagogiska insatser dröjer. Studien är gjord i Storbritannien, men kan ändå ge en 

vägledning till förhållandena i den svenska skolan. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metodval som gjordes samt vilka motiveringar som låg till grund för 

detta. I kapitlet diskuteras val av forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, databearbetning 

och analysmetod. Sist i kapitlet tas de forskningsetiska aspekterna upp. 

3.1. Val av ansats 

Trost (2008) skriver att en studie ska utgå från en teoretisk ansats, ett perspektiv. Det är denna 

som styr vilket val av metod som görs, i kombination med syftet. Ansatsen styr också analys-

arbetet och sättet som jag tolkar mina data. Bryman (2011) skriver att valet av ansats är bero-

ende av syftet med uppsatsen, forskningsfrågorna och forskarens syn på dessa.  

I valet av ansats har jag utgått från två övergripande möjligheter, en kvalitativ och en kvantita-

tiv. Bryman (2011) skriver att skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är flera. I 

den kvantitativa metoden är siffror viktiga, kontra den kvalitativa metodens inriktning på ordets 

betydelse. Vidare bygger en kvantitativ studie på forskarens intressen och frågor som styr 

undersökningen, medan det i den kvalitativa metoden är deltagarnas eget perspektiv som inne-

har fokus. Den kvantitativa metoden bedrivs ofta i konstgjorda miljöer medan den kvalitativa 

metoden bedrivs i människors egen miljö. Skillnaderna är flera men dessa har varit viktiga för 

mig i valet av ansats. 

Enligt Fejes & Thornberg (2015) är kvalitativ forskning ofta knuten till en induktiv ansats. I 

denna ges forskaren endast möjlighet att dra slutsatser utifrån de fall som observerats. Proble-

met som uppstår vid denna metodansats är att det inte går att, utifrån forskningsresultaten, dra 

några generella slutsatser. Resultaten gäller bara de fall som har studerats. Larsson (2009) me-

nar att det är möjligt att generalisera utifrån kvalitativa intervjuer i de fall urvalet är tillräckligt 

varierat och då antalet fall, intervjuer i denna studie, inte är för få. Ett problem som Larsson 

(2009) ser i detta är att det kan innebära svårigheter i att hitta de informanter som innebär störst 

variation. Ett annat problem är att variationen i forskarens urval inte nödvändigtvis motsvarar 

den variation som återfinns i urvalsunderlaget. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring sitt 

arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet ligger i linje med Kvale och Brinkmanns (2014) s. 

47, beskrivning av kvalitativ kunskap, ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
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aspekter av intervjupersonens livsvärld”. Formuleringen stämmer väl överens med intention-

erna med denna uppsats. I kombination med önskan att se informanternas perspektiv och utgå 

från deras egen miljö leder detta till en kvalitativ ansats i denna uppsats. 

3.2. Urval 

Dalen (2008) skriver om vikten av att redovisa urvalet till undersökningen, liksom motiven till 

detta. Saknas detta blir det svårare för läsaren att bedöma hur pass giltiga resultaten i undersök-

ningen är. I den här undersökningen har jag använt mig av vad Bryman (2011) kallar för ett 

målstyrt urval, där informanterna är personer som motsvarar de frågeställningar som ska bes-

varas. Inför urvalet bestäms vilka kriterier informanterna ska uppfylla. Jag är medveten om att 

det kan se mycket olika ut på introduktionsprogrammen vad gäller personalens arbetsuppgifter 

och vilka som deltar kartläggning av de nyanlända eleverna. Därför utgår jag från ett antal olika 

kriterier i urvalet av informanter. Enligt Bryman (2011), och Larsson (2009) är det viktigt att, i 

ett målstyrt urval, sträva efter så stor variation som möjligt. Informanterna ska alltså både passa 

in i de kriterier som satts upp, men ändå skilja sig åt så mycket som möjligt för att få variation. 

I de fall urvalet är tillräckligt varierat och antalet intervjuer inte är för få kan en viss generali-

serbarhet uppnås utifrån kvalitativa intervjuer (Larsson (2009). För att enligt detta få en god 

variation i urvalet av informanter utgår jag från flera olika kriterier. Det första gäller den fysiska 

lokaliseringen. Här riktar jag mig mot orter i olika storlekar, en större och två mindre orter i 

södra Mellansverige. På grund av svårigheten i att få tag i respondenter på andra skolenheter 

var min egen arbetsplats en av de enheter som intervjuerna genomfördes på. 

Det andra kriteriet gäller informanterna, och här inriktar jag mig på informanter som arbetar 

med nyanlända på språkintroduktionen och som deltar i kartläggningsprocessen av dessa. Då 

min frågeställning inriktar sig mot elever i ett komplicerat lärande, är utgångspunkten att, på 

varje enhet, även intervjua en specialpedagog eller en speciallärare. Båda dessa professioner 

förväntas ha kunskapen att ”… leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2007:638; SFS 2011:186) och därför gör jag 

antagandet att dessa har större förutsättningar att se helheten av arbetssättet, mer än de enskilda 

delarna. Förutom speciallärare/specialpedagoger är urvalet inriktat mot lärare i svenska som 

andraspråk, vilka är den yrkesgrupp som är starkast knuten till nyanlända i skolan.  
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Det tredje kriteriet gäller antalet yrkesverksamma år som pedagoger. Målet var att intervjua 

personer som hade olika många yrkesverksamma år som pedagoger. Valet föll på ”år som pe-

dagoger” istället för ”år på introduktionsprogrammet” eftersom yrkeserfarenheten torde baseras 

på hela ens karriär, inte en lite del av den. 

I tabell 1 nedan beskrivs respektive informants egenskaper. Namnen på informanterna är fin-

gerade, liksom namnen på orterna. 

Tabell 1: tabellen beskriver de informanter som deltog i studien samt deras respektive egen-

skaper. 

Namn (Fin-

gerat) 

Ort Yrkesroll År som peda-

gog 

Monica Storstad (större ort) Speciallärare >20 år 

Ulla Storstad (större ort) Lärare i svenska som andraspråk <5 år 

Lisa Storstad (större ort) Lärare i svenska som andraspråk >10 år 

Lena Småstad (mindre ort) Lärare i svenska som andraspråk <5 år 

Lovisa Småstad (mindre ort) Lärare i svenska som andraspråk <10 år 

Jenny Småstad (mindre ort) Speciallärare >20 år 

Sara Lillstad (mindre ort) Lärare i svenska som andraspråk 

/specialpedagog 

>10 år 

Mia Lillstad (mindre ort) Specialpedagog >20 år 

 

3.3. Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningarna skedde datainsamlingen med hjälp av kvalitativa in-

tervjuer. Dalen (2008) skriver att denna datainsamlingsform lämpar sig väl när det gäller att ta 

reda på vilka erfarenheter informanten har, men också vilka känslor och tankar han/hon har. I 

den kvalitativa intervjun ligger fokus på informantens synsätt och uppfattningar, till skillnad 

från kvantitativa intervjuer vars främsta syfte är att få avgränsade svar på ett antal frågor. Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver att den kvalitativa intervjun är ett professionellt samtal vars syfte 

är att konstruera kunskap. Trots detta är intervjun inte en jämställd dialog mellan två personer 

eftersom forskaren är den som har kontrollen och som definierar vad som är viktigt. 

Intervjuerna i denna studie är semistrukturerade. Fördelen med denna intervjuform är att inter-

vjuaren kan vara fri att anpassa frågorna till situationen och informanten kan känna sig fri att 
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svara utan att behöva känna sig låst vid en specifik fråga. Det ges en möjlighet till flexibilitet 

när det gäller följdfrågor som inte uppnås i en strukturerad intervju (Bryman, 2011; Björndal, 

2005). För att besvara studiens frågeställningar ser jag intervju som en bättre metod än exem-

pelvis observationer eftersom jag vill undersöka resonemanget bakom de tillvägagångssätt som 

används i syfte att kartlägga läs- och skrivsvårigheter och de metoder som används för att stötta 

elever med dessa svårigheter. Vid en observation skulle detta inte synas på samma sätt, dessu-

tom är det svårt att få en bild av helheten vid observationsstudier. Intervjun gör det, enligt 

Björndal (2005), möjligt att se informantens perspektiv och få en förståelse för detta, och det är 

detta jag vill nå utifrån mina frågeställningar. 

Innan intervjun sammanställdes en intervjuguide som innehåller de teman och frågor som jag 

ser som viktiga för att kunna besvara forskningsfrågorna (se bilaga 1). De teman som ingår i 

intervjuguiden följer den princip som Dalen (2008) kallar för ”områdesprincipen”. Denna in-

nebär att intervjun delas in i olika teman där alla teman är relevanta för studien. För att skapa 

ett gott samtalsklimat och för att få en avslappnad atmosfär är de inledande frågorna mer all-

männa. 

Intervjuerna gjordes på introduktionsprogrammets språkintroduktion i tre olika kommuner, 

alltså totalt tre olika enheter. En provintervju gjordes innan de riktiga intervjuerna påbörjades. 

Syftet med denna var att få möjlighet att se hur pass väl intervjuguiden fungerade, men också 

att få möjlighet att testa vilken kvalitet ljudupptagningen hade. En viktig orsak var även att få 

möjlighet att testa min förmåga som intervjuare för att kunna rätta till eventuella brister.  Dalen 

(2008) skriver att provintervju alltid ska göras inför en skarp intervjusituation, då finns en möj-

lighet att få ett träningstillfälle och se hur pass väl intervjutekniken fungerar. Efteråt kan också 

intervjuguiden redigeras. Vid provintervjun framkom att några formuleringar i intervjufrågorna 

behövde justeras för att mer tydligt lyfta fram vad jag ville ha reda på. Provintervjun visade 

också att inspelningsutrustningen fungerade bra. 

Inför besöken kontaktades rektor på respektive enhet för att klargöra ärendet och få tillträde till 

skolan. Dalen (2008) kallar rektorns position gatekeeper, och det är viktigt att denna kontakt 

faller väl ut för att komma vidare i arbetet. På de enheter där det blev intervjuer gav rektorn tips 

på personer som skulle kunna vara lämpliga att intervjua. Efter detta kontaktades de eventuella 

informanter för att diskutera formen för, och möjligheten att genomföra intervjuerna. Ett 

missivbrev och intervjufrågorna skickades även ut till informanterna innan intervjun (bilaga 2). 

Jag försökte i möjligaste mån, av praktiska skäl, få möjlighet att göra alla intervjuer på samma 

skolenhet under samma dag. Detta var dock bara möjligt på en av enheterna. På en av enheterna 
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tvingades jag att göra en av intervjuerna per telefon, varvid samtalet spelades in. På en annan 

enhet tvingades jag dela upp intervjutillfällena på två olika dagar. Varje intervju varade i cirka 

30 minuter och, förutom telefonintervjun, genomfördes sex av intervjuerna i klass- eller grupp-

rum på skolenheterna och en av intervjuerna genomfördes på informantens arbetsrum. Under 

samtliga tillfällen spelades intervjun in med mobiltelefon. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att inspelningen, kontra anteckningar, ger intervjuaren möjlighet att ha ett större fokus i inter-

vjun genom att kunna koncentrera sig på att skapa en dynamisk intervju. 

3.4. Transkribering 

Efter att de semistrukturerade intervjuerna genomförts har inspelningarna transkriberats. Ge-

nom att skriva ner en intervju skapas samtidigt ett material som är lättare att analysera. Hur 

själva transkriberingen går till avgörs av vilket syftet med materialet är. När det handlar om 

meningsanalys är det inte nödvändigt att exempelvis ange pauser och intonation, vilket kan vara 

viktigt att ha med vid exempelvis analys av den språkliga stilen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid transkriberingen av datamaterialet till denna studie är meningen, innebörden, i det som sägs 

det viktiga och därför har transkriberingen syftat till att lyfta fram vad som sägs, och inte hur 

det sägs. 

Transkriberingen gjordes löpande direkt efter intervjuerna så att samtalet fanns aktuellt i minnet 

och minska risken för missförstånd vid transkriberingen. Det är dock ändå, enligt Kvale (i Da-

len, 2008) viktigt att använda inspelningarna som ett komplement till det transkriberade materi-

alet för att på så sätt upptäcka felaktigheter i transkriberingen och för att reda ut oklarheter i 

vad som sagts. 

3.5. Analys  

Starrin och Svensson (1994) menar att målsättningen när en kvalitativ analys görs är att finna 

företeelser, egenskaper och/eller innebörder samt att inom dessa finna variationer, processer 

och/eller strukturer. Detta skiljer sig mot en kvantitativ analys där målet kan vara att finna sam-

band mellan företeelser eller att undersöka fördelningen av en företeelse i en population, i situ-

ationer eller i händelser. I föreliggande kvalitativa studie är datainsamlingen baserad på semi-

strukturerade intervjuer och i arbetet med att i materialet finna de företeelser, egenskaper och/el-

ler innebörder som Starrin och Svensson (1994) nämner måste en analys göras. Fejes och 

Thornberg (2015) skriver att det finns fyra olika sorts analyser; innehålls-, form-, holistiska och 

tematiska analyser. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kodning av intervjumaterialet den 
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form av dataanalys som är vanligast. I denna form av dataanalys kan delarna i en intervju delas 

in i olika kategorier.  

Den analysform som används i denna studie beskrivs av Leiblich i Fejes och Thornberg (2015), 

nämligen en analys vars fokus är innehåll, men som är tematisk. I denna analysform är målet 

att finna gemensamma teman från alla intervjuer. Innehåll från alla intervjuerna skrivs då ihop 

under sina respektive teman. Temana kan i denna analysform både vara snäva och vida, där 

snäva teman behandlar detaljer, medan vida teman kännetecknas av mer övergripande frågor. 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring sitt 

arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och stötta 

elever med läs- och skrivsvårigheter är temana mer av en snäv karaktär.  

Braun och Clarke (2006) beskriver tillvägagångssättet vid en tematisk analys, och det är detta 

tillvägagångssätt som är utgångspunkten i analysen till denna uppsats. Det första steget är att 

bekanta sig med sina data. I detta steg transkriberas intervjuerna och materialet läses flera 

gånger. I detta steg görs även anteckningar om vad som är intressant i datamaterialet. Nästa 

steg är att göra en initial kodning av materialet. Här identifieras intressanta data, utifrån mina 

frågeställningar, och dessa sätts samman i grupper. Nästa steg är att söka efter teman med hjälp 

av de koder som genererats i föregående steg. Här kan en tabell eller tankekarta vara till hjälp. 

Steget avslutas med att ett antal huvudteman och subteman skapas. Många koder kommer i 

detta steg inte tillhöra något tema men kan komma att användas i ett senare skede. Även Bryman 

(2011) skriver att det i detta steg är fördelaktigt att varje tema, eller ”kärntema”, utmynnar i en 

matris där citat från respektive respondent förs in under ett subtema.  Nästa steg är enligt Braun 

och Clarke (2006)  att utvärdera teman som identifierades i det föregående steget. Detta sker 

genom att koderna i varje tema granskas för att avgöra om de är på ”rätt plats”. Nästa steg är 

att definiera och namnge teman. Detta steg handlar om att bestämma vad essensen i varje tema 

är och namnge dem därefter. Det sista steget är att sammanställa resultatet med hjälp av levande 

citat som ingår i en beskrivande berättelse. 

Att avgöra vilka teman som koderna utmynnar i skiljer sig beroende på om analysen är induktiv, 

det vill säga datadriven, eller om det är en teoretisk tematisk analys, vilken grundar sig på fors-

karens intresse och förförståelse (Braun & Clarke, 2006). I denna uppsats är analysen styrd av 

frågeställningarna; teman skapas då som en produkt av datamaterialet och frågeställningarna. 
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3.6. Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2007) skriver att det alltid är viktigt att, i ett forskningsarbete, diskutera etiska 

aspekter. Orsaken till detta är att de individer som medverkar i en undersökning ska kunna 

känna sig anonyma. Den som deltagit i exempelvis en intervju ska inte heller behöva bemötas 

av förödmjukelser, kränkningar eller annan psykisk eller fysisk skada. Det är alltid viktigt att 

väga de negativa konsekvenser som en deltagare kan drabbas av, mot studiens eventuella kun-

skapstillskott. 

I arbetet med denna uppsats finns några etiska aspekter att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet 

(2007) tar upp fyra olika krav som är viktiga vid datainsamling på fältet. Dessa är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I föreliggande studie in-

nebär informationskravet att samtliga informanter i god tid meddelas om syftet med, och struk-

turen för studiens genomförande. I enlighet med samtyckeskravet informeras informanterna om 

att deltagandet är frivilligt, samt att de om de vill kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitets-

kravet uppfylls såtillvida att deltagarna känner till sin rättighet att förbli anonyma. Personliga 

kännetecken undanhålls och informanternas namn nämns aldrig i uppsatsen. Inte heller skolor-

nas namn nämns för att minimera risken att informanternas anonymitet avslöjas.  Efter datain-

samlingen ska informanterna, i enlighet med nyttjandekravet, känna sig trygga med att inter-

vjumaterialet endast används till denna studie och att ingen utanför Linköpings Universitet kan 

ta del av det.  Allt ovanstående förtydligas genom det missivbrev som respondenterna får ta del 

av i god tid innan intervjun. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras den bearbetning som gjorts av informanternas svar. Resultatet styrks 

och kompletteras med utvalda citat. Larsson (2005) skriver att det är viktigt att ha en god struk-

tur när ett datamaterial ska presenteras. Det finns en risk att viktig information drunknar i in-

formation som inte alls är relevant. Därför används en struktur där informanternas svar presen-

teras under tre teman. De teman och subteman som används är 1. Bedömning av elevens kun-

skaper och svårigheter (eleven berättar, testa elevens förmågor, lära känna eleven, och tidens 

betydelse). 2. Åtgärder (Åtgärder för att på individnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter, Åt-

gärder för att på gruppnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter, och åtgärder för att på organisat-

ionsnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter). 3. Samarbete mellan yrkeskategorier (Samarbete i 

syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, Samarbete i syfte att bemöta läs- och skrivsvårig-

heter) 

Resultatet presenteras som en sammanhängande text under respektive teman och styrks genom 

informanternas citat från intervjuerna. För att belysa vem som gjort vilket uttalande anges in-

formantens fingerade namn vid varje citat (se kapitel 3.2, urval). 

4.1 Bedömning av elevens kunskaper och svårigheter 

Arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever på introduktionspro-

grammen innefattar flera delar. Det första steget är att genom ett samtal med eleven få en bild 

av tidigare skolgång, språkliga svårigheter och språkliga förmågor. Det andra steget är att på 

olika sätt testa elevens språkliga förmågor, detta kan ske både standardiserat eller genom en 

allmän bedömning baserad på pedagogernas tidigare erfarenheter. Det tredje steget, att lära 

känna eleven, syftar till att få fördjupade kunskaper om elevens förmågor och svårigheter. Detta 

steg är beroende av tid, dels behöver pedagogerna tid för att skapa sig en bild av elevernas 

kunskaper, dels bidrar en snabb bedömning till att eleven tidigt får det stöd han eller hon är i 

behov av. Varje steg som beskrivs ovan representeras av ett subtema, utöver detta representeras 

även tidsaspekten av ett subtema. 

4.1.1. Eleven berättar 

I intervjuerna visar det sig att pedagogerna på de olika skolorna i ett första skede intervjuar de 

nyanlända i syfte att få ett begrepp om hur deras skolbakgrund ser ut. Orsakerna till detta är 

flera, dels handlar det om att avgöra om eleven överhuvudtaget har gått i skolan tidigare, dels 
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handlar det i annat fall om att avgöra vilken typ av skola eleven har gått i, i vilken utsträckning 

eleven gått i skolan, men också hur skolarbetet har fungerat för eleven. 

… vid det första mötet går vi igenom elevens skolbakgrund, eller möjliga skolbak-

grund, hur mycket eleven har gått i skolan. Det är det vi lägger fokus på, vad eleven 

har läst för ämnen, om den är van att läsa läxor och vad eleven har för inställning till 

sin utbildning och även vilka mål som finns och tankar kring framtiden. (Ulla, lärare 

i svenska som andraspråk, Storstad) 

Att intervjua eleven är viktigt för att få en första inblick i elevens förhållande till det skrivna 

ordet. Mia, specialpedagog i Lillstad, menar att skolans innehåll ser olika ut på olika platser i 

världen. Den muntliga traditionen är starkare i vissa länder, och i mötet med den svenska skolan, 

som till stor del bygger på skriftlig tradition, är kunskap om elevens tidigare skolgång avgö-

rande. 

Det är jätteviktigt för att veta om det finns någon ”skrivabakgrund”. Vi har ju en skola 

som bygger mycket på att skriva och många av de här människorna har ju en tradition 

som bygger mycket på att tala. (Mia, specialpedagog, Lillstad) 

Elevintervjuernas huvudsakliga syfte är alltså inte att ta reda på vilka förmågor eleven har, utan 

framförallt att få en bild av skolbakgrunden, vilket i sig säger mycket om elevens syn på kun-

skap och inlärning. 

4.1.2. Testa elevens förmågor 

Det visar sig i flera av informanternas kommentarer att modersmålet ses som en viktig aspekt i 

arbetet med att avgöra elevens förmågor inför den kommande skolgången. Däremot ser förut-

sättningarna lite olika ut på skolorna och möjligheten att testa elevens kunskaper i modersmålet, 

både vad gäller att läsa och skriva, varierar eftersom det krävs tillgång till modersmålslärare.  

… vi börjar nästan alltid med att kartlägga modersmålet först så om det finns läs- och 

skrivsvårigheter på modersmålet så upptäcks det ganska snabbt. Det är ju genom att 

både läsa, skriva och tala. (Lovisa, lärare i svenska som andraspråk, Småstad)  

Elevernas kunskaper inom andra områden än att läsa och skriva testas på skolorna, och i dessa 

fall, exempelvis i matematik och engelska, är syftet att avgöra vilken nivå undervisningen ska 

ske på. Vad gäller skrivande och läsande på modersmålet görs inte detta i lika stor utsträckning 

utan förmågan visar sig efter hand. 
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… vi undervisar dem och ser hur de svarar på det så när vi har haft det några veckor 

så har vi en ganska bra blick över hur de är som elever, har de en bra studieteknik 

eller är de vana att studera språk och då börjar vi ju också se det här om de kan läsa 

och skriva. (Monica, lärare i svenska som andraspråk, Storstad). 

I Lillstad används ibland den arabisktalande studiehandledaren vid mottagandet och då ställer 

han mer kompletterade frågor. Men oftast saknas både tillgång till studiehandledare och mo-

dersmålslärare, vilket skapar problem. På frågan om möjligheter att avgöra elevens förmåga att 

läsa och skriva menar Mia i Lillstad att det är av stor vikt att en modersmålslärare deltar i detta 

arbete, men i en liten kommun begränsas tillgången på dessa. 

Då måste man egentligen ha en hemspråkslärare bredvid sig. Eftersom vi bor i XXXX 

är det begränsat med möjligheter, men om vi har tillgång till kompetent personal som 

ser skillnaden mellan en normal andraspråksinlärning och läs och skrivsvårigheter. 

Det tror jag vi skulle kunna åstadkomma tillsammans, vi gör det inte nu. (Mia, speci-

alpedagog, Lillstad) 

Vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter uttrycks också att det är möjligt att genomföra mer 

traditionella tester av olika slag. Detta sker alltså inte i ett inledningsskede utan är något som 

används i de fall pedagogerna misstänker att det finns svårigheter. 

Ja, jag kan ju göra ett sådant här dyslexitest. Det är ju att läsa ord och meningar. Och 

sedan kan man ju kolla, säga ord och hon skriver, rättstavning. Lågstadietest helt en-

kelt. Sedan ka man skicka vidare till en skolpsykolog som gör ett kognitivt test. (Jenny, 

speciallärare, Småstad) 

Att testa de nyanländas förmågor styrs alltså av tillgången på modersmålslärare och studiehand-

ledare i de olika språken. Att som pedagog få kunskap om elevens förmåga att behärska sitt 

modersmål i tal och skrift ses som viktigt, men är inte alltid genomförbart. Vid misstanke om 

läs- och skrivsvårigheter genomförs ibland mer traditionella tester som avser läsförmåga och 

skrivförmåga. Dock uttrycks av flera av informanterna att det idag inte finns så mycket test-

material att tillgå när skolan vill genomföra tester i syfte att avgöra om en andraspråkselev har 

läs- och skrivsvårigheter eller inte. 
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4.1.3. Lära känna eleven 

Flera av informanterna uttrycker att det måste få ta tid att få kunskap om en elevs förmågor, 

bilden växer fram i takt med att pedagogen och eleven lär känna varandra. Bilden av elevens 

kunskaper ställs också i relation till pedagogens tidigare erfarenheter om andraspråksinlärares 

läs- och skriftspråksutveckling.  

… men så ser vi ju också här hur de är som inlärare de första veckorna. (Lena, lärare 

i svenska som andraspråk, Småstad). 

Att lära känna eleven kan ske genom enskilt arbete och genom övningar i grupp. Som ett resultat 

av detta skapas en bild av elevens förmågor som kan användas i syfte att bemöta eleven på bästa 

sätt. 

I svenskan är det mera traditionell undervisning, man går in i en klass och vi har våra 

böcker vi utgår ifrån, vi tränar alfabetet, bokstäver och vokalljud och så vidare, och 

sedan som sagt så är det en hel del egna studier i boken, att vi på något sätt försöker 

utifrån vad vi ser avgöra var eleven ska gå. (Ulla, lärare i svenska som andraspråk, 

Storstad) 

Bilden av elevernas förmågor grundas till stor del på pedagogens tidigare erfarenheter av nor-

mal andraspråksinlärning kontra läs- och skrivsvårigheter. Mia i Lillstad ser inget systematise-

rat arbetssätt i detta men ser att kompetensen finns i kollegiet. 

Det är väl lite mer godtyckligt. En del personal har ju haft många elever. De ser ju 

skillnader mellan en normal andraspråksinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Men 

det är inte systematiserat. Vi har inte haft kompetensen sammantaget. Vi kanske har 

det skvättvis men vi för inte ihop den kunskapen och gör den till någon sorts systema-

tik. (Mia, specialpedagog, Lillstad) 

Att lära känna eleven ses av informanterna som viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning 

av deras läs- och skrivförmåga. Bedömningen är inte systematiserad utan utgår ifrån pedago-

gernas erfarenhet. Läs- och skrivsvårigheter blir tydliga i relation till pedagogernas tidigare 

erfarenheter. 
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4.1.4. Tidens betydelse 

Temat tidens betydelse beskriver de olika aspekter av tid som uppkommer i resonemanget om 

att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Det visar sig i datamaterialet att tiden på flera sätt kan 

vara av betydelse i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Några informanter ut-

trycker att det behövs tid för att lära känna eleven och dess förmågor, en annan aspekt som 

uttrycks är att det ibland tar för lång tid att avgöra vilka svårigheter som föreligger, och en tredje 

aspekt är att den tid det tar för en elev att tillgodogöra sig läs- och skrivinlärningen i sig ger en 

signal om hur pass väl elevens läs- och skrivförmåga fungerar. 

Jenny, som är speciallärare i Småstad upplever att man ibland väntar lite för länge med att 

utreda vissa elevers svårigheter.  

Många gånger tycker jag att de här får vänta så länge just för att man inte är säker. 

Det kan vara språket och så väntar man lite till och så tänker man att de har så rörigt 

omkring sig, och så går tiden. Och så blir de ju faktiskt äldre och då blir det svårare 

att komma tillrätta med det. (Jenny, speciallärare, Småstad)  

Samtidigt framgår det av Monica i Storstad att det behöver få ta tid att få en bild av elevernas 

läs- och skrivförmåga. Vissa svårigheter som kan tyda på specifika läs- och skrivsvårigheter 

kan upptäckas tidigt, en uppfattning som hon delar med Lovisa i Småstad. Exempel på detta är 

att eleven ”kastar om” bokstäver vid skrivande. 

… man får inte vara för snabb faktiskt för att det tar lite tid och sedan kan man se att 

nu kommer det, nu funkar det ju faktiskt, men vissa ser man ju sådana här klassiska 

saker ganska omgående med att man kastar om bokstäver (Monica, lärare i svenska 

som andraspråk, Storstad) 

En annan aspekt där tiden har betydelse är att läraren, baserat på sin tidigare erfarenhet, har en 

uppfattning om vilken tid det tar att göra en progression. Sara i Lillstad menar att en elev som 

kommer som analfabet till skolan bör ha knäckt läskoden efter cirka en termin. På samma sätt 

uttrycker hon att tidsaspekten blir en viktig del i upptäckandet av läs- och skrivsvårigheter när 

eleven inte lär sig bokstäverna trots mycket övning. Eleven ska, i de fall inga svårigheter före-

ligger, lära sig några bokstävers ljud varje vecka. 

… den som är analfabet, om den jobbar kontinuerligt så ser man en progression under 

en termin så efter en termin ska de ha knäckt koden, det är det normala. Och den bör 
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komma ihåg ljuden på några bokstäver i veckan. … om man märker att man jobbar 

med samma bokstav i flera veckor men det fastnar fortfarande inte. (Sara, lärare i 

svenska som andraspråk/specialpedagog, Lillstad) 

I de uttalanden om tid som gjordes framkommer att det finns möjlighet att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter snabbt med hjälp av modersmålslärare. Däremot är flera av informanterna 

eniga om att det ibland måste få ta tid för eleven att visa vad han eller hon kan. Det måste då 

vara möjligt för eleven att få tid att göra en progression i sin andraspråksutveckling. 

4.2. Åtgärder 

I arbetet med åtgärder i syfte att stötta nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter i deras 

läs- och skrivinlärning visade det sig i intervjuerna att åtgärderna skedde på individ- grupp- och 

organisationsnivå. Oftast skedde de på individnivå i form av kommunikativa övningar, läsöv-

ningar och att använda datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel. På gruppnivå sker också ett 

arbete, och då mer förebyggande för att förbättra elevernas fonologiska medvetenhet överlag, 

genom läsprojekt eller genom nivågruppering. Nivågrupperingen är även en organisatorisk åt-

gärd, och utöver detta är en flexibilitet vad gäller personal vanligt. Resurserna finns där de 

behövs mest. På organisationsnivå finns också exempel på ökad personaltäthet i de grupper där 

finns fler elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter.  

4.2.1. Åtgärder för att på individnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter 

Här beskrivs de åtgärder som på skolorna sker på individnivå för att stöta elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

För att stötta de elever som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds elever träning genom muntlig 

kommunikation mellan en lärare och en elev. Genom övningarna tränar eleven med stöd av 

läraren på de ord som är vanligast. Genom mängdträning är syftet att eleven ska bli säker på 

grunderna i språket. 

… och man satsar ju mycket på att prata först, att säga ljuden. Det beror ju också på 

var man kommer från, vilka ljud som är svåra. Men sedan om jag går in så gör jag ju 

så att vi skriver bokstäver, vi läser, vi gör de här enkla orden, konsonant vokal konso-

nant och sätter ihop. Läser listor, sådana här tråkiga övningar, och sedan sol, ros, 

mor, de här vanliga. Så man blir säker på ljuden då först och främst. (Jenny, speci-

allärare, Småstad) 
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Ett liknande tillvägagångssätt visar sig i Lillstad där enskilda elever tillsammans med klasslä-

raren tränar enskilt på läsning, att ljuda. Samtidigt visar sig här att samtal kring bilder används 

som en teknik för att bemöta läs- och skrivsvårigheter. 

En åtgärd för att på individnivå stärka elever med läs- och skrivsvårigheters medvetenhet om 

stavelser i språket, visade sig i Storstad, där Rydaholmsmetoden användes återkommande. Mo-

nica, som är speciallärare i Storstad, förklarar att denna metod används för att träna på stavelser, 

vilka ökas på efter hand. Först tränas en stavelse, sedan två, sedan tre, och så vidare. Det handlar 

om att eleven ska kunna se sin egen progression. 

Kompensatoriskt används ibland datorn som ett hjälpmedel, både för elever med läs- och skriv-

svårigheter, men också för gruppen som helhet. 

Man kan ju använda datorn till exempel, och det gör de ju mycket, vi fick ju in 40 

datorer när vi började så dem använder vi jättemycket. Det är ju bra för alla elever. 

(Lena, lärare i svenska som andraspråk, Småstad) 

Att lämna den ordinarie gruppen och få enskilt stöd av specialpedagog eller speciallärare före-

kommer på alla enheterna. Vanligast är dock att stödet ges i den ordinarie klassen. Klassläraren 

gör en stor del av jobbet, men i de fall en modersmålslärare som talar elevens språk sker ett 

samarbete där både klassläraren och modersmålsläraren ger individuellt stöd i dess läs- och 

skrivutveckling. 

Klassläraren gör ju det grövsta jobbet. Om det finns en modersmålslärare så kopplas 

den in… (Sara, lärare i svenska som andraspråk/specialpedagog, Lillstad) 

Angående samarbete med studiehandledare eller modersmålslärare för att stötta elever med läs- 

och skrivsvårigheter säger Lena, lärare i svenska som andraspråk, Småstad, att det händer. Över 

lag är tiden med studiehandledare och modersmålslärare knapp men i viss utsträckning är detta 

en stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd. 

… det är ju att de kan få extra studiehandledning. En av mina elever som har svårt att 

strukturera, han har ju fått en extra studiehandledningstimme. Då sitter studiehand-

ledaren bredvid honom när han har lektioner, och det har varit så lyckat för han fixar 

sina prov nu. (Lena, lärare i svenska som andraspråk, Småstad) 

På individnivå visade intervjuerna att mycket enskild träning sker mellan elev och pedagog för 

att bemöta läs- och skrivsvårigheter. De åtgärder som används handlar dels om samtal kring 
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bilder, mängdträning av vanliga ord, träning i att ljuda och övningar för att stärka medveten-

heten om stavelser i språket. Utöver de moment som innebär språkliga övningar mellan lärare 

och elev tillämpades även kompensatoriskt stöd i form av tillgång till dator (rättstavnings- och 

översättningsmöjligheter) och extra studiehandledning. 

4.2.2. Åtgärder för att på gruppnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter 

I detta subtema beskrivs de åtgärder som i intervjuerna visade på ett åtgärdsarbete som berör 

hela elevgruppen i de insatser som görs i syfte att bemöta läs- och skrivsvårigheter hos en en-

skild elev. 

För att arbeta med läs- och skrivsvårigheter på gruppnivå sker i Storstad ett förebyggande kon-

tinuerligt arbete för att arbeta med elevernas fonologiska medvetenhet. Detta har varit en fram-

gångsfaktor, både för gruppen som helhet och för individer med läs- och skrivsvårigheter. Lisa, 

lärare i svenska som andraspråk i Storstad, förklarar: 

Vi har lagt in i de här grupperna också sedan en tid tillbaka något som heter språkbi-

ten där man jobbar med stavelser, så i nybörjargruppen så jobbar vi än så änge med 

tvåstaviga ord och i fortsättningsgruppen jobbar man med fler stavelser, tre eller fyr-

staviga. Det tycker jag har gett väldigt bra effekt, speciellt för ett par elever som hade 

väldigt svårt att skilja bokstavsnamnen från bokstavsljuden. (Lisa, lärare i svenska 

som andraspråk, Storstad) 

Ett annat sätt att arbeta med åtgärder på gruppnivå är att dela in de nyanlända eleverna utifrån 

de förutsättningar de har, en form av nivågruppering. De elever som har skolbakgrund och har 

en, i jämförelse med andra elever, snabb studietakt, tillhör en grupp, elever utan läs- och skriv-

bakgrund tillhör en grupp, och de elever som har svårare med sin läs- och skrivinlärning tillhör 

en grupp. 

Sedan har vi ju den här gruppen som arbetar mycket med att läsa och avkoda så då 

fokuserar den läraren mer på det. (Lena, Lärare i svenska som andraspråk, Småstad) 

Att hela gruppen lägger fokus på ett område för att stärka alla elevers språkutveckling, men 

samtidigt skapa bättre förutsättningar för elever med läs och skrivsvårigheter återkommer i flera 

intervjuer. Bland annat är läsinlärning ett stort fokus i vissa perioder. 

På de olika skolorna görs försök att skapa åtgärder på gruppnivå för att stötta elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Åtgärderna handlar om nivågruppering utifrån elevernas förkunskaper 
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och förutsättningar och temaarbeten om exempelvis läsning i helgrupp och fokus på arbete med 

stavelser i helgrupp. 

4.2.3. Åtgärder för att på organisationsnivå bemöta läs- och skrivsvårigheter 

De insatser som görs på organisationsnivå är framförallt personalrelaterade eller kopplade till 

schemaändringar. Bland annat görs åtgärder genom att personal arbetar gruppöverskridande. 

På så sätt finns det möjlighet att förflytta resursen till den grupp där stödbehovet är som störst 

för tillfället.  

… så försöker vi att vissa lektioner kan vi vara två grupper men kanske tre lärare och 

så kan vi se var behöver vi resursen bäst nu och ibland klan vi plocka ut också, men 

mycket försöker vi göra i klassrummet. (Lisa, lärare i svenska som andraspråk, Stor-

stad)  

Ett annat sätt att arbeta på organisationsnivå för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller andra svårigheter är att en permanent extra resurs används, antingen för att ta över en grupp 

när klassläraren stöttar enskilda elever, eller för att ha enskild undervisning med elever. 

… han är inne i alla grupper och stöttar upp. Antingen sitter han och har en till en-

undervisning med eleverna eller också tar han våra elevgrupper så vi själva får sitta 

med våra elever och får mer tid med dem. (Lena, lärare i svenska som andraspråk, 

Småstad) 

Ett tredje sätt att bemöta läsa- och skrivsvårigheter organisatoriskt är att grupperna organiseras 

utifrån elevernas studieförmåga. Detta är en organisatorisk åtgärd såtillvida att gruppindel-

ningen är en åtgärd som administreras centralt och som påverkar verksamheten i stort både 

schemamässigt och personalmässigt. En av grupperna fokuserar på de elever som har en skol-

bakgrund men som behöver mer tid i sitt lärande 

… den första gruppen går ju jättesnabbt, och de behöver ju inget stöd, det är ju bara 

att jobba på så lär de sig. Sedan har vi ju den gruppen som behöver lite mer tid och 

det är väl mer att man jobbar mer med alfabetiseringsundervisning där. (Lena, lärare 

i svenska som andraspråk, Småstad) 

På organisationsnivå finns alltså insatser vad gäller personalflexibilitet. Personalen finns där de 

behövs mest. Exempel finns även på förstärkt permanent resurs i de grupper där behovet är 

störst eller för att ta hand om övriga elever när en elev får enskild undervisning av klassläraren. 
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En tredje åtgärd är att eleverna grupperas utifrån studiemässiga förutsättningar. Elever med läs- 

och skrivsvårigheter har då sin tillhörighet i en grupp tillsammans med andra elever som också 

har svårigheter i sitt lärande. 

4.3. Samarbete mellan yrkeskategorier 

Detta kapitel tar upp de aspekter som informanterna tog upp beträffande samarbete i syfte att 

upptäcka, och i syfte att stötta nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och 

skrivinlärning. I datamaterialet visar det sig att det pågår samarbete mellan olika yrkeskatego-

rier på skolorna. Syftet med samarbetet är i några fall att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, 

men oftast är syftet att finna vägar till att stötta eleverna i deras läs- och skrivinlärning. 

4.3.1. Samarbete i syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Vad gäller olika yrkeskompetensers inblandning i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvå-

righeter handlar det ibland om att modersmålslärare bistår vid den första kartläggningen, mot-

tagningen, men mest som tolkar. I Lillstad används ibland den arabisktalande studiehandledaren 

vid mottagandet och då ställer han mer kompletterade frågor. I många fall saknas dock både 

tillgång till studiehandledare och modersmålslärare, vilket försämrar möjligheterna till att upp-

täcka svårigheter. Trots det bristande utbudet på både modersmålslärare och studiehandledare 

skulle ett bättre samarbete mellan annan personal på skolan kunna förbättra förutsättningarna 

för upptäckt av läs- och skrivsvårigheter. 

Eftersom vi bor i XXXX är det begränsat med möjligheter, men om vi har tillgång till 

kompetent personal som ser skillnaden mellan en normal andraspråksinlärning och 

läs och skrivsvårigheter. Det tror jag vi skulle kunna åstadkomma tillsammans, vi gör 

det inte nu. (Mia, specialpedagog, Lillstad) 

Ibland kan det under den första kartläggningen uppstå misstanke om att eleven har svårigheter 

i sitt lärande. I dessa fall sker ibland ett samarbete mellan tolken och kartläggaren. Tolken ställer 

då kompletterande frågor utifrån det material som kartläggaren har utformat.  

Ibland när jag har kartläggning och har en bra tolk så kan jag ta lite text och några 

ord och tolken säger att ”jag märker att hon inte har gått i skolan för hon kan inte 

sätta ut vokaler där de ska vara” till exempel i en text där vokalerna inte är marke-

rade, exempelvis i lexikon. Och någon annan säger de att den läser hur bra som helst 

på sitt modersmål. (Monica, speciallärare, Storstad) 
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Även i ett senare skede är dialogen med modersmålslärare viktig. Detta gäller särskilt de fall 

när en elev inte utvecklas i den takt som klassläraren bedömer som normal andraspråksutveckl-

ing. Denna bedömning görs oftast baserad på lärarens erfarenhet av hur en normal andraspråks-

utveckling bör se ut. 

Det händer även att jag har ett samtal med modersmålsläraren. (Jenny, speciallärare, 

Småstad) 

Förutom kartläggaren (en lärare i svenska som andraspråk) och tolken, kan elevhälsan kopplas 

in som ett komplement till kartläggningen i de fall kartläggaren ser behov av det. Elevhälsan 

kan kopplas in både i ett tidigt skede och i ett senare skede. I det tidigare skedet handlar det 

oftast om oro för den nyanländes allmänna mående, medan det i ett senare skede kan ha att göra 

med oro för elevens läs- och skrivutveckling. Ibland resulterar samarbetet med elevhälsoteamet 

i att en pedagogisk utredning görs där en speciallärare eller specialpedagog utreder svårighet-

erna. 

… då anmäler vi det till EHT då så att en speciallärare får titta på det, om vi känner 

att det här hinner vi inte, det här är ett långt projekt, då får man bestämma om det ska 

vidare till en speciallärare. (Monica, speciallärare, Storstad) 

Det finns alltså olika former av samarbete vad gäller att upptäcka läs- och skrivsvårigheter på 

språkintroduktionen. I ett tidigt skede handlar det främst om ett samarbete mellan lärare i 

svenska som andraspråk och tolk eller modersmålslärare, men i ett senare skede kan det handla 

om ett samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk och elevhälsan.  

4.3.2. Samarbete i syfte att bemöta läs- och skrivsvårigheter 

För att stötta nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och skrivinlärning finns 

ett visst samarbete på skolorna. Ett exempel är handledning från specialpedagog. Specialpeda-

gogen kan också erbjuda extra material, stöd och råd. Ibland kan det bli fråga om en extra 

personal som stöttar i klassrummet, antingen med individen eller med hela gruppen. 

Externt finns även möjligheter till samarbete med exempelvis flyktingmedicinskt centrum, vux-

enpsykiatrin och BUP. Dessa kan erbjuda ett bra samarbete med skolan i de fall en medicinsk 

eller psykologisk utredning ska göras men i annat fall är de ofta svårtillgängliga och innebär få 

möjligheter till handledning. 
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Ibland kan också speciallärare/specialpedagoger, i samråd med klassläraren vara ett stöd direkt 

till en elev i syfte att arbeta med läs- och skrivinlärning, strategier och/eller studieteknik.  

… så jobbar hon ju också med de eleverna och stöttar dem för att komma igång och 

då kan det vara allt ifrån läs- och skrivträning men även med strategier och studietek-

nik, det kan vara lite allt möjligt som hon ser att den eleven behöver för att komma 

igång med sina studier (Monica, speciallärare, Storstad) 

Även arbetslaget ses som en viktig resurs, eftersom detta innehåller flera olika kompetenser och 

känner eleverna på olika sätt. Samarbetet kan då ske inom arbetslaget eller tillsammans med 

specialpedagog eller speciallärare. Syftet med samarbetet är att utveckla åtgärder och att hitta 

samarbetsformer för ett förebyggande arbete.  

Sedan är det ju arbetslaget som är en resurs… (Mia, specialpedagog, Lillstad) 

Ett visst samarbete i syfte att bemöta läs- och skrivsvårigheter sker mellan klasslärare och stu-

diehandledare eller modersmålslärare. Detta sker inte på rutin eftersom studiehandledare och 

modersmålslärare ofta har en begränsad närvaro på skolan, men då det sker är hjälpen viktig 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

… det är ju att de kan få extra studiehandledning. En av mina elever som har svårt att 

strukturera, han har ju fått en extra studiehandledningstimme. (Lena, lärare i svenska 

som andraspråk, Småstad) 

Det finns alltså flera olika former av samarbete i syfte att stötta elever med läs- och skrivsvå-

righeter i deras läs- och skrivinlärning. Specialpedagoger och speciallärare kan ha en mer över-

gripande roll i samarbete med klassläraren genom handledning, råd och stöd, men också arbeta 

direkt mot enskilda elever. I det mer övergripande arbetet finns också arbetslaget med. Detta 

kan ha flera funktioner, men ofta är arbetslaget en kraftfull resurs på grund av dess många olika 

kompetenser och kännedom om eleverna. Ett annat samarbete som nämns är de externa funkt-

ionerna flyktingmedicinskt centrum, vuxenpsykiatrin och BUP, även om dessa funktioner ses 

som svåra att få kontakt med. Samarbetet mellan klassläraren och studiehandledare uppges vara 

fruktsamt i syfte att stötta bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter, men då det finns få 

studiehandledare sker inte detta rutinmässigt. 
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4.4 Slutsatser 

Här redovisas nu kort de slutsatser som framkommit av resultatet  

Studien visar att skolorna i ett tidigt skede använder sig av elevsamtal för att få en bild av 

skolbakgrunden. I övrigt visar sig inget systematiserat tillvägagångssätt, men ofta visar sig ele-

vens kunskaper och svårigheter i det dagliga skolarbetet. Läraren baserar då, när det är möjligt 

också i samarbete med framförallt modersmålslärare, sin bedömning på sin tidigare erfarenhet 

och en uppfattning om vilken progression eleven bör göra under en bestämd tid. Tiden för upp-

täckt nämns i flera avseenden, dels är det viktigt att läraren får tid att lära känna eleven för att 

kunna göra en rättvis bedömning av dess kunskaper och svårigheter, dels är det viktigt att snabbt 

kunna göra en bedömning av elevens kunskaper och svårigheter för att kunna sätta in rätt stöd 

i ett tidigt skede. Ibland kan tester användas för att få en bild av elevens läs- och skrivförmåga. 

Dock uttrycks, i likhet med Hyltenstam (2010), att det finns få utformade tester som syftar till 

att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever.  

Det visar sig att åtgärderna sker på individ- grupp- och organisationsnivå. Oftast sker de på 

individnivå, och det kan då handla om läsövningar och kommunikationsövningar mellan lärare 

och elev, och kompensatoriska hjälpmedel som datorstöd. Arbetet på gruppnivå är till stor del 

förebyggande, och det kan då exempelvis handla om att i grupp arbeta med den fonologiska 

förmågan, eller med läsprojekt. Ingen av informanterna nämnde samarbete med hemmet som 

en åtgärd i arbetet med att bemöta läs- och skrivsvårigheter. Kanske ses föräldrakontakten mer 

som en del i vardagen mer än som en åtgärd i arbetet med att stötta elever i deras läs- och 

skrivinlärning.  Organisatoriskt handlar åtgärderna till stor del om resursfördelning; de största 

personalresurserna finns i de grupper där de behövs mest. En annan organisatorisk åtgärd är att 

använda sig av nivågruppering; här är syftet att kunna ge de elever som har en skolbakgrund en 

möjlighet att gå snabbt framåt, elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter ges möjlighet 

att gå framåt i ett långsammare tempo med förstärkt personalresurs, och elever utan läs- och 

skrivbakgrund tillhör en egen grupp.  
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5. Diskussion 

Det avslutande kapitlet inleds med en metoddiskussion. Här lyfts den valda metoden och dess 

funktion i förhållande till syfte och frågeställningar. Därefter analyseras och diskuteras studiens 

resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten, forskningsbakgrunden och utifrån syfte och frå-

geställningar.  

5.1. Metoddiskussion  

En kvalitativ ansats visade sig vara en god utgångspunkt i arbetet med att besvara syfte och 

frågeställningar. I den kvalitativa ansatsen är deltagarna i fokus (Bryman, 2011) och det har 

varit viktigt i denna studie. Att som datainsamlingsmetod använda semistrukturerade intervjuer 

var även det fruktbart, även om problem uppstod vid ett par tillfällen. Vid en av de åtta inter-

vjuerna visade det sig att informanten inte alls hade den arbetsuppgift som jag hade blivit in-

formerad om innan intervjun. Lyckligtvis var personen inblandad på annat sätt i arbetet med de 

nyanlända och kunde därför bistå med mycket värdefull information. Vid ett annat tillfälle var 

en av informanterna inte tillgänglig och intervjun fick därför genomföras via telefon vid ett 

senare tillfälle. Intervjun avlöpte väl med hjälp av en applikation till telefonen som kunde spela 

in samtalet.  

Innan mina besök lät jag informanterna i god tid innan intervjun ta del av missivbrevet, samt 

de intervjufrågor som intervjun skulle behandla. Alla hade dock inte satt sig in i detta material 

på grund av tidsbrist. Detta skapade i sig ett något ojämnt utgångsläge för intervjuerna. Detta 

till trots blev intervjuerna givande och skapade ett gott underlag till analysen. 

I studien har ett område undersökts där jag själv har en stark anknytning. Jag arbetar själv på 

ett introduktionsprogram, och delvis med nyanlända på språkintroduktionen. Larsson (2005) 

skriver om vikten av att inte undanhålla det perspektiv som är utgångspunkt för forskaren, och 

som är baserat på tidigare upplevelser. Om läsaren har denna kunskap är han eller hon också 

medveten om vilka grundvalar som legat till grund för studiens analys. Dalen (2008) menar att 

en förförståelse likt denna kan vara en styrka. I och med min anknytning till arbetsplatsen har 

jag en förförståelse. Denna kan vara både en styrka och en belastning. Det faktum att jag har 

speciella kunskaper om det som studeras gör det möjligt för mig att ta till mig information från 

mina informanter som annars kanske skulle ha varit svårtillgänglig. Min anknytning kan också 

vara en belastning eftersom min förförståelse bidrar till att mina upplevelser och tolkningarna 
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av dessa påverkas utifrån de egna erfarenheterna. Är jag däremot medveten om min egen för-

förståelse ger det mig en styrka genom att det ger mig möjlighet att se andra perspektiv och 

möjligheter i datamaterialet. 

Vad gäller urvalet till intervjuerna lades ett stort arbete ner på att finna informanter med egen-

skaper som skiljer sig så mycket åt som möjligt men som ändå finns inom ramen för de ur-

valskriterier som satts upp. Variationen gällde informanternas lokalisering (både mindre och 

större orter ingick), deras yrkestillhörighet (speciallärare, specialpedagoger eller lärare i 

svenska som andraspråk) och deras yrkesuppdrag (arbetar med nyanlända på språkintrodukt-

ionen och deltar i kartläggningsprocessen av dessa). För att få en stor spännvidd intervjuades 

också informanter som hade olika lång yrkeserfarenhet. Kön användes inte som kriterium. Or-

saken till detta är att jag, påverkad av min förförståelse, såg det som svårt att få tag på manliga 

informanter. En yrkesgrupp som inte ingick, men som kanske hade tillfört mycket till resultatet, 

är modersmålslärarna. Även här spelade min förförståelse in i och med vetskapen att mo-

dersmålslärare ofta inte är anställda på en enskild skola och därför kan vara svåra att ordna ett 

möte med.  

Det faktum att en av de enheter jag genomförde intervjuer på var min egen arbetsplats innebär, 

även det, ett speciellt förhållningssätt. Även här spelar min förförståelse in, nämligen min för-

förståelse om arbetsplatsen och dess rutiner. Problemen skulle kunna liknas vid de som Bryman 

(2011) beskriver som kritik mot aktionsforskning, vilken av vissa forskare anses kunna bli par-

tisk. Under intervjutillfällena på min egen arbetsplats hanterades detta genom att jag redan in-

nan intervjun redogjorde för informanterna att jag som intervjuare vill bli sedd som en utom-

stående part, utan insyn i verksamheten. När intervjufrågorna ställdes gjordes även det, i möj-

ligaste mån, utifrån förhållningssättet att jag som intervjuare inte kände till verksamheten. 

5.2. Analys och resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån forskningsbakgrunden och utifrån det kompensato-

riska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. Vid diskussion av resultatet är det, enligt Braun & 

Clarke (2006), tillåtet att göra viss tolkning av, och göra djupare analyser av det som framkom-

mit i respektive tema. 

5.2.1. Kartläggning i syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Då en nyanländ elev tas emot på introduktionsprogrammets språkintroduktion är elevens berät-

telse av sin tidigare erfarenhet en av de viktigaste grunderna för det fortsatta arbetet. Detta 
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stämmer väl överens med Grosjeans (1998) bild av att den första åtgärden för att kartlägga en 

tvåspråkig elevs språkliga förmågor är att undersöka vilka språkliga förhållanden eleven lever 

i och vilken språkinlärningshistoria han eller hon har. Att ta emot elever med utgångspunkten 

att alla elever är olika, har sin egen historia, och är i behov av ett bemötande som utgår ifrån 

just denna elevs förutsättningar är något som framgår som ett mål hos flera av informanterna. 

Detta stämmer väl överens med perspektivet att alla situationer i skolverksamhet är dilemman 

(Nilholm, 2007), vilket gör det omöjligt att i förväg bestämma perspektiv för just den eleven. 

Utgångspunkten stämmer också överens med två av de tre faktorer som anges som viktigast i 

utvecklingen av ett andraspråk; kulturella faktorer och språkliga faktorer (jfr Hyltenstam, 

2007). Dessa faktorer påverkas av bland annat hemförhållanden och skolbakgrund, vilka bely-

ses under elevens mottagande på språkintroduktionen. Den tredje faktorn, psykosociala fak-

torer, är en del av hur pass väl eleven integreras i samhället och den fortsatta skoltillvaron, 

något som inte kan inte bedömas i ett inledningsskede. 

Vikten av att pedagoger i första-, respektive andraspråk samarbetar för att få en bild av en elevs 

färdigheter på båda språken är något som lyfts fram av flera forskare (jfr Bøyesen, 2006, Hed-

man, 2009; Hyltenstam, 2010). I flera av informanternas kommentarer framgår att detta är en 

önskan även i deras verksamheter. I realiteten är denna typ av samarbete ovanligt på grund av 

ett outvecklat samarbete mellan yrkeskategorierna eller avsaknad av modersmålslärare i olika 

språk. Kanske är detta en av nycklarna till en ökad framgång i arbetet med läs- och skrivsvå-

righeter hos andraspråkslever. Förutsättningarna ser dessutom olika ut enligt resultatet; det visar 

sig att tillgången på modersmålslärare varierar beroende på vilken kommun det gäller. Detta 

ger en bild av att vi i detta avseende inte har likvärdiga förutsättningar att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter i olika kommuner. 

Att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede är viktigt för att det då finns möjlighet 

att så tidigt som möjligt anpassa undervisningen i syfte att kompensera för svårigheterna (Hed-

man, 2012).  Studien visar att det inte finns någon vedertagen metod för att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter i ett tidigt skede hos de nyanlända eleverna. Informanterna hänvisar till stor 

del till det allmänna kartläggningsförfarande som görs med alla nyanlända elever. Svårigheter 

kan visa sig i ett tidigt skede i samarbete med tolk eller modersmålslärare, eller i ett senare 

skede i en bedömning baserad på lärarens erfarenhet. Arbetet med att i ett tidigt skede upptäcka 

läs- och skrivsvårigheter visar sig dock inte vara systematiserat. Det visar sig även i relevant 

forskning att de metoder som idag finns för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända 

elever är bristfälliga och till stor del grundar sig i tester som riktar sig till förstaspråkselever 
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(Hedman, 2009; Hedman 2012). Det uttrycks också av flera av informanterna, i likhet med 

Hyltenstam (2009), att det inte finns så många tester utformade för att avgöra om en andra-

språkselev har läs- och skrivsvårigheter att tillgå.  

Att testa de språkliga förmågorna på både första- och andraspråket är en förutsättning för att få 

ett tillförlitligt resultat (Grosjean, 1998; Hedman, 2009; Bøyesen, 2006). Att detta anses som 

viktigt visar sig också i de uttalanden som informanterna i studien gör, men begränsningarna i 

form av få modersmålslärare och avsaknad av modersmålslärare i vissa språk gör det svårare 

att använda sig av denna resurs. Annan forskning visar å andra sidan att läs- och skrivsvårig-

heter kan utebli på vissa språk på grund av att en del språk har en enklare ortografi (Bøyesen, 

2006). Andra (Everatt m fl. 2010) anser att det kan vara direkt missvisande att utreda läs- och 

skrivsvårigheter på elevens alla språk i de fall ortografin skiljer sig för mycket åt. 

5.2.2. Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter 

Studien visar att informanterna i arbetet med att stötta nyanlända elever med läs- och skrivsvå-

righeter i deras läs- och skrivinlärning gör vissa förändringar på grupp- och organisationsnivå. 

Här handlar det om handledning från specialpedagog eller speciallärare, resursfördelning vad 

gäller personal, nivågruppering och temaarbeten i helgrupp för att stärka bland annat läsningen. 

Vanligast är dock insatser på individnivå. På individnivå finns två tillvägagångssätt; individuell 

språkträning tillsammans med lärare eller studiehandledare eller kompensatoriska åtgärder 

såsom rättstavningsprogram eller lexikon i datorn eller extra studiehandledning på modersmå-

let. Enskild undervisning kan, enligt Myrberg (2001) ge gott resultat vid läs- och skrivsvårig-

heter om detta används som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Vad gäller de 

kompensatoriska insatserna det vid läs- och skrivsvårigheter, enligt det kompensatoriska per-

spektivet (Nilholm 2007), viktigt att kompensera för de fonologiska svårigheter som uppkom-

mer vid läsinlärning. Kompensation kan ske genom exempelvis olika typer av träningsprogram 

för att öka individens medvetenhet om språkets uppbyggnad. Vi ser alltså att en stor del av 

insatserna på språkintroduktionen baseras på ett kompensatoriskt perspektiv. Ett exempel på 

kompensatoriska åtgärder syns i följande citat:  

Då sitter studiehandledaren bredvid honom när han har lektioner, och det har varit så 

lyckat för han fixar sina prov nu. (Lena, lärare i svenska som andraspråk, Småstad) 
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I de fall läs- och skrivsvårigheter bemöts med handledning av specialpedagog och speciallärare 

eller gruppgemensamma insatser där hela arbetslaget är involverat syns även inslag av ett di-

lemmaperspektiv. Det är, enligt Nilholm (2007), enligt detta perspektiv viktigt att se varje situ-

ation som ett dilemma, och varje elev som en individ. I detta sammanhang är handledning och 

samverkan inom arbetslaget ett sätt att öka sin kunskap inom området och på så sätt finna fram-

komliga vägar för eleven och gruppen. Att med insatser som nivågruppering, särskilda under-

visningsgrupper och olika former av specialundervisning bemöta läs- och skrivsvårigheter kan, 

enligt Skolverket (2009b), vara effektivt ur inlärningssynpunkt. Däremot innebär denna typ av 

insatser andra, mera negativa faktorer, såsom stigmatisering och avsaknad av positiv stimulans 

från andra elever vad gäller inlärning, så kallade kamrateffekter (Skolverket, 2009b). Arbete 

med nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper riskerar att påverka de psykosociala 

faktorer som Hyltenstam (2007) nämner som viktiga vid andraspråksinlärning. Denna faktor 

påverkas av hur pass väl eleven integrerats socialt, hur pass motiverad han eller hon är, vilka 

attityder eleven har gentemot skolan samt hur eleven i syn tur bemöts av lärare och andra elever. 

Om elever med läs- och skrivsvårigheter separeras riskerar detta att påverka integration mellan 

olika elevgrupper, vilket i sig kan påverka andraspråksutvecklingen. 

Samarbete med föräldrar nämns av flera forskare som en viktig åtgärd för att förebygga svårig-

heter, liksom i arbetet med åtgärder (Bøyesen, 2006; Eriksson, 2008; Nilsson, 2008). Ingen av 

informanterna nämner samarbete med vårdnadshavare som en del i arbetet med att stötta elever 

med läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och skrivinlärning. Orsakerna till detta kan vara 

många, till exempel att föräldrarelationer inte är en åtgärd utan en del av det dagliga arbetet. En 

annan orsak kan vara den aspekt som Nilsson (2008) framhåller, nämligen att det på skolan bör 

skapas förutsättningar för självreflektion och samtal mellan kollegor vad gäller exempelvis sko-

lans förhållningssätt gentemot föräldrar. Enligt Bøyesen (2006) tenderar skolpersonal ha lägre 

tilltro till flerspråkiga barns föräldrar som samarbetspartners än till föräldrar till enspråkiga 

barn. Samarbetet med hemmet kan dock vara ett sätt att skapa en helhet för eleven genom att 

samtal och stöd sker både i skolan och i hemmet. Hyltenstam (2007) anger också de kulturella 

faktorerna, där elevens familjs inställning till skolsystemet beskrivs som en stor påverkansfak-

tor i arbetet med att lära sig ett andraspråk. Även här är föräldrakontakten viktig i syfte att skapa 

en positiv bild av den svenska skolan. 
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5.2.3. Avslutande reflektioner och pedagogiska implikationer 

I studien visar sig det arbetssätt som pedagoger på tre olika språkintroduktioner genomför i 

syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända, och åtgärder som görs i syfte att 

stötta dessa elever i deras läs- och skrivinlärning. Flera yrkesroller ingår i studien; specialpeda-

goger, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. Studien kan vara relevant för alla 

dessa yrkesgrupper som ett stöd och som en referens i arbetet med läs- och skrivsvårigheter hos 

tvåspråkiga elever. Inom det specialpedagogiska området tillför studien mycket. Specialpeda-

gogens uppgift är ju att, i kombination med många andra delar, ”analysera svårigheter på or-

ganisations- grupp- och individnivå”, samt ”identifiera, analysera och medverka i förebyg-

gande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 

2007:638). I relation till dessa formuleringar tillför resultatet av studien, i kombination med 

forskningsbakgrunden, en god inblick i hur ett arbetssätt kan bedrivas, och vilka svårigheter 

som kan visa sig vid mottagandet av nyanlända i syfte att upptäcka och bemöta läs- och skriv-

svårigheter på organisations- grupp- och individnivå.  

I utvecklingen av ett förebyggande arbete kan studien bidra med perspektiv som visar att ar-

betssättet för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter idag inte är systematiserat. En stor del av 

identifieringen av läs- och skrivsvårigheter sker efter lång tid, trots att forskning visar på vikten 

av ett tidigt upptäckande. Metoderna för att upptäcka denna typ av svårigheter hos nyanlända 

är heller inte alltid fullt utvecklade. Tester avsedda för ändamålet saknas i kombination med ett 

begränsat samarbete med modersmålslärare. Istället baseras bedömningen på pedagogens erfa-

renhet i jämförelse med andra elevers andraspråksutveckling.  

Förhoppningen är att studien kan användas som referens i arbetet med att utveckla mottagande 

verksamheter i andra kommuner och för att skapa ett diskussionsunderlag till hur den egna 

verksamheten bedrivs idag. Denna diskussion bör föras mellan alla yrkesgrupper som arbetar 

med nyanlända i skolan. I förlängningen kan detta innebära att ett förebyggande och systema-

tiserat arbete vad gäller upptäckande och bemötande av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända 

kan utvecklas. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med studien har det utkristalliserat sig några områden som kan utgöra grund för fortsatt 

forskning. Ett första område som visar sig är hur förutsättningarna ser ut på introduktionspro-

gram beträffande tillgången till modersmålslärare i olika språk. Det verkar se mycket olika ut 

på olika enheter och är en av grunderna i att lyckas med andraspråksundervisning (jfr Hylten-

stam, 2010; Bøyesen, 2006). Ett annat område som visar sig ha behov av vidare studier är till-

gången på testmaterial på olika språk som syftar till att avgöra om en andraspråkselev har läs- 

och skrivsvårigheter. Det finns material att tillgå på norska (Bøyesen, 2006), men det vore in-

tressant att se en mer genomgripande studie av olika tester och deras funktion för att skapa 

förutsättningar att utveckla nya. Ett tredje område är att undersöka hur andraspråkselever med 

läs- och skrivsvårigheter faktiskt klarar sig i skolan och i livet på kort och lång sikt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledning 

- Antal lärare/elever på skolan 

- Dina egna kompetenser och år i yrket/på skolan 

- Vilka kompetenser/yrkesroller arbetar med de nyanlända 

Kartläggning av nyanlända elever till introduktionsprogrammet 

- Hur tar ni emot en nyanländ elev som kommer till introduktionsprogrammet? 

- Hur jobbar ni med kartläggningen? Kan du beskriva hur ni gör? Material, tester? 

- Vilka deltar i arbetet med att kartlägga eleverna? Hur deltar de? 

- Vilken roll har modersmålslärarna och studiehandledarna i mottagningen? 

- Hur följs kartläggningen upp under elevens skolgång? 

Elever med läs och skrivsvårigheter  

- Hur gör ni för att i mottagningsskedet få en bild av elevens läs- och skrivförmåga?  

- Om ni misstänker att en nyanländ elev har läs och -skrivsvårigheter vad gör ni då? 

- Används olika kompetenser/yrkesroller för att utreda en elevs svårigheter i de fall 

misstanke om läs- och skrivsvårigheter finns? 

Åtgärder 

- Hur går ni vidare i de fall när en utredning/kartläggning visar att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter?  

- Vilka eller vilken pedagoger eller personal är inblandade i att arbeta med en elev med 

läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilken roll har modersmålsläraren eller studiehandledaren i detta arbete? 

- Vilka åtgärder görs för eleven vid läs- och skrivsvårigheter? 

- Händer det att det görs några förändringar i klassen för att stötta eleven?  

- Händer det att det görs några förändringar på skolnivå för att stötta eleven?  

- Övriga frågor som du själv vill tillägga. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Daniel Johansson och du får detta brev eftersom du kommer att delta i en inter-

vju som en del av det examensarbete som jag genomför på min utbildning specialpedagogpro-

grammet Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger beskriver och resonerar kring 

sitt arbete med kartläggning av nyanlända elever och hur de går tillväga för att upptäcka och 

stötta elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Frågeställningarna är: 

- Hur går pedagoger till väga i arbetet med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i 

syfte att upptäcka läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur arbetar pedagoger för att på organisations-, grupp- och individnivå stötta nyanlända 

elever med läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och skrivinlärning? 

Jag använder mig av intervju som datainsamlingsmetod för uppsatsen. Intervjun pågår cirka 

en timme och jag kommer att spela in intervjun med bandspelare för att kunna gå tillbaka och 

lyssna på vad som sagts. Vad som sägs under intervjun kommer enbart att användas till den 

nämnda uppsatsen, och i uppsatsen kommer dina tankar att bli anonymiserade för läsarna. In-

tervjun som du deltar i är frivillig och du har även rätt att avbryta intervjun när du så önskar. 

Hör gärna av dig med frågor och funderingar så berättar jag mer. 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Johansson 

Mail: 

Tfn: 

 


