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Titel 
Att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända 

En kvalitativ analys av pedagogers berättelser av möjligheter och hinder 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att analysera pedagogers berättelser om hur de upplever arbetet 

med identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. Vi har 

samlat empiriskt material i form av intervjuer som vi har analyserat med hjälp av 

tidigare forskning samt teorier. De nio intervjuerna av speciallärare/specialpedagoger, 

SVA-lärare och modersmålslärare genomfördes på två skolor med ett stort antal 

nyanlända elever och på kommunens mottagningsenhet.  

I studien berättar pedagogerna att de upplever en stor utmaning kring identifiering och 

utredning av nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter. Det råder osäkerhet kring 

vem som ansvarar för vad och de beskriver att gränsdragningsproblem leder till att 

elever faller mellan stolarna. Pedagogerna har svårt att veta om problematiken beror på 

läs- och skrivsvårigheter eller bristande kunskaper i svenska språket vilket leder till 

både över- och underidentifiering. För att kunna ge nyanlända elever rätt stödåtgärder 

efterfrågas förutsättningar och former för samarbete och mer tydliga riktlinjer och 

rutiner. Enligt pedagogerna skulle det leda till mer likvärdig utbildning. Från 

intervjuerna framkommer också att identifieringen av läs- och skrivsvårigheter tar lång 

tid och att det saknas en utvecklad metod och ett heltäckande material för utredning. 

Bedömningen baseras ofta på pedagogens erfarenhet och i jämförelse med andra elevers 

utveckling i andraspråket.  

 

Trots flera utmaningar är pedagogerna överlag positiva och har förslag på möjligheter 

och förbättringar; såsom kompetenshöjning inom andraspråksinlärning och läs- och 

skrivsvårigheter, mer användning av utredningsmaterial som är oberoende av 

språkkunskaper, fördjupat samarbete mellan olika professioner, tillgång till extern 

rådgivning och rekrytering av modersmålslärare bland nyanlända.     

 

Vår förhoppning är att medverka till att skolor ser över sina riktlinjer och rutiner kring 

hur man identifierar och utreder läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever. 

 

Nyckelord 
Läs- och skrivsvårigheter, nyanlända elever, utredning, samarbete 
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English title 
Identification and investigation of the reading and writing difficulties of 

new arrivals- Qualitative analysis of teacher’s stories of opportunities and 

obstacles 

Abstract 
The purpose of the study is to analyze teachers' stories of how they experience the 

process of identification and investigation of the reading and writing difficulties of new 

arrivals. We have gathered empirical data in the form of interviews that we have 

analyzed using previous research and theories. The nine interviews of special education 

teachers / special educators, teachers teaching Swedish to newly arrived students and 

native mother- tongue teachers were made at two schools that have a large number of 

newly arrived pupils and at the municipal reception center. 

 

In the study the educators say that they are experiencing a major challenge identifying 

and investigating newly arrived students´ difficulties in reading and writing. There is 

some uncertainty about who is responsible for what, and they describe the demarcation 

problems leading to nobody feeling responsible for the problem. The teachers find it 

difficult to know if the problems are due to language difficulties or lack of knowledge 

of the Swedish language. In order to provide newly arrived students with proper support 

conditions and forms of cooperation as well as clear policies and procedures are 

requested. According to the teachers that would lead to a more equal education. The 

identification of reading and writing difficulties is said to take a long time and there is 

also a lack of a developed methodology and comprehensive materials to detect these 

difficulties. The assessment is often based on the teacher's experience and in 

comparison with other students´ learning a second language 

  

Despite the challenges the educators are generally positive and have suggested facilities 

and improvements; such as increasing skills in how the pupils learn a second language 

and how to work with reading and writing difficulties, more use of investigative 

material that is independent of language skills, enhanced cooperation between different 

professions, access to external advice and recruitment of mother- tongue teachers 

among new arrivals. 

 

Our hope is to contribute to the schools reviewing their policies and procedures on how 

to identify and investigate the reading and writing difficulties of newly arrived students. 

  

Keywords 
Reading and writing difficulties, new arrival students, investigation, cooperation 
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1 Inledning 

 
 “... även nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter behöver få stöd av 

specialläraren. Det har liksom hamnat på läraren med svenska som andraspråk i väldig 

stor utsträckning. Då har man redan bestämt sig för att det är andraspråksinlärningen 

som är hindret och man går inte vidare.  Där har man sett att eleven skulle ha varit 

mycket mer hjälpt av riktad stöttning i läs- och skrivinlärningen av en speciallärare.” 

 

Ovanstående citat är en del av intervjun med Kim som är lärare i svenska som 

andraspråk (SVA). Ämnet svenska som andraspråk syftar till att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket utifrån sin kunskapsnivå utan krav på språklig 

korrekthet (Skolverket, 2011, 259).  

 

Det är en stor utmaning att identifiera flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter i 

skolan (Hedman, 2009). Det är problematiskt att avgöra om en tvåspråkig elevs 

svårigheter med att läsa och skriva beror på otillräckliga kunskaper i minoritetsspråket, 

att kunskaperna i svenska inte räcker till eller om det handlar om specifika läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi. (Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010b). Detta är ett vanligt 

dilemma för pedagoger då det finns risk dels för att dyslexi identifieras hos en individ 

som inte har dessa svårigheter, dels att dyslexi inte identifieras hos en individ som 

faktiskt har den, eller att svårigheterna inte uppmärksammas tidigt nog (Hedman, 2010). 

Det finns idag inga utvecklade metoder för att avgöra orsakerna till svårigheterna 

(Hyltenstam, 2010b; Hedman, 2012).  

 

Enligt Torpstens (2008) forskning betraktas elever med utländsk bakgrund som en 

homogen invandrargrupp. Det resulterar i att undervisningen brister i att ha 

utgångspunkt i individuella behov och förutsättningar (Ibid.). Skolorna utgår inte från 

en utredning av varje enskild elevs stödbehov och nyanlända elever exkluderas ofta i 

skolans normala plan för särskilt stöd (Skolinspektionen, 2014:3, 22-23). Detta trots att 

lärare lyder under skollagen som fastställer att alla elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling (SFS 2010:800, 3 

§).  

 

Som klasslärare i många år har vi, Eva och Kaisa, mött många nyanlända elever med 

annat modersmål än svenska och fått erfara olika organisatoriska och pedagogiska 

utmaningar. Nyanlända elever är en heterogen grupp och deras skolbakgrund ser olika 

ut (Skolverket, 2016c). Antalet nyanlända elever ökar i Sverige vilket innebär att 

kommunerna måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever 

och erbjuda bra utbildning (Skolverket, 2013,3). Det är rektorns ansvar att systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen för nyanlända elever i 

syfte att öka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot 

kunskapsmålen (SFS 2010:800, 3-4§§ ).  

 

Vi anser att det är högst aktuellt att undersöka hur arbetet med identifiering och 

utredning av nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter går till; vilka 

förutsättningar som ges för dessa elever att få det stöd de har rätt till.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att analysera pedagogernas berättelser om möjligheter och hinder 

för att identifiera och utreda nyanlända elevers läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur beskriver pedagogerna möjligheter och hinder vid identifieringen och 

utredningen av nyanlända elever vid läs- och skrivsvårigheter? 

 

 Hur beskriver pedagogerna ansvaret hos olika professioner (klasslärare, 

speciallärare/specialpedagog, SVA-lärare och modersmålslärare)? 

 

1.2 Definition av termer 
 

Inom forskning om flerspråkighet finns ett flertal olika termer. Här tar vi upp de termer 

som används i studien och deras definitioner.  

 

Andraspråket är det språk som talas av majoriteten av det omgivande samhället och 

som eleven måste behärska för att klara skolan och arbetslivet (Hedman, 2012).  

 

Flerspråkighet innebär behärskning eller användning av två eller flera språk. 

Tvåspråkiga elever kan även kallas flerspråkiga (Hyltenstam, 2010b, 306). 

 

Förberedelseklass är en form av särskild undervisningsgrupp för elever som saknar 

tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie 

undervisningen. Det kan gälla undervisning i ett eller flera ämnen. En elev får inte ges 

undervisning i förberedelseklass längre tid än två år. (SFS 2010:800,12 §) 

 

Majoritetsspråk- “Språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den dominerande 

befolkningsgruppen” (Skolverket, 2012, 12). 

 

Minoritetsspråk - “Språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig 

minoritet” (Skolverket, 2012, 12).  

 

Modersmål/ förstaspråk är det språk som barnet lär sig i tidig ålder och i en miljö där 

språket används (Skolverket, 2015b). 

 

Modersmålsundervisning ska erbjudas en elev som har en vårdnadshavare med ett 

annat modersmål än svenska om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket. (SFS 2010:800 7§) 

 

Mottagningsenheten är den verksamhet där nyanlända elever börjar sin skolgång i 

Sverige. En mottagningsenhet finns i de flesta kommuner. Syftet är att de nyanlända 

eleverna får information om den svenska skolan och etableras i det svenska samhället. 

(Skolverket, 2016a) 
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Nyanlända elever är elever som varit bosatta utomlands men som nu är bosatta i 

Sverige, samt har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det  

kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev är inte längre nyanländ efter fyra års 

skolgång i Sverige. (Skolverket, 2016b, § 12 a)   

 

Studiehandledning på modersmålet ska erbjudas en elev som inte klarar att följa 

undervisningen på svenska, om det finns risk för att eleven inte når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen (Skolverket, 2015, 12). 

 

Tvåspråkighet- Elever som före andraspråket lärt sig ett eller flera andra språk är 

tvåspråkiga (Hyltenstam, 2010b, 306). 

  



  
 

4 

 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som handlar om ansvar, samarbete, 

likvärdig utbildning, läs- och skrivsvårigheter, samt identifiering och utredning av läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

2.1  Ansvar och samarbete 
 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 12 a–f §) är det huvudmannens ansvar att ha rutiner 

för att rektorn ska vara delaktig i den första bedömningen av nyanlända elevers 

kunskaper. Skolinspektionen (2014:3, 17) betonar vikten av att skolan behöver ha 

tydliga rutiner kring kartläggning av nyanlända elever. Det är rektorn som ansvarar för 

att personalen känner till och följer rutinerna och för att utse personal som är mest 

lämpad att göra kartläggningen (Skolverket 2016b).  

 

Enligt Skolverkets riktlinjer, sedan 2016-04-15, är det obligatorisk att göra den första 

kartläggningen av elevernas kunskaper (Skolverket, 2016a). Detta gäller i de 

obligatoriska skolformerna (Ibid.). Kartläggningen görs i två steg. Steg 1 avser språk 

och erfarenheter (elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån 

elevens och vårdnadshavarens uppfattning och beskrivningar) och steg  2 avser 

literacitet (läs- och skrivkunnighet) och numeracitet (matematisk tänkande i ett vidare 

sammanhang som till exempel taluppfattning) (Ibid.). De två första delarna, steg 1 och 

2, ska ligga som grund när rektorn beslutar om elevens placering om relevant årskurs 

och undervisningsgrupp, både vad gäller den ordinarie undervisningen och eventuell 

placering i en förberedelseklass (Skolverket, 2016a, b). Syftet med kartläggningen är 

också att den ska ligga som grund för varje undervisande lärares planering av 

undervisningen (Ibid.). Hur man organiserar den första kartläggningen för nyanlända ser 

olika ut i olika kommuner; ibland görs den första obligatoriska delen på en central 

mottagningsenhet och ibland görs den ute på skolorna (Skolverket, 2016b).  

 

I Skollagen (SFS 2010:800, § 25) regleras även en samlad elevhälsa. Alla elever ska ha 

tillgång till olika kompetenser, både specialpedagogiska som medicinska, psykosociala 

och psykologiska (Ibid.). Enligt Skolverket (2011, 18-19) ansvarar rektorn för att 

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver. Rektorn ansvarar även för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

(Ibid.). Att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 

(SFS 2010:800).  

 

Skolor där det finns god samverkan mellan lärare och olika professioner präglas av en 

helhetssyn för elevens lärande (Skolverket, 2016b). Torpsten (2008) förespråkar 

möjligheter för modersmålslärare, andraspråkslärare och lärare i andra ämnen att 

utveckla samarbete över ämnesgränserna. Hyltenstam (2010b) och Hedman (2012) 

betonar vikten av samarbete mellan specialpedagog, modersmålslärare, klasslärare och 

svenska som andraspråkslärare, eftersom svårigheterna oftast är en blandning av 

förstaspråkskaraktär, andraspråkskaraktär och dyslexikaraktär. Detta innebär att 

eventuella svårigheter måste testas på elevens båda språk (Ibid.). För att 

andraspråkseleverna ska nå åldersmässig nivå i båda språken behöver de möta och 

använda båda språken i skolan (Torpsten, 2008, 162-163). Modersmålsundervisningen 
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ska bygga upp minoritetsspråkets bas och ordförråd, samt utveckla språket till en 

åldersadekvat nivå (Skolverket, 2012).  

 

Bunar (2010) anser att det saknas gemensamma riktlinjer vid mottagandet av nyanlända 

som kan identifiera behoven, fördela ansvar och resurser och som kan möjliggöra 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Han menar att frågan om de nyanländas behov 

ofta förs samman, utan hänsyn till deras särskilda förutsättningar, tillsammans med 

frågan om barn i behov av andra typer av stöd. Bunar pekar på studier som visar att 

modersmålslärarna är viktiga och måste få större utrymme i bland annat 

förberedelseklasserna. Modersmålslärarna själva uppger att det inte är lika positivt i 

praktiken (Ibid.). Enligt Bunar bottnar det förmodligen i hur deras arbetssituation ser ut. 

Om inget samarbete med modersmålslärare finns blir de pedagogiska konsekvenserna 

att läraren ofta använder samma kartläggningsmaterial till alla elever i klassen oavsett 

språkbakgrund (Bøyesen, 2006). 

 

Basic (2012) refererar både till tidigare samarbetsforskning och till sitt eget empiriska 

material och påvisar att myndighetspersoner tycks strida för sina egna personliga 

yrkesintressen och att samarbete tar mycket tid i anspråk vilket kan gå ut över 

klienterna, vilket i detta sammanhang är eleverna. Basic belyser hur medlemmar 

tillhörande en organisation oftast ser sig som mer samarbetsvilliga än medlemmar 

tillhörande en annan organisation. Forskaren anser att medlemmar från den andra 

organisationen förklaras som samarbetsförsvårare. Bunar (2010) visar att strukturella 

förutsättningar ibland kan ses som hinder för samarbete. 

    

Cederberg (2006) sammanfattar de svårigheter som nyanlända möter i skolan med att 

lyfta fram begreppet “strukturella hinder”. Ett av hindren som lyfts fram är bristande 

kommunikation mellan skola och hem, som är viktig för elevers framgång i skolan. 

Skolan har i uppdrag att, i samarbete med hemmen, främja elevers allsidiga personliga 

utveckling och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling (Skolverket, 2011, 11). Samarbete med föräldrar nämns av forskare som en 

viktig förutsättning för att förebygga svårigheter, liksom i arbetet med åtgärder 

(Bøyesen, 2006). Hyltenstam (2007) ser samarbete med föräldrarna som en väg att 

skapa en helhet för eleven genom att samtal och stöd sker både i skolan och hemma. 

Han anger också de kulturella faktorernas betydelse. Hyltenstam menar att familjens 

inställning till skolsystemet är viktig för elevens utvecklande av ett andraspråk.  

 

Utifrån informanternas berättelser om samarbete har vi i analysdelen använt oss av 

samarbetsforskning; både mellan olika professioner och med föräldrar. Vi har även 

analyserat vilka konsekvenser brist på samarbete kan leda till. Ovanstående forskning 

använder vi också vid analys av olika professioners roller och ansvarsfördelning i 

arbetet med att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända.  

 

2.2 Likvärdig utbildning 

 

Skolan har skyldighet att särskilt uppmärksamma elever som har behov av särskilt stöd, 

vilket är nära förbund med kravet på att utbildningen ska vara likvärdig (Skolverket, 

2011). Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) ska alla barn ha tillgång till likvärdig 

utbildning som ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar för att eleven ska 

utvecklas så långt som möjligt. I de fall då lärarna uppmärksammar en elev i behov av 

annat stöd än åtgärder för nyanlända har de ansvar för att så fort som möjligt ge eleven 

stöd i form av extra anpassningar (SFS 2010:800 3 kap. 2§ och 5§). Extra anpassningar 
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innebär stödinsatser som normalt är möjligt att genomföra för lärare och övrig personal 

inom ramen för ordinarie undervisning (Ibid.). Om inte de extra anpassningarna är 

tillräckliga har eleven rätt till särskilt stöd vilket innefattar insatser av mer ingripande 

karaktär och som i vanliga fall inte är möjliga att genomföra inom den ordinarie 

undervisningen (SFS 2010:800 3 kap. 2§ och 6§). Forskning visar dock att de flesta 

skolor saknar tydlig roll- och ansvarsfördelning som kan ge lärarna förutsättningar för 

att ge nyanlända elever en god undervisning (Skolinspektionen, 2014:3).  

 

Syftet med det nya kartläggningsmaterialet för nyanlända är att säkerställa kvaliteten 

och likvärdigheten vid mottagande och introduktion av nyanlända över hela landet 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk [NC] 2016). Rätten till både 

modersmålsundervisning och studiehandledning regleras i skollagen, vilket också ska 

bidra till mer likvärdig utbildning (SFS, 2011:185). Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2014:3) visar dock att det sker en segregerad undervisning av 

nyanlända elever utifrån godtyckliga kriterier och utan hänsyn till individuella 

förutsättningar. De flesta skolor saknar struktur, samverkan och en skolledning som 

arbetar stödjande för ett gemensamt ansvar för utbildningen av nyanlända elever. Många 

lärare upplever också att de ofta är oförberedda när de får en nyanländ elev i klassen 

vilket medför att eleverna inte får de särskilda åtgärder som de kan behöva i sin språk- 

och kunskapsutveckling (Ibid.).  

 

Torpsten (2008, 43, 158) ifrågasätter skolans och lärares förhållningssätt till 

andraspråkselever då man vid särskilda undervisningsinsatser lägger fokus på 

svårigheter som måste kompenseras. Hon menar att när andraspråkselever undervisas i 

en särskild undervisningsgrupp erbjuds de ett begränsat ordförråd eller undervisning på 

ett språk de inte behärskar. Det leder enligt Torpsten till exkludering eftersom det ofta 

innebär begränsat deltagande. Konsekvensen av det blir enligt Torpsten att eleverna inte 

når skolans mål. Skolinspektionens granskning visar att stödåtgärden särskild 

undervisningsgrupp, till exempel förberedelseklass, ibland erbjuds nyanlända elever, 

utan att skolan först tar reda på i vilken undervisningsform elevens behov bäst 

tillgodoses (Skolinspektionen, 2014:3, 18-19). Undervisningen i förberedelseklassen 

visar sig i många fall inte ha koppling till kursplanerna och följer inte skolans normala 

uppföljning, kvalitetsarbete och rektors pedagogiska ledarskap. De nyanlända eleverna 

riskerar att tappa kunskaper i relation till de klasskamrater som får undervisning i alla 

ämnen (Ibid.). 

  

Läskunnighet anses som en självklarhet och kraven på läs- och skrivförmåga är höga, 

bland annat för att kunna delta i det demokratiska samhället (Elbro, 2004). Høien och 

Lundberg (2013) anser att läsning och skrivning hör till skolans viktigaste uppgifter 

eftersom nästan all inlärning bygger på att man kan läsa och skriva. Skolan har i 

uppdrag att förbereda eleven för att verka i samhället (Skolverket, 2011, 8). Svårigheter 

med att läsa och skriva kan enligt Høien och Lundberg (2013) påverka en individ 

negativt, inte bara med skolgången utan även med vardagslivet och livsvillkoren i stort. 

Taube (2013) lyfter också dilemmat med att dessa elever ofta får dåligt självförtroende 

och att det i sig försämrar förmågan till inlärning.  

 

Likvärdighet i undervisningen har vi behandlat i studiens analysdel genom att analysera 

berättelser om skolans och rektorns skyldigheter och ansvar och elevens lagstadgade 

rättigheter som bland annat särskilt stöd, studiehandledning, modersmålsundervisning 

och elevhälsa. Vi analyserar även pedagogernas berättelser om rutiner kring 
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kartläggning av nyanlända elever och det nya obligatoriska kartläggningsmaterialet för 

nyanlända.  

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter  
 
2.3.1 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Myrberg (2007) beskriver att läsförmågan är beroende av tre faktorer som tillsammans 

bildar läsutvecklingen. Det är förmågan att uppfatta det talade språkets ljudstruktur, 

kunskap om bokstäver och att “knäcka läskoden”, vilket betyder att barnet kan koppla 

och överföra fonem(ljud) till grafem (bokstav) och därmed kunna bilda ord. Förmågan 

att kunna urskilja språkljud och att koppla dem till respektive bokstavstecken är en del 

av fonologisk medvetenhet vilket är en viktig del av automatiseringen av läsningen 

(Tjernberg, 2013.)  

 

Gough och Tunmer (1986) har utvecklat en formel som kan användas som en teori för 

att förklara lässvårigheter: “The simple view of reading”.  Läsförmågan är enligt teorin 

resultatet av en kombination av avkodning och förståelse.  Enligt “The simple view of 

reading” är varken avkodning eller förståelse tillräcklig för att uppnå god läsförståelse, 

utan båda måste finnas med. Formeln presenterades som Reading = Decoding x 

Linguistic Comprehension, R = D x C (Ibid.). På svenska skrivs den ofta som:  

 

Läsning = Avkodning x Förståelse, L = A x F (Myrberg, 2007). 

 

Myrberg (2007) förklarar att läsförståelsen drabbas om ordavkodningen fungerar dåligt, 

även om (hör)förståelsen är tillfredställande. Han förklarar vidare att läsförståelsen 

drabbas om (hör-) förståelsen fungerar dåligt, även om ordavkodningen fungerar.   

Avkodning kan förklaras som läsarens förmåga att omvandla skrift till språk. Detta sker 

genom att varje bokstav kodas av för sig eller att ordets bokstavsföljd känns igen. 

Förståelse (språkförståelse) visar läsarens förmåga att veta vad som har lästs (t ex. det 

avkodade ordet gurka förstås som en grön, avlång grönsak som innehåller mycket vatten 

och som växer i… osv.). Språkförståelse används även när man lyssnar på talat språk. 

Läsförståelse beskrivs som förmågan att både koda av en skriven text och förstå den. 

(Gough & Tunmer, 1986; Elbro, 2004)  

 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter används om elever, som inte har de färdigheter i 

läsning och skrivning som är åldersadekvata (Imsen, 2006). Generella läs- och 

skrivsvårigheter visar sig ofta på hela det språkliga området, till skillnad från specifika 

läs- och skrivsvårigheter där det är skillnad mellan en elevs språkliga förmåga och läs- 

och skrivförmåga (Druid & Glentow, 2006). Høien och Lundberg (2013) använder 

termen dyslexi för att beteckna stora och ihållande lässvårigheter där dys har betydelsen 

svårigheter och lexia betyder ord. Deras definition av dyslexi, som presenterades år 

1997: 

 
"Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer 

också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel 

igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. 

Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter 

hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 
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kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område 

ofta också kvarstår upp i vuxen ålder." (Høien & Lundberg, 2013, 21) 
 

Høien och Lundberg förklarar dyslexi som svårigheter med ordens ljudstruktur, oklar 

artikulation och dåligt fonologiskt arbetsminne, vanligtvis svårigheter med att lagra ord 

och namn och problem med att upprepa svåra ord eller nonsensord. Några kännetecken 

vid läs- och skrivsvårigheter hos elever med dyslexi är enligt Høien och Lundberg 

(2013, 25-26) att ordavkodningen inte är automatiserad, svårigheter med att läsa 

nonsensord, dålig rättskrivning, lässvårigheterna är resistenta, signifikant skillnad 

mellan färdigheten i läs- och hörförståelse och att lässvårigheterna är ärftliga. För att få 

förståelse för pedagogernas återgivningar om läs- och skrivsvårigheter och vilka 

signaler pedagogerna tittar efter och utreder har vi i analysen använt ovanstående 

kunskap. 

 
2.3.2 Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever 

Enligt forskning har 5-7 procent av den del av befolkningen som kan läsa någon form 

av medfödda läs- och skrivsvårigheter (Hedman, 2012). Enligt Svenska 

Dyslexiföreningen (2016) förekommer dyslexi på alla språk eftersom det tycks finnas 

en gemensam biologisk grund. Dyslexi förekommer lika ofta hos enspråkiga som 

flerspråkiga elever men tar sig olika uttryck beroende på ortografi i språken (Hedman, 

2010). Ortografier innebär olika sätt att stava eller skriva språk, då olika språk har olika 

avkodningsstrategier och inlärning av ett nytt språk är beroende av hur språkets 

ortografi ser ut (Hedman, 2012). Hedman menar att det är relevant att undersöka vilken 

ortografi en tvåspråkig elev först har lärt sig att läsa på, eftersom språkets ortografi kan 

påverka elevens avkodning samt förståelse vid inlärning av ett andraspråk (Hedman 

2010). Okunskap om elevens språkkunskaper kan leda till överidentifiering av läs- och 

skrivsvårigheter, samtidigt som flerspråkiga elever kan underdiagnostiseras på grund av 

att elevers svårigheter tolkas som övergående och naturliga (Cline & Shamsi 2000).   

 

Enligt Cummins (1981) uppnår de flesta barn en färdighet i baskommunikationen i ett 

andraspråk på 2-3 år. Enligt Hyltenstam (2010b) är ett vardagligt basspråk tillräckligt 

för yngre barn till en början men då språkkraven i skolan ökar riskerar de att hamna 

efter i läs- och skrivutvecklingen. Det tar mellan 3-8 år för ett barn att tillägna sig ett 

andraspråk och nå en infödd elevs nivå i skolans läsämnen (Thomas & Collier 2002). 

Det tar kortast tid för barn i åldrarna 8-11 år att tillägna sig andraspråket, då de ofta har 

lärt sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter i hemlandet. Eleven har då oftast redan 

grundläggande fonologiska kunskaper, vilket innebär att det går snabbare att utveckla 

andraspråket (Cummins, 1981). Andraspråkselever på lågstadiet kan dock fortfarande 

ha stora luckor i framförallt ordförrådet (Hyltenstam, 2010b). 

 

I analysen har vi använt oss av ovanstående forskning för att få förståelse för 

pedagogernas berättelser om att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi även finns hos 

nyanlända och att svårigheterna visar sig på både modersmålet och svenskan.  

  

 
2.3.3 Faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter 

Jacobson (2006) visar flera faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter (figur 1). I 

den inre cirkeln finns alla elever med läs- och skrivsvårigheter samt en avgränsad del 

för elever med dyslexi. Jacobson låter avgränsningen vara streckad då han menar att det 

inte är knivskarpt om en person har allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I 

den yttre ramen finner man orsaker som kan finnas till läs- och skrivsvårigheter. 
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Övergripande faktorer är arv och miljö som Jacobson menar kan ha inverkan på alla 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Den tjocka röda pilen från den fonologiska boxen 

till dyslexi i cirkelmodellen markerar det direkta sambandet mellan fonologiska 

svårigheter och dyslexi (Ibid.). 

 

Vid pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter söker man enligt Jacobson 

(2011) efter fonologiska svagheter med hjälp av individuella tester. Fonologiska 

svagheter innebär svårigheter att uppfatta språkljud, att hantera ordningsföljden mellan 

språkljuden och att koppla samman ljud och bokstav (Jacobson, 2006, 12).  

  

 
Figur 1. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.(Jacobson, 2006, 2)  
 

 
 

Arv och miljö är två övergripande faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter 

(Jacobson, 2006). Det är 30-50 procents chans att en av föräldrarna har dyslektiska 

svårigheter när ett barn uppvisar svårigheter (Høien & Lundberg, 2013, 26). För många 

av barnen som saknar stöd i sin läsutveckling i familjen har skolan en viktig roll (Elbro, 

2004).    

 

Språkliga faktorer kan bero på försenad språkutveckling där barnet riskerar att få läs- 

och skrivsvårigheter (Elbro 2004). Barn med invandrarbakgrund kan ofta lära sig läsa 

bra rent tekniskt; att avkoda enskilda ord helt normalt (Jacobson, 2006). Deras 

svårigheter ligger, enligt Jacobson, oftast på förståelsen av texter. De saknar ofta det 

ordförråd (speciellt det passiva ordförrådet) och den kulturkompetens om svenska 

förhållanden som behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig svenska texter. Ordförråd 

är den enskilt viktigaste faktorn bakom läsförståelse, enligt Lundberg och Herrlin 

(2014).    
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Andra orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara sociala, emotionella faktorer samt 

mognad. Enligt Jacobson (2006) och även Swalander (2009) är självbild viktig i 

läsinlärningen. Jacobson pekar på studier som visar att inlärningssvårigheter leder till 

låg självbild. Detta kan enligt Jacobson i sin tur leda till att eleven börjar undvika 

läsuppgifter och slutar öva. För lite övning (Time on task) är enligt Jacobson en viktig 

faktor, vilket innebär att ju mer tid man övar desto bättre blir man på det. Språket kan 

även påverkas av upplevda trauman, en tillvaro som tidigare inneburit resande från plats 

till plats, eller att språket inte stimulerats tillräckligt (Bøyesen, 2006).   

 

Enligt Jacobson (2006) har också den pedagogiska faktorn med bristfällig undervisning 

i skolan betydelse för om en nybörjare riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. 

Flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter är svårbedömda bland annat på grund av 

att det saknas tillförlitliga bedömningsmetoder, vilket leder till att svårigheter inte 

identifieras fort nog och att inte rätt åtgärder sätts in (Hedman, 2010; Hyltenstam, 

2010b). När det gäller det psykosociala klassrumsklimatet är det, enligt Jacobson 

(2006), viktigt att läraren har en medkännande attityd till elever som har svårigheter och 

att läraren strävar efter att skapa en accepterande stämning i klassrummet för att barnet 

inte ska få en känsla av utanförskap.  

 

Neuropsykiatriska och medicinska faktorer kan också inverka på utvecklingen av 

språket (Jacobson, 2006). Svårigheten att hålla fokus kan enligt Jacobson vara tecken på 

en neuropsykiatrisk problematik. Å andra sidan, menar Carlström (2010), att läsning och 

skrivning ställer krav på den kognitiva förmågan och att svårigheter med avkodningen 

påverkar förmågan till koncentration och i dessa fall kan koncentrationssvårigheterna 

vara sekundära.   

 

Enligt Dyslexiföreningen (2016b) kan det finnas andra faktorer än fonologiska som 

påverkar avkodningen. Forskning har visat att problem med visuell perception och 

avvikande ögonrörelser kan observeras hos personer med dyslexi (Myrberg, 2007; 

Gustavsson, 2009; Høien & Lundberg, 2013). Hypotesen om visuella problem som 

orsak till dyslexi förklarar att nervceller i mellanhjärnan har betydelse för kontraster och 

rörelser, styrning av den visuella uppmärksamheten samt kontroll av ögonrörelser 

(Myrberg, 2007). Enligt Myrberg påstår vissa forskare att det kan inverka negativt på 

läsprocessen, om sådana funktioner är störda. Samtidigt tror många forskare att 

ögonrörelserna inte är den egentliga orsaken till dyslexi, eftersom det finns många goda 

läsare med störningar när det gäller ögonrörelser (Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 

2013). Gustavsson (2009) påstår att visuella perceptionssvårigheter är ett resultat av 

lässvårigheter snarare än en orsak till dem.  

 

Forskningen ovan har vi använt i analysen när vi analyserat pedagogernas berättelser 

om vilka faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter.  

 

 

2.4 Identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
 
2.4.1 Riktlinjer och rutiner 

Flera forskare är överens om att det är viktigt att tidigt identifiera de barn som riskerar 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter och att tidiga insatser är mer effektiva än de som 

sätts in senare under skolåren (Myrberg, 2007; Lundberg, 2010). Enligt Läroplanen, 

Lgr11, ska läraren “ utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 
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informera rektorn.” (Skolverket 2011, 20).  Från och med 2016-07-01 är det 

obligatoriskt att använda bedömningsstöd i läs och skrivutveckling i årskurs 1 både i 

ämnet Svenska och Svenska som andraspråk. I dagsläget finns bedömningsstöd till och 

med årskurs 3. Skolverket rekommenderar materialet “Nya språket lyfter” (Skolverket 

2012) som ett redskap för lärare och elever för att tydliggöra progressionen i elevens 

språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Utöver bedömningsstödet 

används olika klasscreeningmaterial i kommunerna (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2016a).   

 

Det finns ett norskt flerspråkigt kartläggningsmaterial: “Flerspråkig kartläggning av 

avkodning och läsning”, som enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten bör utföras av 

modersmålsläraren tillsammans med speciallärare. Det är översatt till 13 olika språk för 

årskurs 1-2 och till tre språk för årskurs 3-4 (SPSM 2016b). Det finns skolor där man 

använder materialet för att testa alla nyanlända elever, om materialet finns på elevens 

språk (SPSM, 2016a). Syftet är att ta reda på elevens fonologiska medvetenhet på sitt 

modersmål och på så sätt identifiera eventuella svårigheter (Ibid.).  

 

I analysen lyfter vi riktlinjer som råder när det gäller skolans skyldighet att följa 

elevernas läs- och skrivutveckling. 

  

 

2.5 Utredning  
 
2.5.1 Utredning av läs- och skrivsvårigheter  

Enligt skollagen (SFS 2010:800 3 kap § 8) ansvarar rektorn för att en utredning sker 

skyndsamt. Vid utredning av läs- och skrivsvårigheter tar man reda på olika faktorer 

som kan påverka läs- och skrivförmågan och det görs en språklig utredning/pedagogisk 

läs- och skrivutredning där man kartlägger olika språkliga delar (Jacobson, 2011).  

 

Vid kartläggning av språkliga förmågor testar man bland annat elevens fonologiska 

medvetenhet, förmåga att urskilja ljud, syntesförmåga (att dra samman enskilda 

stavelser/språkljud till ord),  samband mellan fonem (språkljud) och grafem (tecken). 

Man tittar också på hur eleven avkodar enstaka ord och non- ord (ord utan betydelse), 

hur eleven läser text högt, läsförståelse, förmåga till att kunna lagra språkljud i 

korttidsminnet och förmågan att plocka fram lagrad information som siffror eller 

benämna ord på tid (ordmobilisering/RAN). Vid bedömning av skrivförmågan testas 

bland annat stavning, segmenteringsförmåga (uppdelning av det talade språket i mindre 

delar), fritt skrivande och skrivmotorik. (Carlström, 2010) 

 
2.5.2 Utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända 

Enligt forskning är det en stor utmaning att identifiera flerspråkiga elever med läs- och 

skrivsvårigheter (Hedman 2009). Det är särskilt svårt att bedöma om en flerspråkig elev 

har dyslexi utifrån deras färdigheter i andraspråket (Ibid.). Utöver de faktorer som 

Jacobson beskriver i sin modell (Figur 1, 9) finns det flera andra faktorer att ta hänsyn 

till när man utreder flerspråkiga och nyanlända elever. När en flerspråkig elev inte 

utvecklar sitt andraspråk som förväntat behöver man enligt Salameh (2012) så fort som 

möjligt utreda eventuella läs- och skrivsvårigheter, eller om eleven har någon form av 

språkstörning.  

 

Forskning visar att parallella svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning ska 

kunna observeras på båda språken (Bøyesen 2006; Hedman, 2009; Salameh, 2012). En 
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förutsättning är att individen i någon utsträckning ska kunna läsa och skriva på båda 

språken (Ibid.). Salameh (2012) ser även att det är nödvändigt att få en uppfattning om 

utvecklingen på elevens modersmål. Salameh ser samtidigt ett problem i att det inte 

finns så många bedömningsinstrument som är utformade för flerspråkiga barn. Det går 

dock enligt Salameh att få en antydan om språkutvecklingen om man översätter svenska 

bedömningstest till modersmålet via tolk, men det måste kompletteras med andra typer 

av bedömning. Salameh menar att man kan få en uppfattning om elevens förmåga på 

modersmålet och utifrån det bedöma om eleven varit för lite exponerad av svenska. 

Trots detta konstateras förekomst av dyslexi på basis av endast majoritetsspråket 

(Hedman, 2009). Det är svårt att förstå en text när man inte förstår orden eller har de 

erfarenheter som behövs för att förstå texten (Bøyesen, 2006). Om barnet exponeras av 

sina båda språk; både modersmålet och svenska, utvecklar det enligt Salameh (2012), 

sin fonologi och grammatik i samma takt som enspråkiga barn. Däremot tar det längre 

tid att utveckla lexikonet (ordförrådet), då många vanliga begrepp finns på båda 

språken. Barnet måste då lära sig två ord för samma begrepp (Salameh, 2012). De 

flerspråkiga elevernas språkutveckling kan därmed upplevas ta längre tid jämfört med 

enspråkiga elever (Skolverket, 2012b). Det kan även visa sig vid kopplingen mellan ljud 

och tecken som kan ta längre tid att klara av när två språk ska hanteras (Ibid.) Salameh 

(2012) ser också en möjlighet i att fråga elevens föräldrar om de tycker att deras barn 

låter som andra jämnåriga när barnet talar sitt modersmål för att få en bedömning på 

modersmålet.  

 

Hyltenstam (2010a) anser att det behöver utvecklas tester som visar om 

svårigheterna tyder på dyslexi, eller om det beror på att eleven har svenska som sitt 

andraspråk. För att läraren ska kunna bedöma den språkliga utvecklingen hos eleven 

betonar Salameh (2012) att lärarna behöver kunskaper i andraspråksutveckling. SPSM 

(2016b) betonar även vikten av att modersmålslärarna får fortbildning om läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. 

 

I Sundsvalls kommun följer man en gemensam arbetsmodell för läs- och 

skrivutredningar för flerspråkiga elever, där det norska kartläggningsmaterialet används 

som en del av utredningen. Utredningen genomförs av kommunens centrala stöd- och 

utvecklingsteam, som arbetar med flerspråkiga elever. En pedagog uttrycker sig i boken 

Exempelsamling för Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning att användning 

av materialet och samarbetet mellan speciallärarna och modersmålslärarna har bidragit 

till kompetensutveckling för båda professionerna. Speciallärarna har fått förståelse för 

olika språks uppbyggnad (ortografi) och modersmålslärarna har fått bättre kunskaper 

om läs- och skrivsvårigheter. (SPSM, 2016a, 11) 

 

I analysen använder vi denna forskning för att analysera pedagogernas berättelser om 

hur de utreder läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

I studien har vi valt flera olika teoretiska utgångspunkter, i kombination med tidigare 

forskning, för att kunna analysera empirin. Då arbetet syftar till att analysera 

pedagogernas berättelser om möjligheter och hinder vid identifiering och utredning av 

läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever står den specialpedagogiska rollen i 

fokus.  

 

I analysen utgår vi ifrån olika relationella perspektiv och det kategoriska perspektivet. 

Relationella perspektiv kännetecknas av ett intresse för vad som sker människor 

emellan (Aspelin, 2013, 7). Vi har utgått från den symboliska interaktionismen när vi 

analyserat hur pedagogerna tar andras perspektiv och hur de upplever 

interaktionsprocessen vid samarbete. Vi belyser intersubjektivitet utifrån Von Wrights 

(2003) och Rubins (2013) tolkning vilket innebär olika sätt att se på eleven. Von 

Wrights tankar belyser vi även när vi analyserar pedagogernas uppfattningar om 

samarbete. För att förstå vikten av det sociala sammanhanget, i vilket eleverna utvecklar 

både sitt första och andra språk, har vi även valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella 

teorier utifrån Gibbons andraspråksperspektiv (Gibbons, 2013). 

 

 

3.1 Relationella perspektiv 
 
3.1.1  Symbolisk interaktionism    

Symbolisk interaktionism är en av de mest systematiska och grundläggande teorierna 

om människans utveckling i interaktion med andra (Heidegren & Wästerfors, 2008, 9). 

Herbert Blumer skapade uttrycket symbolisk interaktionism, vilket är en teori inom 

sociologin som betonar inslaget av tolkning i det mänskliga handlandet inom grupper. 

En viktig tankegång inom interaktionistisk teori är Thomas- teorem, vilken 

formulerades av William I. Thomas och Dorothy S. Thomas år 1928 (Heidegren & 

Wästerfors, 2008, 48-49). Grundtanken för Thomas-teorem är att för att försöka förstå 

hur någon agerar i en viss situation är det nödvändigt att se situationen ur den andres 

perspektiv, alltså från den andres inifrånperspektiv. Annars är risken stor att man 

felaktigt tillskriver andra uppfattningar som man själv har (Ibid.). 

 

Heidegren och Wästerfors (2008, 8-9) beskriver interaktionismen som att den enes 

beteende blir förståeligt i ljuset av den andres. De menar att ett skeende utspelar sig 

mellan människor, därav ordet inter- aktion, mellan-handling. Enligt Heidegren och 

Wästerfors använder sig Blumer av några grundidéer som utgör stommen i den 

symboliska interaktionismen. En av grundidéerna är den om själv, där människan är en 

handlande organism utrustad med ett själv. Själv är inget medfött, utan det skapas i 

ständig samverkan med andra. Det innebär att människan uppfattar sig själv på olika 

sätt och utifrån hur vi tolkar vår självuppfattning handlar vi sedan utifrån detta i olika 

situationer. Utifrån Blumers tolkning menar författarna att vi människor hela tiden 

tolkar vår omgivning och även oss själva och att vårt handlande både är en reaktion på 

omgivningen och ett sätt att förhålla sig till den. Författarna menar också att vi kan 

förstå vårt gruppliv utifrån Blumers termer av handling, där flera människor anpassar 

sitt handlande efter varandra. Blumer kallar detta för samhandlande vilket har 

betydelsen av att vi lägger märke till vad våra motparter gör och formar vårt eget 

handlande utifrån våra tolkningar av motparternas agerande och de syften som vi 
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tillskriver dessa. All integrering är dock inte ömsesidig, utan kan innebära att någon har 

mer informell makt och/eller befinna sig i en formell maktposition. (Heidegren & 

Wästerfors, 2008, 53-54) 

 

Utifrån Blumers teorier skulle man enligt Heidegren och Wästerfors tolkning kunna se 

skolan som ett socialt system som fungerar oberoende av de individer som ingår i den. 

En negativ konsekvens kan bli att människorna blir betydelselösa och att de endast kan 

fungera beroende på hur människor handlar och hur man uppfattar sin situation. Han 

menar att i moderna samhällen saknar individen tydliga normer som hjälper dem att 

tolka situationen. Han betonar att struktur är en förutsättning för mänskligt handlande 

för att de ska kunna samarbeta i en aktuell situation. (Heidegren & Wästerfors, 2008)   

  

 
3.1.2 Intersubjektivitet  

Begreppet intersubjektivitet innebär att i en interaktionsprocess möts deltagarna i en 

kommunikation; människan kan ta någon annans perspektiv och sätta sig in i situationen 

(Von Wright, 2003). Hur läraren bemöter en elev i skolan beror, enligt von Wright, på 

ifall eleven av läraren uppfattas som ett vad eller ett vem. Hon skiljer på det punktuella 

och det relationella perspektivet. Enligt von Wright (2000) tar det relationella 

perspektivet sin utgångspunkt i att vi människor vill förstå en annan person och hens 

handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. I det punktuella perspektivet sätts 

elevens förmåga och egenskaper i fokus. Inom det punktuella perspektivet kan den 

unika personen ses som ett resultat av olika faktorer och det läggs stor vikt på vad som 

går att utveckla hos eleven (Ibid.) I det punktuella perspektivet blir en elev inte en egen 

individ, utan endast en av alla andra elever, ett Vad, vilket kan innebära att eleven 

nämns utifrån till exempel bakgrund och etnicitet (Von Wright, 2003). Utifrån ett 

relationellt perspektiv kan man säga att en elev inte ”är” dyslektiker utan ”har” dyslexi 

som är ett fenomen som framträder tydligare i vissa situationer än i andra. Pedagogen 

strävar efter att skapa förutsättningar för eleven att lära sig och utvecklas och vid 

svårigheter söker läraren rätta till bristerna och finna en lösning för den enskilda elevens 

brister (Ibid.). 

 

Von Wright (2003) tolkar teorin om intersubjektivitet som att de specifika behov som 

finns är starkt knutna till en aktuell situation och sammanhang där de ska mötas och 

förstås. Hon menar att ett behov eller svårighet kan ses som en produkt av de 

förutsättningar eller de omgivande faktorerna som utgör ramarna för situationen. Von 

Wright (2003) uttrycker en oro kring att pedagogisk personal riskerar att passiviseras 

och att positiv utveckling för eleverna har svårt att ske på grund av givna ramar. 

Forskaren ser det svenska skolväsendet som homogent och motsträvigt och att 

interaktionen är beroende av vilka förutsättningar som skapas för den. Hon anser att 

förändring, utveckling och lärande är det centrala i det intersubjektiva 

meningsskapandet. Von Wright ser ett behov av att utveckla ramar och lyfter de sociala 

situationernas kvalitet. Hon menar att det är i det gemensamma mötet som ny kunskap 

uppstår och att samspelande människor har möjlighet att påverka förutsättningarna för 

dessa möten och ramar för dem.  

 

Utifrån ett individuellt förhållningssätt; att se vem eleven är beskriver Rubin (2013) hur 

specialpedagogik kan motverka ett punktuellt och kategoriskt bristperspektiv i de fall 

det visar sig i skolans förhållningssätt till flerspråkighet. Hon ser relationell 

specialpedagogik utifrån att språkutveckling är allas gemensamma ansvar; att betrakta 

relationer som en förutsättning för kunskap och lärande. Hon betonar att elevens 
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flerspråkighet inte får hindra ett relationellt perspektiv och att vi måste se elevens 

flerspråkighet som en tillgång. Ett relationellt perspektiv innebär därmed också att se 

elevers andraspråksutveckling som något pedagogerna har att förhålla sig till, vilket 

innebär att eleven ständigt bör sättas i relation till vem den är, i det specifika 

sammanhang där elevens lärande sker. Rubin menar vidare att ett relationellt val av 

perspektiv därmed också innebär en ständig strävan efter konstruktiva pedagogiska 

förhållningssätt som ger förutsättningar för elevers språkutveckling och därmed till en 

mer likvärdig skola. Rubin anser att det finns risk för att i en punktuell bedömning 

enbart se eleven utifrån elevens språkliga färdigheter och svårigheter istället för i det 

relationella perspektivet se språkliga svårigheter som ett resultat av skolans språkliga 

krav.    

 
3.1.3 Sociokulturellt perspektiv          

Gibbons (2013) beskriver Lev Vygotskijs perspektiv på människans utveckling och 

inlärning, vilket Vygotskij kallar den sociokulturella teorin. I den ses mänsklig 

utveckling som en i sig social företeelse. Gibbons ställer den i relation till 

andraspråkselever som lär sig nya sätt att använda språk när de får utveckla sina 

kunskaper med någon som är mer erfaren, till att till slut klara av det på egen hand. 

Avståndet mellan det barnet kan göra utan hjälp och det barnet klarar av att göra 

tillsammans med en mer kunnig person kallar Vygotskij zonen för närmaste utveckling 

(Gibbons, 2013). I linje med Vygotskijs sociokulturella synsätt på undervisning och 

inlärning ser Gibbons lärandet som ett samarbete, där andraspråkselevers prestationer 

bör bedömas utifrån den sociala och språkliga miljö där inlärningen äger rum. Även 

Rubin (2013) ser det sociokulturella synsättet som en process som sker i lärande och 

utvecklas genom språket och i språklig interaktion. Han menar att fokus riktas mot 

interaktionsprocessen och mot att elever ges möjlighet till språkanvändning och till 

olika former av relationell och språklig interaktion. 

.  

 

3.2 Kategoriskt perspektiv 
 

I motpol till det relationella perspektivet står det kategoriska perspektivet 

(individperspektivet), vilket har sina rötter i medicinsk och psykologisk forskning 

(Rubin, 2013). Fokus riktas mot eleven som bärare av skolsvårigheter och 

specialpedagogiska åtgärder sätts in för att kompensera för elevens svårigheter (Persson, 

2013). Enligt Skowronski (2013) ser ofta pedagoger nyanländas svårigheter i skolan 

som språksvårigheter, där språket uppfattas som en brist hos eleverna som ska rättas till. 

Under drygt tio år har fokus legat på det relationella perspektivet där man beskriver det 

som sker i förhållandet mellan olika aktörer, inom olika nivåer inom 

utbildningssystemet (Aspelin, 2013).  Under de senaste åren har det dock, enligt 

Aspelin, skett en återgång till ett mer kategoriskt tänkande Författaren resonerar om att 

det kanske beror på att det relationella perspektivets agerande kräver mer långsiktighet 

med obekväma arbetsstrategier och mer kunskap om den komplexa utbildningsmiljön 

vilket kan ses som en stor pedagogisk utmaning. Aspelin menar att konsekvenserna kan 

bli fastlåsning i perspektiv och brist på dialog mellan företrädare för olika perspektiv. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för metodval, urval av informanter, utförande och 

transkribering, samt vilka etiska ställningstaganden studien utgår från.  

 

4.1 Metodval 
 

Syftet med studien är att analysera pedagogernas berättelser om möjligheter och hinder 

för att identifiera och utreda nyanlända elevers läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. 

Vår förhoppning var att samla in och analysera en del av pedagogernas perspektiv. 

Kvale och Brinkmann (2014, 47) beskriver kvalitativ kunskap som att ”erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld”. 

Formuleringen har inspirerat undersökningens syfte. Vi har genomfört intervjuer med 

pedagoger, transkriberat materialet och under granskningen har vi urskilt mönster och 

kategorier i empirin. Utifrån dessa kategorier har vi utarbetat temarubriker.  

 

För att samla in empiriskt material till studien har vi valt metoden semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011). Detta för att få reda på informanternas subjektiva 

uppfattningar om möjligheter och hinder med att identifiera och utreda läs- och 

skrivsvårigheter hos nyanlända. Denna typ av intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) lämplig när syftet är att undersöka en persons uppfattningar och erfarenheter av 

ett fenomen eftersom den ger den intervjuade stor frihet att utforma sina svar. Även 

Stukát (2011) anser att semistrukturerade intervjuer är den lämpligaste metoden för att 

samla empirin för bearbetning i en kvalitativ undersökning. Bryman (2011) kallar det 

för ett målstyrt urval där informanterna är personer som motsvarar de frågeställningar 

som ska besvaras och där de kriterier informanterna ska uppfylla bestäms inför urvalet. 

Vårt mål i den semistrukturerade intervjun var att ta på oss rollen som samtalspartner 

snarare än intervjuare. Holstein och Gubrium (refererade i Basic 2012, 46) tar upp sättet 

där intervjuaren uppträder i rollen som samtalspartner, vilket möjliggör en aktiv 

intervju. Det betyder att vi intog rollen som intresserade lyssnare som ville veta mer om 

hur informanterna berättar om möjligheter och hinder vid identifiering och utredning av 

läs- och skrivsvårigheter. Intervjuaren var således inte tvungen att följa intervjuguiden 

under alla intervjuer utan samtalet kretsade runt de olika teman som finns i 

intervjuguiden (Bilaga 2). Vi kunde ta frågorna i den ordning som var naturligt utifrån 

samtalet och vi kunde göra fördjupade frågor. För att vara säkra på att informanterna 

förstod innehållet rätt, förtydligade vi frågor och begrepp vid behov.   

 

4.2 Pilotstudie 
 

Vi utförde en pilotstudie tillsammans för att innehållsmässigt granska intervjufrågornas 

kvalitet, relevans och mängd. Vi valde att intervjua en kollega som är speciallärare. 

Efter pilotstudien hade vi lättare att beräkna tidsåtkomst både för intervjusituationen 

samt bearbetning av materialet. Vi hade också möjlighet att testa inspelningstekniken 

för att känna oss mer bekväma med det under själva intervjuerna. Vi behöll samma 

intervjufrågor som i pilotstudien.  
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4.3 Urval 
 

Oavsett intervjuform är det viktigt att hitta informanter som bäst kan besvara 

frågeställningarna (Ahrne & Svensson, 2011). Utifrån tiden som funnits till förfogande 

och studiens omfattning valde vi att intervjua pedagoger verksamma i samma kommun. 

Vi utförde vår studie på två skolor som har ett stort antal nyanlända elever samt 

mottagningsenheten dit även modersmålslärarna tillhör. Vi använde oss av ett målstyrt 

urval, vilket Bryman (2011) beskriver som att skapa en överensstämmelse mellan 

urvalet och forskningsfrågorna. Kriterier som informanterna ska uppfylla bestäms inför 

urvalet. För att kunna analysera pedagogernas berättelser om möjligheter och hinder för 

att identifiera och utreda nyanlända elevers läs- och skrivsvårigheter valde vi att 

intervjua nio pedagoger: tre speciallärare/specialpedagoger, varav en på lågstadiet, en på 

mellanstadiet och en på högstadiet, tre SVA- lärare, varav en som arbetar i 

förberedelseklass och två mot klasser i grundskolan, två modersmålslärare samt en 

SVA-lärare på kommunens mottagningsenhet. Vi har sammanställt informanterna och 

deras profession, utbildning och fortbildning. Vi använder fiktiva namn för att 

avidentifiera personerna i studien. I resultatdelen lyfts informanternas kompetens. 

Därför anser vi att det är relevant att visa deras utbildning och fortbildning i tabellen 

nedan.  

 

Informant Profession/ Utbildning/ Fortbildning 

Kim SVA-lärare 
Mellanstadielärare, 90 HP SVA,  

Flerspråkig kartläggning SPSM.,   

Mio Speciallärare, LS 
Grundskollärare 1-6, sv./so/Ma, 40 HP SVA, speciallärare  

Flerspråkig kartläggning SPMS,  

Nor Specialpedagog, MS 
Grundskollärare1-7 sv./so, specialpedagog 

LOGOS-utbildning 

Love SVA-lärare, MS och HS 
Förskollärare, 120 HP SVA 

Sam Specialpedagog/SVA- lärare MS, HS  
Mellanstadielärare med högstadiebehörighet i Ma och bi. Specialpedagog, 45 HP SVA.  

Isa SVA-lärare, LS 
Grundskollärare 1-7 sv./so, 30hp SVA,  

Alex Modersmålslärare  
Teknisk utbildning 

Intern utbildning: Bedömning   

Lo Specialpedagog, F-9 
Grundskollärare 4-9, Specialpedagog F-klass-gymnasiet och särskola 

Flerspråkig kartläggning SPMS 

Charlie Modersmålslärare 
Grundskollärarutbildning åk 1-3 från hemlandet, behörighetsförklaring till tjänst som 

modersmålslärare från Skolöverstyrelsen.  

Flerspråkig kartläggning SPSM. 

 



  
 

18 

4.4 Utförande och transkribering  
 

En intervjuguide med frågeställningar sammanställdes innan intervjuerna (Bilaga 2). 

Sex olika teman var gemensamma för alla informanter. Modersmålslärarna samt SVA-

läraren fick även specifika frågor utifrån deras profession. För att skapa ett mer 

avslappnat samtalsklimat inledde vi med allmänna bakgrundsfrågor. Vi valde även att 

dela upp intervjuerna så att enbart en intervjuare/samtalsledare träffade informanten för 

att få en mer avspänd situation, samt med tanke på tidsåtgång. Informanterna fick ett 

missivbrev (Bilaga 1) i form av ett mejl där vi informerade om studien och 

konfidentialitetskravet (informanterna framställs anonymt i studiens resultat). 

Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod på tre veckor på informanternas egna 

arbetsplatser. Varje intervju varade mellan 30-45 minuter och spelades in på 

ljudinspelaren på intervjuarens dator. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

inspelning möjliggör att fokusera på intervjun istället för att lägga fokus på att anteckna. 

Inspelningarna transkriberades och i arbetets analysdel förekommer direkta citat från 

intervjuerna. Citaten används både i syfte att vara underlag till vårt analytiska 

resonemang och för att underlätta läsarens förståelse för analysen. Utifrån empirin delas 

innehållet upp i olika teman som är utgångspunkt för både resultat och analysdelen. I 

analysen utgår vi från litteraturen och de valda teorierna för att analysera informanternas 

uppfattningar.  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Vid intervjusituationen bör man enligt Ahrne och Svensson (2011) ta etiska aspekter i 

beaktande; som att vara human, sensitiv, empatisk och förstående. Det är enligt 

författarna viktigt att skapa en god relation mellan intervjuaren och de intervjuade 

(Ibid.). Intervjuaren måste äga en empatisk förmåga och visa ett genuint intresse av 

berättelsen. Intervjuaren bör genom aktivt lyssnande och utan att avbryta berättelsen 

bekräfta att den är intressant, även om den inte direkt handlar om forskningsfrågorna, då 

detta stoff kan visa sig vara intressant i analysen (Fangen & Sellerberg, 2011). Andra 

viktiga etiska aspekter i forskarrollen är enligt Fangen och Sellerberg att visa hänsyn 

och respekt. Vi är medvetna om att våra egna erfarenheter och eventuella relationer till 

informanterna kan påverka resultatet. Därför har vi medvetet valt att inte intervjua 

kolleger på våra egna arbetsplatser där vi är anställda som speciallärare.   

 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att följa forskningsetiska överväganden. 

Vi har valt att hålla oss till de fyra grundläggande individskyddande kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009:6). Informationskravet betyder att informanterna har rätt att få 

information om studiens innehåll och syfte och deras egen roll och vilka villkor som 

gäller för deras medverkan. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar (Ibid.). Samtyckeskravet innebär 

att informanterna själva har rätt att bestämma om sin medverkan i studien. 

Informanterna har även rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta (Vetenskapsrådet, 2009:9). Konfidentialitetskravet har ett nära 

samband med frågan om offentlighet och sekretess där informanterna framställs 

anonymt i studiens resultat. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2009:12). Nyttjandekravet medför att 

forskaren inte får lämna informanternas uppgifter vidare för kommersiellt eller icke 
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vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2009:12). För att nå de fyra grundläggande 

individskyddande kraven i vårt arbete valde vi att kontakta nio informanter. Alla 

tackade ja till att delta i studien och deltog på frivillig basis. I missivbrevet som 

informanterna fick ta del av inför intervjun informerade vi om att inspelningsmaterialet 

kommer att raderas efter transkriberingen. Dessutom informerade vi informanterna när 

vi träffade dem personligen att information som nämns vid intervjun, såsom namn på 

personer och platser kommer att ändras under bearbetningen av materialet. Dels valde vi 

att inte skriva vilka skolor vi genomfört undersökningen på eller vilket kön eller ålder 

informanterna har. Vi valde att ge informanterna som medverkade i undersökningen 

fiktiva, könsneutrala namn för att uppfylla konfidentialitetskravet. I missivbrevet som 

informanterna fick om studien informerade vi om att materialet endast kommer att 

användas i examensarbetet.  
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5 Resultat  

 

I detta kapitel presenteras resultaten utifrån pedagogernas upplevelser av möjligheter 

och hinder för att identifiera och utreda nyanlända elevers läs- och skrivsvårigheter i 

grundskolan. Resultatet presenteras med utgångspunkt i följande teman som upptäckts i 

studiens empiriska material: ansvar och samarbete, likvärdig utbildning, identifiering av 

läs- och skrivsvårigheter och utredning.  

 

5.1 Ansvar och samarbete 
 

Möjligheter 
 

Specialpedagogen Isa uttrycker att samarbete mellan professionerna på skolan är det 

viktigaste för att kunna identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända.  

Att jobba tillsammans med flera professioner är den största möjligheten 

egentligen. (Isa) 

 

Vid samtal när det gäller ansvar vid identifiering av läs- och skrivsvårigheter är 

informanterna eniga om att det är specialläraren, specialpedagogen, SVA-läraren samt 

modersmålsläraren som är nyckelpersoner i identifikationen. Specialläraren ses av 

många ut som drivande i identifieringen och utredningen.   

 

Specialläraren har en drivande roll att hjälpa och handleda SVA- och 

modersmålslärare. (Mio)  

 

Om man kommer fram till att man behöver utreda behöver en annan profession 

ta över, alltså specialläraren. (Isa) 

SVA-läraren anses vara ansvarig för de nyanländas språkutveckling, enligt en av 

specialpedagogerna.  

Det är SVA- läraren som har det största ansvaret när de kommer från 

mottagningsenheten. (Nor)  

 

Samarbetet med modersmålslärarna ger enligt en av SVA-lärarna förståelse för 

kulturella skillnader, då modersmålslärare äger kunskap om hur undervisningen och 

skolkulturen ser ut i andra länder.  

Olika syn på svårigheter i olika länder. Man lägger skulden på eleven att hen 

inte är intresserad eller gör sina läxor och i Sverige tittar man på vad läraren 

ska anpassa för eleven…Sättet att lära ut är väldigt olika i olika länder. Många 

nyanlända elever är vana vid att läraren föreläser och eleverna bara lyssnar, 

inte diskutera och tycka till. (Alex) 

På frågan om samarbete nämner SVA-läraren Isa att samarbetet med vårdnadshavaren 

är viktig för att få information om elevens bakgrund bland annat om något kanske hände 

vid födseln. 
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Föräldrarna är också en av de viktiga samarbetspartner, att kunna prata och ta 

reda på t.ex. när barnet lärde sig att prata och hur språket har varit under 

uppväxten, hände något när barnet föddes? (Isa) 

 

Hinder 
 

Informanterna är överens om att det saknas gemensamma riktlinjer kring processen, 

vilket skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera svårigheter för nyanlända elever. 

Informanterna är också eniga om att det inte finns några riktlinjer kring samarbete. På 

frågan om gemensamma riktlinjer och samarbete för att identifiera svårigheter berättar 

en av SVA-lärarna:  

Jag saknar ett systematiskt arbete kring detta. Tid att ta fram material och tid 

till eftertanke och sen en sanning, men det finns ju inte...Det finns som sagt 

ingen tid till samarbete, tyvärr… Det finns inga planerade träffar. Vi kanske 

träffas lite snabbt i fikarummet. (Love) 

Flertalet informanter upplever att samarbetet med modersmålslärare försvåras på grund 

av att man saknar en gemensam mötesarena och tid till att träffas. Specialläraren och en 

specialpedagog beskriver: 

Man har inte tillräckligt med tid för att prata med varandra och samarbeta. 

(Mio)  

Ett problem med samarbetet med modersmålslärarna är att de inte är här de 

tiderna vi är här. De far ju omkring och när de är här så har de sin lilla stund 

med eleven, de har ingen tid att planera eller samverka med oss. Vi har ingen 

möjlighet att prata med dem då. (Nor) 

Både specialläraren Mio och en av modersmålslärarna, Charlie, beskriver att 

modersmålslärarnas arbetsförhållanden ger negativa konsekvenser för möjligheter till 

samarbete. De berättar att modersmålslärarnas arbetstider är annorlunda än lärarnas och 

att de arbetar på flera olika skolor. Charlie visar frustration över att inte lärarna tar hens 

påtalanden om svårigheter på allvar. Isa, SVA-lärare, uttrycker också att 

modersmålslärare ibland särbehandlas. 

De har sin undervisningstid men de har inte nån annan tid, oftast har de flera 

elever samtidigt och då blir det svårare att genomföra testerna och det är svårt 

med att få tid till samarbete när de åker runt till olika skolor och det är inte så 

lätt att prata i korridoren eller personal rummet som det är med SVA- läraren. 

(Mio)  

Vi kommer och går och det är sällan vi har tid att prata med lärare på skolan… 

när det gäller ett problem är det sällan man pratar med varandra. Man måste ta 

signalerna från modersmålsläraren på allvar! Modersmålsläraren är den första 

som kan upptäcka problemet och kan säga det vidare till olika personer. Jag 

önskar verkligen bättre samarbete och att lärarna tar oss på allvar så att eleven 

kan få hjälp så tidigt som möjligt och inte utvecklar större svårigheter med läs 

och skriv. (Charlie) 

 

De blir ju väldigt glada när de blir tillfrågade så att man behandlar dem som 

kollegor för det är inte alltid så. (Isa) 
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Några informanter upplever att det är svårt att kommunicera med modersmålslärarna på 

grund av bristande språkkunskaper. På frågan om vad som hindrar samarbete med 

modersmålslärarna berättar Mio, en av speciallärarna:   

Många modersmålslärare kan inte så mycket svenska, då kan det bli svårt att 

förstå varandra. (Mio)  

 

Flera informanter, bland annat SVA-läraren Love, upplever att samarbetet med 

föräldrarna inte är så enkelt eftersom man träffar dem så lite och att man har inte så 

mycket spontan kontakt på grund av språkbrist. Hen berättar: 

 

Samarbete med hemmet finns inte heller så jättemycket. Man träffas bara på 

utvecklingssamtal och man behöver använda tolk. (Love) 

 

5.2 Likvärdig utbildning 

 
Möjligheter 
 

Vid samtal av likvärdig utbildning lyfter flera informanter, bland annat en 

specialpedagog, en SVA-lärare och en speciallärare, det positiva med den första 

kartläggningen som mottagningsenheten gör. De ser möjligheter till mer likvärdig 

utbildning. Även möjligheten till modersmålsundervisning och studiehandledning anses 

öka likvärdigheten i utbildningen. 

 

Det är bra att kunskapen att göra den första kartläggningen är på 

Mottagningsenheten, för då gör man det på samma sätt och då blir det en större 

likvärdighet mellan skolorna. (Nor) 

 

Framförallt har det varit hjälp till att placera eleven i rätt årskurs men senaste 

tiden har det stått i några dokument att eleven kanske behöver speciallärarhjälp 

och det har inte stått innan och det måste vara något nytt som de har tänkt runt 

där. Också att för att veta vilka krav och förväntningar man kan ställa på 

eleven. (Isa)     

 

...eleven har möjlighet att utveckla båda sina språk och studiehandledningen gör 

att elevens kunskapsinhämtning inte hindras av språkbristen. (Mio) 

     

Gemensamt i speciallärarens, specialpedagogernas samt SVA-lärarnas berättelser är att 

de meddelar specialläraren som för ärendet vidare till elevhälsoteamet, (EHT). Detta gör 

enligt informanterna att de olika kompetenserna i teamet bidrar till en mer likvärdig 

utbildning. Specialpedagogen Lo berättar:   

 

...biträdande rektorn, ansvarig pedagog som är en SVA-lärare, skolsköterska, 

kurator och jag (specialpedagogen) som deltar. Vi lyfter precis som vi gör i en 

vanlig EHT, även nyanlända elevers ärenden. Där lyfts också så klart oron för 

eventuella läs- och skrivsvårigheter eller oron för språkutvecklingen allmänt. 

(Lo) 

 

När vi samtalar om likvärdighet i utbildningen berättar specialläraren Mio om det 

sociala sammanhangets betydelse för elevens språkutveckling och vikten av att använda 

tiden med riktade insatser utanför klassrummet effektivt.  
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Man kan inte plocka ut elever både på SVA- och specialundervisning. Att eleven 

är i klass i meningsfulla sammanhang och att använda språket är väldigt viktigt. 

De lär sig oerhört mycket när de är delaktiga och lyssnar och ser hur de andra 

eleverna agerar i klassrummet. Då får man tänka att man inte tar bort för 

mycket av den tiden så att man får de riktade insatserna när man inte jobbar 

inkluderat, att det är effektiv tid utanför klassrummet. (Mio) 

 

Hinder 
 

Som hinder i likvärdigheten ser flera pedagoger att brist på kompetens leder till att man 

skyller på att svårigheterna beror på att eleven är nyanländ. Flera av pedagogerna 

nämner att rätt typ av åtgärder måste sättas in skyndsamt så att eleverna inte går miste 

om kunskap. Specialläraren Mio och och specialpedagogen Lo beskriver:  

    

... att man inte väntar för länge och skyller på att det är SVA- problematik utan 

att man ser skillnad och kan se kännetecken på vad som är SVA- problematik 

och läs- och skrivsvårigheter. (Mio)  

 

Jag tror att andra elever med svårigheter som inte är nyanlända fångar vi upp 

fortare på grund av kunskapsbrist och brist på riktlinjer. (Lo) 

 

5.3 Identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
 

Möjligheter 
 

Vid samtal kring möjligheter vid identifiering av läs- och skrivsvårigheter beskriver 

många av informanterna att de ser den första kartläggningen som en möjlighet. SVA-

läraren på mottagningsenheten, beskriver att pedagogerna vid överlämningen till skolan 

informerar i de fall de upplever att en elev visar tecken på att befinna sig i svårigheter.  

 

Om vi på mottagningsenheten eller modersmålsläraren misstänker svårigheter 

skriver vi ner det i sammanfattningen och tar upp det på överlämningen. (Kim) 

Specialpedagogen Lo och modersmålsläraren Charlie ser kunskap och erfarenhet som 

en möjlighet att identifiera läs- och skrivsvårigheter.   

 

Med tränat öga ser man ju ganska fort om det handlar om språkstörning, läs- 

och skrivsvårigheter eller om det handlar om andra förmågor eller om det är 

kort kontakt med svenska språket. (Lo)  

 

Det kan vara att eleven inte känner igen bokstaven även om vi har jobbat med 

ljudens analys och syntes. Man kan också se att eleven inte känner igen små 

korta ord som vi har jobbat mycket med. När jag undervisar kan jag också se att 

eleverna har svårt att stava samt jättedålig avkodningsförmåga. Jag kan också 

se att eleven har dåligt arbetsminne. De kan t.ex. inte återberätta det hen läs, 

minns inte korta ramsor eller sånger och kan inte uppfatta rim.  Då är det klart 

för mig att det är något som inte stämmer och jag måste vara uppmärksam på 

eleven. (Charlie)  
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Specialläraren Mio betonar möjligheten att hämta viktig information av vårdnadshavare 

under kartäggningsprocessen för att få en bild av orsaker som kan påverka 

kunskapsutvecklingen.; arv och miljö, sociala, medicinska och emotionella faktorer eller 

eventuella trauman. 

 

... fråga föräldrarna och se om det finns kartläggning från mottagningsenheten 

om tidigare språkutveckling på modersmålet i hemlandet och om de känner igen 

sig själva i problemen om de har haft samma typ av problem eller något syskon 

eller så. (Mio) 

 

Utöver språkliga tester nämner en av speciallärarna även ickespråkliga tester som kan 

visa tecken på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Exempel på tester som nämns är: 

ljudanalys och syntes av ord, avkodning, nonsensord, arbetsminne, RAN 

(ordmobilisering). 

 

För att testa avkodning kan man använda nonsensord osv man ser hur de 

avkodar om de byter plats på bokstäver. Arbetsminnet kan man titta på olika 

sätt, eller RAN, om de kan plocka fram t.ex. siffror, om de kan plocka fram 

information osv. (Mio) 

 

En av specialpedagogerna nämner att test av ögonrörelser kan vara en möjlighet som ett 

icke- språkligt test för att identifiera läs- och skrivsvårigheter på nyanlända.  

 

... ickespråkligt test, ja det kanske det nya med ögonrörelser kan göras på vilket 

språk som helst. (Nor) 

 

Två av informanterna berättar att det vid behov finns möjlighet att få kompetent extern 

hjälp. Sam, en av specialpedagogerna berättar:   

 

... och försöker plocka in de resurserna som finns i skolan. Kanske någon 

kommer och observerar så man kan också ta in extern hjälp. Vi har även MSU 

pedagoger som får fler och fler uppdrag när det gäller nyanlända. Deras 

kunskaper är väldigt värdefullt. De är pålästa och kan bidra med mycket 

kunskap. (Sam) 

 

Hinder 
 

Flera av informanterna lyfter brist på riktlinjer och rutiner som ett hinder för 

identifiering av läs- och skrivsvårigheter. SVA- läraren Isa nämner även att hon önskar 

mer ändamålsenliga kartläggningsmaterial.   

... man skulle önska att det fanns mera rutiner och så klart kartläggningar. (Isa) 

Som ett hinder i identifieringen upplever en av speciallärarna att de nyanlända inte 

deltar i de vanliga klasscreeningarna på grund av att deras svenska inte är tillräckligt 

utvecklad.  

 

De nyanlända eleverna deltar oftast inte i vanliga screeningsprogrammet som 

man har inom kommunen eftersom de inte har språket, då bli det svårt att delta. 

(Mio) 
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Alex, en av modersmålslärarna uttrycker att den första kartläggningen som görs på 

mottagningsenheten inte ger hela bilden av elevens kunskaper och eventuella 

svårigheter eftersom den endast genomförs vid ett enda tillfälle och ingen specifik fråga 

ställs om eventuella svårigheter på modersmålet. Enligt SVA-läraren Kim, kartläggs 

inte heller elevens kunskaper på modersmålet under den första kartläggningen, vilket 

man gjorde förut.   

 

Jag upplever den första kartläggningen som en summativ bedömning. Man 

bedömer bara det som eleven säger vid det tillfället och det är omöjligt att ta 

reda på allt som eleven har gjort innan. (Alex)   

 

Det görs ingen kartläggning på modersmålet under första kartläggningen. 

Tidigare gjorde man det. (Kim) 

Informanterna är också medvetna om att elevens eventuella traumatiska upplevelser kan 

påverka eleven när man genomför den första kartläggningen. En för snabb bedömning 

kan leda till en överdiagnostisering enligt specialläraren och SVA-läraren på 

mottagningsenheten. 

... det är i och för sig svårt att under 8 veckor att prestera direkt, man kanske 

har trauma med sig, men det är oerhört värdefullt att ha den kartläggningen. 

(Alex) 

 

Jag tror att det är många som får gå för länge och sen har man också sett att det 

finns sådana som är överdiagnostiserade. (Kim) 

 

5.4 Utredning av läs- och skrivsvårigheter 
 

Möjligheter 
 

Under samtalen med informanterna om vilka möjligheter de ser i kartläggningsfasen är 

flera informanter överens om att det på skolorna finns speciallärare, specialpedagoger, 

SVA-lärare och modersmålslärare som har kunskap som behövs för att identifiera, 

kartlägga och planera insatser. På frågan om hur de ser på utredningsprocessen för 

nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter berättar Charlie (modersmålslärare), 

Mio, (speciallärare) och Lo, (specialpedagog):  

 

... det finns en speciallärare eller – pedagog på varje skola som kan göra en 

kartläggning och berätta för läraren och modersmålsläraren om hur man kan 

anpassa undervisningen till eleven. (Charlie) 

När jag som speciallärare får indikation om att någon pedagog är orolig för 

elevens läs- och skrivutveckling samtalar jag med de närmaste pedagogerna 

först samt tittar på arbetet eleven har gjort t.ex. en text. Om jag känner oro tittar 

jag lite hur eleven arbetar i klassrummet och ber att få träffa eleven för att göra 

några första observationen t.ex. genom något språkspel eller lek. Om jag 

fortvarande känner oro kan jag sätta in en intensivträningsperiod för att se om 

eleven svarar på det. Om oron kvarstår går jag vidare i processen och tar upp 

ärendet till elevhälsoteamet och ett beslut tas för att genomföra en fördjupad 

läs- och skrivutredning där man ringar in hur bakgrunden, miljö och tidigare 

undervisning kan ha påverkat läs och skrivinlärningen samt tittar på den 

språkliga biten. (Mio)   
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Jag som specialpedagog är övergripande ansvarig. När det gäller utredningar 

av enspråkiga elever är det specialläraren som ansvarar för utredningen men 

när det gäller nyanlända är det jag som gör det eftersom det är mer 

komplicerat. Vi tar även in skolkuratorn och skolpsykologen i diskussionerna. 

(Lo) 

 

Flera av informanterna anser att det är viktigt att göra en utredning på elevens båda 

språk för att se om svårigheterna beror på svårigheter med språket eller läs- och 

skrivsvårigheter. Samarbete med modersmålslärarna betonas. Två av informanterna 

nämner det norska kartläggningsmaterialet som en möjlighet i kartläggningsprocessen 

även om det inte finns på alla språk än. En av modersmålslärarna och en av 

specialpedagogerna berättar: 

 

... om eleven har problem att lära sig att läsa och skriva på modersmålet finns 

det även på svenska.  Det är viktigt att man agerar snabbt så att eleven kan få 

hjälp och inte utvecklar större problem. Bästa sättet är att man gör en 

kartläggning både på modersmålet och på svenska. (Charlie) 

 

... genom de här norska testerna kan man se om läs- och skrivsvårigheterna 

bara är isolerat för det svenska språket. (Lo) 

 

På frågan om vilka möjligheter som finns vid utredning svarar specialpedagogen Sam 

att det tyvärr är svårt att rekrytera modersmålslärare men ser en framtida möjlighet i att 

utbilda nyanlända personer.   

 

Vi har inte råd att inte ta vara på de resurser som finns. Jag ser det som en 

möjlighet att rekrytera modersmålslärare bland nyanlända personer. (Sam) 

 

Modersmålslärarnas chef nämns, av en av specialpedagogerna, som den person som 

möjliggör utredningen eftersom hen är ansvarig för att rätt kompetenser finns. Ansvaret 

är även att organisera så att utredning på modersmålet ska ske. 

 

… det är ett uppdrag som vi skickar till deras chef. Det är chefens ansvar att 

följa upp att lärarna har gjort sitt uppdrag och att kompetensen finns. (Lo)   

 

Hinder   

Vid samtal om hinder under utredningsprocessen av läs- och skrivsvårigheter nämner 

alla pedagoger att pedagogernas kunskaper om andraspråksutvecklingen och läs- och 

skrivsvårigheter har stor betydelse för processen. Två av SVA- lärarna och en av 

speciallärarna anser att brist på kompetens är ett hinder och de önskar 

kompetenshöjning i form av fortbildning:  

Generellt behöver man ha en kompetenshöjning där när det gäller 

andraspråkselever. (Kim) 

Jag känner att jag saknar specialpedagogisk kunskap för att veta när det är ett 

språkproblem eller läs- och skrivsvårigheter... fortbildning för SVA- lärare 

kring läs- och skrivsvårigheter och sva- utbildning för speciallärare, för att veta 

vad som ska göras. (Love) 
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När det gäller SVA- lärare som är behöriga och undervisar svenska som andra 

språk har de kanske inte den kunskapen att se indikationer på läs- och 

skrivsvårigheter. (Mio) 

   

Två av SVA-lärarna och en modersmålslärare beskriver att de litar på sin erfarenhet om 

hur en “normal” språkutveckling går till för nyanlända och reagerar om de upptäcker en 

avvikande eller långsam språk-, läs- eller skrivutveckling. SVA-läraren Isa berättar:   

... det är ju mest erfarenhet tror jag. Man går på magkänslan många gånger och 

tittar efter varningssignaler… T.ex. om det är ett läromedel som brukar funka 

eller en metod som brukar funka eller att man har försökt på många olika sätt. 

Man försöker ju hitta olika texter och olika böcker utifrån intresseområden och 

ändå så går det inte. (Isa) 

På frågan om vilka hinder som finns vid utredningsprocessen uttrycker både 

speciallärare, specialpedagoger och SVA-lärare att det finns brist på modersmålslärare 

på vissa språk. De berättar att många modersmålslärare inte har kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter; hur man identifierar och utreder.  

 

Tyvärr har inte alla modersmålslärare erfarenhet, kunskaper eller utbildning 

inom läs- och skrivutredning. Det är svårt att rekrytera behöriga 

modersmålslärare som har den kunskapen och som har den möjligheten att 

inhämta den kunskapen. (Mio)  

Ibland ser jag att det skulle behöva göras en utredning på modersmålet men det 

finns inte modersmålslärare i alla språk. Då blir det svårt (Love) 

När det gäller modersmålslärarna så är det deras fortbildning som jag ser som 

en stor utmaning i det här.  (Kim)  

Även modersmålslärarna uttrycker att de själva eller andra modersmålslärare saknar 

kunskap om läs- och skrivsvårigheter.  

Jag har inte kunskap om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, hur man 

identifierar eller utreder. (Alex) 

Det finns väldigt lite diskussioner om läs- och skrivsvårigheter bland 

modersmålslärarna, bara ibland om någon modersmålslärare ska genomföra 

kartläggningen och behöver stöd men inte annars. Det finns ett stort behov att 

höja kompetensen bland modersmålslärarna när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter. Alla modersmålslärare är inte ens utbildade lärare och 

reflekterar inte i frågar. (Charlie) 

Alla modersmålslärare har inte gått utbildningen för det norska testmaterialet som finns 

översatt till många språk, vilket upplevs som ett hinder i utredningsprocessen av 

specialläraren och två av specialpedagogerna. De berättar att utredningsprocessen 

försvåras i de fall då modersmålsläraren saknar kunskap om hur man analyserar 

resultaten. Specialpedagogerna Nor och Lo berättar:  

Jag vet att det finns tester modersmålsläraren kan göra men de har tyvärr inte 

alltid fått möjlighet att gå utbildningen. (Nor)  
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... sedan har vi en del som inte har en pedagogisk utbildning och inte har gått 

utbildningen på SPSM eller har genomfört kartläggningen men har inte 

kompetensen att göra analysen. (Lo) 

En av SVA- lärarna ser hinder i att processen är lång och mödosam med mycket 

dokumentation och väntetider.  

Så långa beslutsvägar och långa väntetider till utredningar. (Isa) 

Specialläraren, specialpedagogerna och en av modersmålslärarna känner att det inte 

finns bra material för att kartlägga eventuella läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. 

Specialläraren Mio och specialpedagogen Nor berättar:  

Det finns inget heltäckande material utan man måste göra flera olika tester som 

tittar på läsförståelse, avkodning osv. Det jag har tillgång till är ju ett svenskt 

läs- och skrivmaterial och då måste de ju ha varit här en länge period. (Mio)  

 

... jag har inte nåt material idag som jag känner att jag kan sätta rakt i handen 

på en nyanländ, absolut inte. Även elever som varit här ett tag kan det bli svårt 

för. De ska kunna koppla ljud till bokstäverna och i många av testerna ska du 

kunna ord, avkodning och läsförståelse osv. Där är ju inte de här eleverna. 

(Nor) 

 

Specialläraren och två av specialpedagogerna nämner att man vid tolkning av resultaten 

av testerna som utförs på svenska måste ta hänsyn till elevens språkliga nivå, eftersom 

elevens svenska inte är åldersadekvat. Specialpedagogerna Lo och Sam berättar: 

Det är viktigt att lyfta att eleven har haft kort kontakt med det svenska språket så 

att man gör sin analys i viss försiktighet.  Vi kan inte använda samma tester som 

för elever som har svenska som modersmål. Alla tester blir ju inte 

åldersadekvata. Jag väljer ofta tester som är för yngre elever. (Lo) 

 

Det borde finnas ett verktyg som man kan plocka fram som man är bekant med. 

(Sam) 

 

Enligt alla informanter dröjer det ofta för länge med att utreda, eftersom man inte vet 

vad som är vad. Ofta tror man att problemen med t.ex. avkodning eller stavning beror 

på det att eleven inte behärskar det svenska språket. SVA-läraren Kim och 

modersmålsläraren Charlie berättar:  

Man nöjer sig, eller tror att eleven har problem för att den har ett annat 

modersmål och så visar det sig i grunden att finnas en läs- och 

skrivproblematik. (Kim)  

Hinder är att man bara pratar men man gör ingenting. Jag tycker att man borde 

informera alla berörda pedagoger på skolan att eleven visar tecken på läs- och 

skrivsvårigheter på modersmålet. Jag tror också att det finns okunskap om hur 

man ska göra. (Charlie) 

 

Både modersmålslärarna och övriga pedagoger lyfter vårdnadshavaren som ett hinder 

för utredningsprocessen. De berättar att de kulturella skillnaderna bidrar till att 

utredningen försvåras. De påstår att föräldrar ibland medvetet vill dölja sitt barns 

svårigheter. Specialläraren och en av modersmålslärarna berättar:  
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Som förälder vill man kanske inte ge den sanna bilden, man vill inte lyfta fram 

så mycket negativt. (Kim) 

Det är tabu om ens barn har svårigheter, man vill helst inte prata om det, man 

skäms helt enkelt. (Charlie) 

 

En av SVA-lärarna nämner att även modersmålslärare kan försvåra utredningen på 

grund av att de inte vill lyfta fram svårigheter. 

... ibland kan det vara lite så att man kommer från ett land där de som inte kan 

läsa är dumma och de som kan läsa är smarta och det är de smarta man satsar 

på. Det är långt ifrån alla, men när modersmålsläraren kommer från en sån 

kultur där man har den inställningen är det ganska förödande. (Love) 
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6 Analys 

I analysdelen granskar vi studiens resultat med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

På så sätt utrönas vår studies viktigaste upptäckter. Pedagogerna vi har intervjuat har 

svårt att veta om problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller bristande 

kunskaper i svenska språket. De anser att det råder osäkerhet kring vem som ansvarar 

för vad och det efterfrågas förutsättningar och former för samarbete och mer tydliga 

riktlinjer och rutiner. Det saknas även ett systematiskt tillvägagångssätt vid identifiering 

och utredning av läs- och skrivsvårigheter på nyanlända elever och identifieringen av 

läs- och skrivsvårigheter tar lång tid. Pedagogerna berättar också att det saknas en 

utvecklad metod och ett heltäckande material för att upptäcka svårigheter. 

6.1 Ansvar och samarbete 
 
6.1.1 Ansvar 

Enligt skolverket (2011, 18-19) är det rektorn som bär ansvar för att undervisningen och 

elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver. Det är även rektorn som ansvarar för att en utredning vid behov sker 

skyndsamt (SFS 2010:800 3 kap § 8). Det är också rektorn som ansvarar för att 

personalen känner till och följer rutinerna och för att utse personal som är mest lämpad 

att göra den första kartläggningen för att ta reda på elevens literacitet (Skolverket, 

2016b). En av informanterna lyfter just vikten av att rektorn ansvarar för att de olika 

professionerna genomför sin del i utredningen. Informanterna är eniga om att det är 

specialläraren, specialpedagogen, SVA-läraren samt modersmålsläraren som är 

nyckelpersoner i arbetet med att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos 

nyanlända. En specialpedagog ser SVA- läraren som mest ansvarig vid mottagandet av 

nyanlända på skolan och deras språkutveckling. Flera av pedagogerna anser att 

speciallärare och speciallärare har rätt kompetens till att identifiera och utreda läs- och 

skrivsvårigheter och att handleda SVA- och modersmålslärare under identifierings- och 

utredningsprocessen. I skollagen (SFS 2010:800, § 25) regleras en samlad elevhälsa. 

Några av informanterna berättar hur specialläraren ansvarar för att lyfta elevärenden i 

elevhälsoteamet.  

 
6.1.2 Samarbete mellan professioner 

I linje med Hedmans (2012) och Hyltenstams (2010b) forskning lyfter alla pedagoger 

vikten av samarbete mellan olika professioner för att få en helhetssyn kring 

svårigheterna. Samtidigt ger flertalet av informanterna uttryck för frustration kring att 

det saknas förutsättningar och struktur för samarbete. Enligt Blumers tolkning av 

symbolisk interaktionism är struktur en förutsättning för mänskligt handlande för att 

individer ska kunna samarbeta i en aktuell situation (Heidegren & Wästerfors, 2008). 

Von Wright (2003) tolkar teorin om intersubjektivitet som att samarbetet är beroende av 

vilka förutsättningar som skapas för den och att det måste finnas möjlighet att påverka 

förutsättningarna för möten och ramarna för dem för att ny kunskap ska ske. Liksom 

Von Wright betonar informanterna vikten av det gemensamma mötet och att det är där 

ny kunskap uppstår; då olika professioner kring barnet kan bidra med kunskap 

Informanterna ger uttryck för att det förekommer över- och underidentifiering av läs- 

och skrivsvårigheter hos nyanlända. Hedman (2010) bekräftar att detta är ett vanligt 

dilemma för pedagoger; dels att dyslexi identifieras hos en individ som inte har dessa 

svårigheter, dels att dyslexi inte identifieras hos en individ som faktiskt har den – eller 

att svårigheterna inte uppmärksammas tidigt nog. Med samarbete kan man förhindra 
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över- och underidentifiering av läs- och skrivsvårigheter (Hedman, 2009; Salameh, 

2012). Basic (2012) påvisar att myndighetspersoner tycks strida för sina egna personliga 

yrkesintressen och att samarbete tar mycket tid i anspråk vilket kan gå ut över 

klienterna, vilket i detta sammanhang är eleverna. Det kan också innebära kontakt med 

externa aktörer som till exempel logoped, psykolog eller MSU-pedagoger (pedagoger 

med särskilt uppdrag som hör till centrala elevhälsoteamet) i kommunen. Några av 

informanterna uttrycker att de vid behov tar hjälp av extern hjälp med rätt kompetens, 

till exempel av en MSU-pedagog. 

Torpsten (2008), Bunar (2010) och Salameh (2012) betonar, liksom flera av 

informanterna, att samarbete med modersmålslärarna är viktig i arbetet med nyanlända. 

Ett par av informanterna ser samarbete med modersmålslärare som en möjlighet till att 

överbrygga kulturella skillnader och att få en vidgad förståelse för människor från andra 

kulturer. Flertalet informanter upplever också att samarbetet med modersmålslärare 

försvåras av olika anledningar. De uttrycker brist på gemensam mötesarena och tid till 

att träffas. Flera av pedagogerna berättar också att de har förståelse för 

modersmålslärarnas dilemma med att få tid till samarbete, då deras arbetssituation ser 

olika ut med arbete på flera skolor och har andra arbetstider. I detta sammanhang 

försöker pedagogerna förstå hur modersmålslärarna agerar utifrån deras perspektiv; att 

se den andre från ett inifrånperspektiv, vilket enligt Heidegren och Wästerfors (2008, 8-

9) är den centrala tankegången inom interaktionistisk teori, kallad Thomas- teorem. 

Interaktionismens grundtankar, att kunna se en situation ur den andres perspektiv för att 

förstå hur någon handlar i en viss situation, kan vi urskilja i de fall då pedagogerna ger 

kulturella skillnader och bristande språkkunskaper som förklaring till 

samarbetsproblem. Vi kan även urskilja Von Wrights (2003) tolkning av 

intersubjektivitet då hon uttrycker att deltagarna möts i en kommunikation och har 

förmågan att kunna ta någon annans perspektiv och sätta sig in i situationen. Här är Von 

Wrights (2000) beskrivning av det relationella perspektivet tydligt då lärarna vill förstå 

modersmålslärarna och deras handlingar i relation till det aktuella sammanhanget.   

 

En av modersmålslärarna ser lärare som samarbetsförsvårare; att de inte vill lyssna på 

vad hen säger. Basic (2012) belyser hur medlemmar tillhörande en organisation oftast 

ser sig som mer samarbetsvilliga än medlemmar av en annan organisation, vilka till och 

med förklaras som samarbetsförsvårare. Samtidigt berättar flera lärare att det kan vara 

svårt att kommunicera med modersmålslärare på grund av språkbrist. De påstår också 

att modersmålslärarna ibland vill dölja elevernas svårigheter vilket kan leda till att det 

tar lång tid för eleven att få rätt hjälp. Här står professioner emot varandra och ser 

svårigheter ur olika perspektiv. Bunar (2010) pekar på studier som visar att många anser 

att modersmålslärarna är viktiga och måste få större utrymme i förberedelseklasserna, 

medan modersmålslärarna själva uppger att det inte verkar lika positivt i praktiken. 

Enligt Cederberg (2006) visar detta att ”strukturella hinder” ibland kan ses som hinder 

för samarbete. Aspelin (2013) förklarar att det relationella perspektivet 

(deltagarperspektivet) är mer krävande än det kategoriska (individperspektivet) då det 

kräver mer långsiktighet med obekväma arbetsstrategier och är en större pedagogisk 

utmaning. Aspelin menar att konsekvenserna kan bli fastlåsning i perspektiv och brist 

på dialog mellan företrädare för olika perspektiv. Enligt Aspelin har det kategoriska 

sättet att se på skolsvårigheter blivit allt vanligare under senare tid, där åtgärder sätts in 

för att kompensera för elevens skolsvårigheter. I relation till det kategoriska 

perspektivet ser vi det relationella där man försöker förändra undervisningsmiljön på 

olika nivåer; individ- grupp och organisationsnivå. Det kräver också samarbete på alla 

nivåer. 
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6.1.3 Samarbete med föräldrarna 

Samarbete med föräldrarna nämns av forskare som en viktig förutsättning för att 

förebygga svårigheter, liksom i arbetet med åtgärder (Bøyesen, 2006; Cederberg, 2006; 

Hyltenstam, 2007; Skolinspektionen 2014:3). En av SVA-lärarna lyfter samarbete med 

föräldrarna som en möjlighet för att få information om elevens bakgrund och eventuella 

faktorer som kan påverka inlärningen. Salameh (2012) ser föräldrarna som en möjlighet 

att ta reda på deras barns utveckling i modersmålet genom att fråga dem om de tycker 

att deras barn låter som andra jämnåriga på sitt modersmål. En av informanterna nämner 

att det brister i samarbete med föräldrarna och ser bristande språkkunskaper som ett 

hinder. Utifrån informanternas berättelser vill många föräldrar medvetet dölja eventuella 

svårigheter. Flera av informanterna, därav även en av modersmålslärarna, förklarar att 

man i andra kulturer har en annan syn på skolan och elever som har svårigheter. Eleven 

anses “dum” eller “lat”. Hyltenstam (2007) lyfter de kulturella faktorerna betydelse då 

han menar att familjens inställning till skolan är viktig för elevens utvecklande av sitt 

andraspråk. Elbro (2004) betonar skolans betydelse för de barn som saknar stöd i sin 

läsutveckling i familjen.  

 

En annan anledning till att föräldrar ibland vill dölja sitt barns svårigheter kan ha sin 

grund i att skolans pedagoger befinner sig i en formell maktposition gentemot 

föräldrarna (Heidegren & Wästerfors, 2008, 53-54). Enligt interaktionistisk teori 

bestäms vårt handlande av hur vi definierar en situation (Ibid.). Heidegren och 

Wästerfors (2008) refererar till Blumer som anser att människor anpassar sitt handlande 

efter varandra-”samhandlande”, vilket betyder att vi lägger märke till vad våra 

motparter gör och att vi formar vårt eget handlande utifrån våra tolkningar av 

motparternas agerande. Blumer menar dock att allt samarbete inte är ömsesidigt, utan 

kan innebära att någon har mer informell makt och eller befinna sig i en formell 

maktposition (Heidegren & Wästerfors, 2008, 53-54). Orsaker till samarbetssvårigheter 

förklaras med att föräldrarna och även modersmålslärarna tillhör en annan kultur och att 

de ibland inte har tillräckliga språkkunskaper. Enligt Rubin (2013) pekar det på ett 

kategoriskt förhållningssätt. Samtidigt har skolan i uppdrag att i samarbete med 

hemmen vara ett stöd för familjerna; i deras ansvar för barnens fostran och utveckling 

(Skolverket, 2011, 11).  

 

6.2 Likvärdig utbildning 
 
6.2.1 Riktlinjer 

Informanterna ger uttryck för att nyanlända inte får relevant stöd och att identifiering 

och utredning tar lång tid. Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) ska alla barn ha lika 

tillgång till likvärdig utbildning som ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar för 

att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) 

beskriver skolans skyldighet att uppmärksamma elever som har behov av särskilt stöd, 

vilket bekräftar kravet på att utbildningen ska vara likvärdig. Det är lärarnas ansvar att 

identifiera ifall eleven kan vara i behov av särskilt stöd och anmäla till rektorn (SFS 

2010:800, § 12 a–f). Gemensamt i många av informanternas upplevelser är att ärendet i 

enlighet med skollagen (SFS 2010:800, § 25) förs vidare till EHT- en samlad elevhälsa. 

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till olika kompetenser, både 

specialpedagogiska som medicinska, psykosociala och psykologiska.  

 

Som ett hinder i likvärdigheten lyfter flera pedagoger bristen på kunskap om 

identifiering och kartläggning som kan leda till att eleven inte får det stöd den har rätt 
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till. I linje med Bunars (2010) forskning berättar pedagogerna också att de saknar 

gemensamma riktlinjer och rutiner för identifiering och utredning av läs- och 

skrivsvårigheter hos nyanlända. Bunar anser att det saknas gemensamma riktlinjer vid 

mottagandet av nyanlända som kan identifiera behoven, fördela ansvar och resurser och 

som kan möjliggöra uppföljning, utvärdering och utveckling. Høien och Lundberg 

(2013) anser att läsning och skrivning hör till skolans viktigaste uppgifter och att 

svårigheter med att läsa och skriva kan påverka en individ negativt, inte bara med 

skolgången utan även med vardagslivet och livsvillkoren i stort. Även Taube (2013) 

lyfter dilemmat med att dessa elever ofta får dåligt självförtroende och att det i sig 

försämrar förmågan till inlärning. 

 

Enligt informanterna deltar inte de nyanlända i klasscreeningarna i ämnet svenska, 

vilket består av olika prov som administreras objektivt på gruppnivå 

(Dyslexiföreningen, 2016b). Från och med hösten 2016 är det obligatoriskt att använda 

det nya bedömningsstödet i ämnet svenska och svenska som andraspråk för årskurserna 

1 till 3 som ska fungera som hjälp för tidig identifiering av svårigheter inom läs- och 

skrivutvecklingen (Skolverket, 2016c).  

 

En av informanterna nämner den första kartläggningen, där man bland annat kartlägger 

nyanlända elevers literacitet (Skolverket, 2016a), som ett steg i rätt riktning mot 

likvärdighet. Detta i enlighet med kartläggningsmaterialets syfte som är att säkerställa 

likvärdigheten vid mottagandet över hela landet (NC, 2016). Skollagen fastställer 

huvudmannens och rektorernas ansvar att ha rutiner som ser till att nyanlända elevers 

kunskaper bedöms. Lärare ansvarar för att följa skolans rutiner och att genomföra en 

bedömning av den nyanlända elevens kunskaper (SFS 2010:800, 12 a–f §). En av 

modersmålslärarna beskriver problematiken med att den första kartläggningen enbart är 

en summativ bedömning av elevens och vårdnadshavarens muntliga information. I 

kartläggningsmaterialet ingår ingen språklig del av modersmålet och inga direkta frågor 

om eventuella tidigare problem med läs- och skrivning finns med. Däremot beskriver 

flera informanter att om pedagogerna på mottagningsenheten misstänker svårigheter 

informeras lärarna om det vid överlämningen. Både modersmålsundervisningen och 

studiehandledningen, som regleras i skollagen (SFS, 2011:185,) anses också öka 

likvärdigheten enligt en informant. 

 

6.2.2 Den sociala miljön  

En av informanterna belyser det sociala sammanhangets betydelse för elevens 

språkutveckling och att använda tiden effektivt med riktade insatser. En annan informant 

är inne på samma linje och förtydligar med att flerspråkiga elever inte ska tas bort från 

klassen för att gå på både SVA-undervisning och specialundervisning. Detta i enlighet 

med Torpstens (2008) uppfattning om risken för exkludering då andraspråkselever i ett 

mindre sammanhang, med färre elever, erbjuds ett begränsat ordförråd och undervisning 

på ett språk man inte behärskar. Torpsten (2008, 43, 158) pekar på brister i likvärdighet 

och ifrågasätter särskilda undervisningsinsatser för elever med utländsk härkomst, då 

fokus ofta läggs på svårigheter som måste kompenseras.  
 

Det sociokulturella perspektivet ser språket som ett hjälpmedel för lärande, 

vilket utvecklas i kommunikation och samspel med andra i olika sociala miljöer 

(Gibbons, 2013; Rubin, 2013). Gibbons (2013) ställer Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv i relation till andraspråkselever. Författaren beskriver att elever lär sig nya 

sätt att använda språk när de får utveckla sina kunskaper med någon som är mer erfaren 

och kan till slut klara av det på egen hand. Jacobson (2006) belyser vikten av att läraren 



  
 

34 

har en medkännande attityd för att barnet inte ska få en känsla av utanförskap. Ur en 

intersubjektiv synvinkel innebär det att man kan ta någon annans perspektiv och sätta 

sig in i situationen (Von Wright, 2003). Hur läraren bemöter en elev i skolan beror, 

enligt von Wright, på ifall eleven av läraren uppfattas som ett vad eller ett vem där det 

punktuella perspektivet står i relation till det relativa. Rubin (2013) beskriver hur 

specialpedagogik kan motverka ett punktuellt och kategoriskt bristperspektiv genom att 

se språkutveckling som allas gemensamma ansvar; att betrakta relationer som en 

förutsättning för kunskap och lärande.  

 

 

6.3 Identifiering 
 
6.3.1 Pedagogernas kompetens  

Informanterna är eniga om att det krävs både erfarenhet och kunskap om både 

andraspråksutveckling och om orsaker som kan påverka läs-och skrivutvecklingen. De 

anser också att det är viktigt att veta vilka kännetecken man ska titta efter, för att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter. Två av informanterna beskriver att de litar på sin 

erfarenhet om hur språkutvecklingen vanligtvis går till för nyanlända. Okunskap om 

elevens språkkunskaper kan leda till över identifiering samtidigt som flerspråkiga elever 

kan underdiagnostiseras på grund av att elevers svårigheter tolkas som övergående och 

naturliga (Cline & Shamsi 2000). Brister i kunskap om elevens eventuella svårigheter 

resulterar i brist på åtgärder vilket kan leda till dålig självbild och dåligt självförtroende 

(Jacobson, 2006; Swalander, 2009; Taube, 2013). Detta kan resultera i sämre motivation 

(Ibid.). Enligt Skolverket (2011, 8; 2014: 3) kan dåligt självförtroende resultera i lägre 

måluppfyllelse och motverka skolans uppdrag att förbereda eleven för att verka i 

samhället. Samarbete vid användning av det norska kartläggningsmaterialet har bidragit 

till kompetenshöjning både för modersmålslärare och speciallärare/specialpedagoger när 

det gäller läs- och skrivsvårigheter och hur man identifierar och kartlägger (SPSM, 

2016a).  

 

Två av informanterna lyfter vikten av att ha rätt kompetens att välja rätt 

kartläggningsmaterial samt att kunna genomföra utredningen och tolka resultaten. 

Många av informanterna är överens om att det finns kompetens och kunskap för att 

identifiera, kartlägga och planera rätta insatser. I enlighet med Salameh (2012) anser 

flera av informanterna att det överlag behövs fortbildning inom andraspråksutveckling 

och läs- och skrivsvårigheter. Flera av informanterna ser ett hinder i att 

modersmålslärarna ofta saknar kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Även en av 

modersmålslärare upplever det som ett hinder att inte själv ha den kunskapen. 

Skolinspektionen (2014:3, 17) belyser skolans behov av tydligare riktlinjer och att rätt 

kompetenser är med i kartläggningsprocessen. Det är rektorn som ansvarar för att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Skolverket, 2011, 19).  

 
6.3.2 Tidiga insatser 

Flera av informanterna lyfter, liksom forskning inom området ((Myrberg, 2007; 

Lundberg, 2010; Salameh, 2012), vikten av tidiga insatser för att rätt åtgärder ska sättas 

in när elever visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Informanterna upplever att det 

ofta tar längre tid än nödvändigt att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända 

elever och att det skylls på att det är SVA- problematik istället för läs- och 

skrivsvårigheter.  En anledning till att utredningar dröjer beror enligt flera av 
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informanterna på kompetensbrist och att man skyller svårigheterna på att eleven inte 

kan svenska tillräckligt bra. En SVA-lärare beskriver långa beslutsvägar och mycket 

dokumentation som hinder. 

Utifrån informanternas upplevelser råder det ett kategoriskt och punktionellt 

förhållningssätt när det gäller nyanlända elever, vilket resulterar i att man väntar för 

länge med att utreda en elevs svårigheter och att inte relevanta åtgärder sätts in. Enligt 

Skowronski (2013) ser ofta pedagoger nyanlända elevers svårigheter i skolan som 

språksvårigheter, där språket uppfattas som en brist hos eleverna som ska rättas till. Där 

kan det kategoriska förhållningssättet leda till att man väntar för länge med att utreda en 

elevs svårigheter och att inte relevanta åtgärder sätts in. Von Wright (2003) och även 

Rubin (2013) belyser den intersubjektiva teorin och menar att i ett punktuellt perspektiv 

blir en elev inte en egen individ, utan endast en av alla andra elever, ett Vad, vilket kan 

innebära att eleven benämns utifrån bakgrund eller etnicitet och bedöms utifrån sina 

språksvårigheter. Vid Perssons (2013) och Rubins (2013) analys av det punktuella 

kategoriska perspektivet (individperspektivet) visar de på risken att fokus riktas mot 

eleven som bärare av svårigheter och att specialpedagogiska åtgärder sätts in för att 

kompensera elevens svårigheter. Rubin anser att skolans förhållningssätt till 

flerspråkighet i dessa fall intar ett kategoriskt bristperspektiv som står i kontrast till den 

relationella specialpedagogiken där man utgår från att språkutveckling är allas 

gemensamma ansvar (Rubin, 2013). Även Torpsten (2008) ser att det brister i skolornas 

utredning av varje enskild elevs behov av särskilt stöd eftersom elever med utländsk 

bakgrund ofta ses som en homogen grupp. Det leder i sin tur till exkludering av skolans 

normala plan för särskilt stöd (Skolverket, 2014:3, 22-23). 

 
6.3.3 Faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter 

Hyltenstam (2010b) betonar vikten av den fonologiska utvecklingen på andraspråket vid 

den första läsinlärningen, vilket fler av informanterna berättar att de tittar på vid 

utredningen. Jacobson (2006, 12) belyser sambandet mellan fonologiska svårigheter 

(svårigheter att uppfatta språkljud, att hantera ordningsföljden mellan språkljuden och 

att koppla samman ljud och bokstav) och dyslexi, vilket visar att en pedagogisk 

kartläggning är nödvändig för utredningen. Han nämner också språkliga faktorer som en 

orsak till läs och skrivsvårigheter, vilket många av informanterna anser vara av stor vikt 

när det gäller läs- och skrivsvårigheter för nyanlända, då de inte har tillräcklig kunskap i 

det svenska språket. Enligt Jacobson (2006)  har även den pedagogiska faktorn och för 

lite övning, “time on task”, betydelse för om en nybörjare riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Jacobson (2006) presenterar även andra faktorer som kan orsaka läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt honom är arv och miljö övergripande faktorer som kan ha 

inverkan på alla orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna. Flera av informanterna visar 

kunskap om att det finns flera olika faktorer att titta på som kan påverka elevens språk- 

och kunskapsutveckling. Enligt forskning är det 30-50% chans att en av föräldrarna har 

dyslektiska svårigheter när ett barn uppvisar svårigheter (Höien & Lundberg, 2013, 21, 

26). Detta ger belägg för att information från föräldrarna är av högsta betydelse. 

 

Flera av informanterna nämner, i linje med Bøyesen (2006), att elevers eventuella 

upplevda trauman kan påverka kunskapsutvecklingen. Även Jacobson (2006) beskriver 

hur psykologiska hinder som trauman kan påverka utvecklingen. Liksom Hedman 

(2009) ser även informanterna en fara i att göra en för snabb bedömning, vilket kan leda 
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till överdiagnostisering då det är särskilt svårt att bedöma om ett flerspråkigt barn har 

dyslexi utifrån deras färdigheter i andraspråket.  

 

Ur pedagogernas berättelser kan vi urskilja ett relationellt perspektiv när de berättar att 

de är medvetna om att arv, miljö och pedagogiska faktorer kan påverka elevernas 

utveckling av andraspråket. Rubin (2013) beskriver den relationella specialpedagogiken 

utifrån att språkutveckling är allas gemensamma ansvar och att det innebär en ständig 

strävan efter konstruktiva pedagogiska förhållningssätt som ger förutsättningar för 

elevers språkutveckling. Samtidigt kan vi se ett kategoriskt förhållningssätt i 

pedagogernas berättelser då svårigheter inte identifieras fort nog på grund av att 

pedagogerna ibland ser nyanländas svårigheter som språkproblem, vilket enligt 

Skowronski (2013) uppfattas som en brist hos eleverna som ska rättas till. Persson 

(2013) uttrycker det som att fokus riktas mot eleven som bärare av skolsvårigheter och 

specialpedagogiska åtgärder sätts in för att kompensera för elevens svårigheter (Persson, 

2013). 

 

Att uppmärksamma elever med avvikande ögonrörelser lyftes som en möjlighet för att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. Det skulle innebära att även en elev 

med otillräckliga kunskaper i svenska språket kan identifieras. Enligt Myrberg (2007), 

Gustavsson (2009) samt Høien och Lundberg (2013) pekar forskning på att problem 

med visuell perception och avvikande ögonrörelser kan observeras hos personer med 

dyslexi. Samtidigt tror många forskare att ögonrörelserna inte är den egentliga orsaken 

till dyslexi eftersom det finns många goda läsare med störningar när det gäller 

ögonrörelser (Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 2013). Gustavsson (2009) menar att 

det är ett resultat av deras lässvårigheter snarare än en orsak till dem.  

 

 

6.4 Utredning 
 

6.4.1 Utredning på två språk 

Brist på kunskap om utredningsprocessen; vad som är läs- och skrivsvårigheter och vad 

som är språksvårigheter lyfts som ett stort hinder av informanterna. Några av 

informanterna berättar att de upplever svårigheter i bedömning av nyanlända elevers 

ordavkodning och att eleverna ofta saknar språk- och läsförståelse eftersom de inte har 

exponerats av svenskan så länge. Enligt Gough och Tunmer (1986) och Elbro (2004) 

har avkodning betydelsen av läsarens förmåga att koda bokstäverna, språkförståelsen är 

förmåga att förstå betydelsen av det som lästs eller sagts och läsförståelse är förståelse 

för skriven text. Gough och Tunmer förklarar lässvårigheter i formeln “The simple view 

of reading” där läsförmågan är resultatet av en kombination av avkodning och 

förståelse. På svenska skrivs den som Läsning = Avkodning x Förståelse, L = A x F ( 

Myrberg, 2007). Dyslexi är enligt Høien och Lundberg (2013, 25-26) en svaghet i det 

fonologiska systemet och kännetecknas av att koppling fonem-grafem samt 

ordavkodningen inte är automatiserad, svårigheter med att avkoda nonsensord, dålig 

rättskrivning, lässvårigheterna är resistenta, oklar artikulation och att det finns 

signifikant skillnad mellan färdigheten i läs- och hörförståelse.  

 

Forskning visar att svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning ska kunna 

observeras på barnets båda språk (Bøyesen 2006; Hedman, 2009; Salameh, 2012). Flera  

av informanterna nämner, i linje med vad forskning visar (Torpsten, 2008; Hyltenstam, 

2010b; Hedman, 2012) att det är viktigt att även utreda elevens läs- och skrivkunskaper 
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på elevens båda språk. Enligt Salameh (2012) utvecklar barnet sin fonologi (språkljuden 

och dess organisation) och grammatik i samma takt som enspråkiga om barnet 

exponeras av sina båda språk; både modersmålet och svenska. Flera av informanterna 

nämner, i enlighet med Salameh, att modersmålsläraren har en viktig roll vid utredning 

av elevens modersmål. De upplever samtidigt en brist på utbildade modersmålslärare, 

vilket enligt informanterna både ger konsekvenser i identifiering och utredning.   

 

Några av informanterna nämner att man måste ta hänsyn till elevens språkliga nivå vid 

utredning; eftersom elevens svenska inte är åldersadekvat. I enlighet med 

informanternas syn på en försenad språklig utveckling visar forskning att det tar mellan 

tre till åtta år att tillägna sig ett andraspråk och nå en infödds nivå i skolans läsämnen 

(Thomas & Collier, 2002). Enligt Jacobson (2006) ligger flerspråkiga elevers 

svårigheter på förståelsen av texter. Dessa barn saknar ofta det ordförråd eller den 

kulturkompetens om svenska förhållanden som behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra 

sig svenska texter. Ordförråd är den enskilt viktigaste faktorn bakom läsförståelse enligt 

Lundberg och Herrlin (2014).    

 

6.4.2 Kartläggningsmaterial 

Hyltenstam (2010b) anser att det behöver utvecklas likvärdiga tester vid läs- och 

skrivutredning hos nyanlända elever för att förhindra underdiagnostisering av dessa 

elever. I linje med Carlström (2010) nämner tre av informanterna att i den språkliga 

delen av en fördjupad läs och skrivutredning kartlägger man bland annat fonologisk 

medvetenhet, avkodning, högläsning av text och läsförståelse, rättstavning och fritt 

skrivande men att det är svårt att hitta bra kartläggningsmaterial som passar de 

nyanlända. Liksom Høien och Lundberg (2013) ser en av informanterna möjligheter till 

ickespråkliga delar som till exempel arbetsminne och att upprepa nonsensord, vilket kan 

ge indikationer på läs- och skrivsvårigheter.  

 

Salameh (2012) ser en möjlighet i att översätta svenska bedömningstest till modersmålet 

via tolk men att det måste kompletteras med andra typer av bedömning. Hon menar att 

man då kan få en uppfattning om elevens förmåga på modersmålet och utifrån det 

bedöma om eleven varit för lite exponerad av svenska. Brist på samarbete med 

modersmålslärarna är enligt informanternas berättelser ett dilemma i 

kartläggningsarbetet.  

  

Många av informanterna ser det norska kartläggningsmaterialet, Flerspråkig 

kartläggning av avkodning och läsning, (SPSM, 2016b), som en viktig del i 

utredningsprocessen.  Kartlägggningsmaterialet brister enligt flera av informanterna i att 

det inte finns översatt till alla språk. Flera av informanterna menar också, i enlighet med 

SPSM (2016b), att det finns brist på modersmålslärare på vissa språk och att många 

modersmålslärare inte har kunskap om läs- och skrivsvårigheter; hur man identifierar 

eller utreder. En av informanterna ser en möjlighet att rekrytera modersmålslärare hos 

nyanlända. Bøyesen (2006) lyfter faran i brist på samarbete med modersmålsläraren då 

hon ser att konsekvensen blir att samma kartläggningsmaterial används till alla elever i 

klassen oavsett språkbakgrund (Ibid.)  
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7 Diskussion och förslag på vidare forskning 

I detta kapitel diskuteras metodvalet och resultatet. Även förslag på vidare forskning 

presenteras.  

 
7.1 Metoddiskussion 
 

En kvalitativ ansats visade sig vara ett bra val för att besvara syfte och frågeställningar i 

studien. Att använda semistrukturerade intervjuer passade bra, då informanterna hade 

möjlighet att utifrån frågeställningarna berätta fritt. Intervjuerna blev mer som samtal 

om hur de upplever identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos 

nyanlända elever. Viktigt i denna studie har varit att ha deltagarna i fokus (Bryman, 

2011). Vi anser att validiteten i studien är god, då vi använt oss av en intervjuguide som 

stöd. Med undersökningens validitet menas att man så nära som möjligt lyckas 

undersöka det man avser att undersöka (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2010).  

 

För att reliabiliteten ska bli så bra som möjligt läste vi varandras intervjuer och 

diskuterade dem. På så sätt säkerställde vi att vi hade förstått det inspelade materialet på 

ett så rättvist sätt som möjligt. Enligt Bryman (2011) innebär reliabilitet tillförlitligheten 

i studien. Larsson, Lilja och Mannheimer (2010) anser att intervjutillfället inte får störas 

av variationer i plats, tid eller intervjuare för att uppnå hög reliabilitet. Vi valde därför 

att genomföra intervjuerna på informanternas egna arbetsplatser och att det bara var en 

intervjuare vid varje tillfälle. Vi hade även hjälp av pilotstudien vi genomförde 

tillsammans innan intervjuerna. Vi utgår från att informanternas svar är resultatet från 

informanternas situation vid det aktuella tillfället och att slutsatser som dras inte är sant 

för all framtid.  

 

Studiens syfte och frågeställningar har legat som grund i hela arbetet och utifrån 

informanternas svar har olika teman utkristalliserats. Vi valde att göra samma rubriker i 

litteratur-, resultat- och analysdelen för att få en ”röd tråd” genom hela arbetet. I 

resultatdelen sammanfattade vi informanternas berättelser och styrkte det med citat. Vi 

lyfte även fram möjligheter och hinder som informanterna berättade om. I analysen 

förstärkte vi informanternas berättelser genom forskning som vi belyste i 

litteraturgenomgången samt i teorierna.   

  

Svårigheten med vårt arbete var att begränsa oss till vårt syfte och frågeställningar. Vi 

hade ett stort empiriskt material att utgå ifrån. Den största svårigheten med 

sammanställningen av resultatet var att få fram de mest relevanta temaområdena, 

eftersom det fanns många infallsvinklar och teman som gick i varandra. Vi upplevde 

svårigheter med att skapa rubriker som vi kunde använda genom hela arbetet.   

 

Vi hade ett målstyrt urval eftersom vi ville att informanterna skulle ha erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända elever. Personerna som fick förfrågan om att delta i studien 

svarade ja och var positiva till att medverka. De tyckte att syftet och frågeställningarna 

var aktuella och intressanta.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion  
  

Syftet med studien är att analysera pedagogernas berättelser om möjligheter och hinder 

för att identifiera och utreda nyanlända elevers läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. 
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Vi valde en kvalitativ ansats i vår studie och samlade empiriskt material i form av 

semistrukturerade intervjuer beroende på att vi ville ta del av pedagogernas upplevelser 

av processen. Med hjälp av den semistrukturerade intervjuformen kunde vi ta rollen 

som intresserade lyssnare. Vi analyserade materialet med hjälp av tidigare forskning 

samt olika teorier som kunde hjälpa oss att förstå pedagogernas berättelser av 

identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever. De nio 

intervjuerna av speciallärare, specialpedagoger, SVA-lärare och modersmålslärare 

genomfördes på två skolor som har ett stort antal nyanlända elever och på kommunens 

mottagningsenhet. 

 

Resultatet av vår studie visar att pedagogerna uppmärksammar både möjligheter och 

hinder i utmaningen att identifiera och utreda nyanlända elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Möjligheter som lyftes fram var att kompetens finns någonstans i 

huset, extern rådgivning och hjälp finns att tillgå vid behov och möjligheten att 

rekrytera modersmålslärare bland nyanlända personer. Pedagogerna beskriver 

fortbildning i andraspråksutveckling för speciallärare/specialpedagoger och fortbildning 

i läs- och skrivsvårigheter för SVA- lärare och modersmålslärare som en möjlighet för 

att öka kunskapen om läs- och skrivsvårigheter. Även utredningsmaterial som är 

oberoende av språkkunskaper lyftes fram som möjligheter; såsom arbetsminne, 

ordmobilisering/RAN, visuell perception och avvikande ögonrörelser. Detta ses som en 

möjlighet för elever som inte kan svenska språket tillräckligt väl för att kunna 

utredas.  Möjligheter som lyftes fram var även att modersmålslärare ger förståelse för 

kulturella skillnader och många berättar om den första kartläggningen som ett steg mot 

likvärdighet i utbildningen. 

 

Hinder och svårigheter som lyftes fram var att veta vem som äger rätt kompetens för att 

utreda läs- och skrivsvårigheter på nyanlända och att det råder osäkerhet kring 

ansvarsbiten. Pedagogerna påstår att det finns stora brister på kunskap om 

andraspråksutveckling hos lärare och speciallärare och att modersmålslärare och SVA-

lärare saknar kunskap om hur man identifierar läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna 

berättar om brist på gemensamma riktlinjer och rutiner och på former och 

förutsättningar för samarbete mellan professioner. De lyfter även fram 

samarbetssvårigheter med föräldrarna eftersom kulturella skillnader sätter käppar i 

hjulet. Det framkommer att föräldrar ibland vill dölja eventuella svårigheter. 

Pedagogerna berättar också om samarbetssvårigheter mellan lärare och 

modersmålslärare. Olika professioner ser samarbetet från olika perspektiv och man ser 

ibland den andre som samarbetsförsvårare. Pedagogerna uttrycker att det är brist på 

utbildade modersmålslärare, vilket ger konsekvenser i både identifiering och utredning. 

Det råder även osäkerhet kring vilka kartläggningmaterial som ska användas och det 

saknas ett heltäckande kartläggningsmaterial. Flera av pedagogerna berättar att den 

första kartläggningen saknar bedömning av eventuella läs- och skrivsvårigheter; att den 

endast visar resultat av muntlig bedömning av läserfarenhet och läsintresse. Den 

svåraste utmaningen ser de i att möjliggöra bedömningar om eleverna behöver 

specialpedagogiskt stöd eller stöd i sin andraspråksutveckling vilket leder till både över- 

och underidentifiering.  

 

Det råder ingen tvekan om att det är en stor utmaning att identifiera nyanlända elever 

med läs- och skrivsvårigheter i skolan. Trots att forskning visar på vikten av ett tidigt 

upptäckande dröjer ofta utredningen och det resulterar i att rätt åtgärder inte sätts in. Det 

problemet ser vi som en brist i likvärdighet och rätten till att få stöd. Vi ser det som 

extra viktigt med tidiga insatser när det gäller nyanlända med tanke på deras tidigare 
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upplevelser och eventuella trauman eftersom det påverkar självförtroendet. Om 

identifieringsprocessen förbättras kan vi hjälpa fler elever att kunna delta i samhället på 

lika villkor.  

 

Syftet med modersmålsundervisningen är att bygga upp ordförrådet och att utveckla 

språkets uppbyggnad. Om modersmålsläraren har relevant utbildning om läs- och 

skrivutvecklingen samt viss kunskap om läs- och skrivsvårigheter borde det upptäckas 

om modersmålets utveckling inte går framåt i normal takt och ifall det föreligger läs- 

och skrivsvårigheter på modersmålet. Eftersom dyslexi förekommer på alla språk ser vi 

att det är viktigt att fortbilda modersmålslärare. Modersmålslärare och SVA- lärare ser 

samtidigt behov av att speciallärare får fortbildning i andraspråksutveckling. Vi ser här 

att ifall ett fungerande samarbete kan komma till stånd mellan olika professioner 

behöver inte alla äga kunskap om allt; viktigast är att man vet vem som ansvarar för vad 

och vem som har kunskap om olika delar i processen. Studien och forskningsöversikten 

visar att samarbete är avgörande med tanke på att svårigheterna ofta är en blandning av 

svårigheter i både förstaspråket, andraspråket och eventuellt även läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexisvårigheter. Det behöver utvecklas en samarbetskultur där 

rektor, lärare och elevhälsans personal samarbetar så att alla elever ges möjlighet att 

utvecklas maximalt.  

 

Det finns ett behov av att arbeta förebyggande med ett främjande arbete på individ- 

organisations- och gruppnivå. Med tydliga rutiner får pedagoger bättre förutsättningar 

att ge varje nyanländ elev rätt stödåtgärder. Detta i syfte att långsiktigt minska antalet 

elever som inte får den hjälp de är i behov av. I vissa kommuner har man tagit fram en 

arbetsmodell för processen för kartläggningen. Denna typ av arbetsmodell hoppas vi 

kommer att utarbetas i flera kommuner vilket skulle innebära en större likvärdighet. I 

vissa kommuner används det norska flerspråkiga kartläggningsmaterialet på nyanlända 

för att bedöma den fonologiska medvetenheten på modersmålet för att identifiera 

eventuella läs- och skrivsvårigheter. Det norska flerspråkiga kartläggningsmaterialet i 

kombination med den obligatoriska första kartläggningen skulle kanske kunna fungera 

som en tidig identifiering av eventuella svårigheter för att kunna genomföra rätt åtgärder 

på ett tidigt stadie.  

 

För att utreda en nyanländ elevs eventuella läs- och skrivsvårigheter skulle användning 

av digitala utredningsmetoder, på elevens modersmål, kunna vara en möjlighet. Det 

skulle kunna innebära att utredning kan ske på elevens modersmål, oberoende av 

elevens kunskaper i svenska språket.  

 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra med utvecklingen av arbetet kring 

identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever i 

grundskolan. Avslutningsvis ett citat från intervjun av Isa, specialpedagog, som 

beskriver sin vision:  

 

”Att jobba tillsammans med flera professioner är den största möjligheten 

egentligen.”   
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7.3 Förslag på vidare forskning 
 

För att kunna påverka skolornas och kommunernas rutiner och riktlinjer kring läs- och 

skrivutredningen hos nyanlända vore det intressant att göra en studie där man jämför 

olika professioners uppdrag när det gäller både identifiering, utredning samt åtgärder. 

För vidare forskning föreslår vi även att jämföra olika skolor eller olika kommuners 

rutiner att ta emot och hantera nyanlända elever och att genom kvalitativa intervjuer ta 

reda på hur huvudmän och rektorer i kommunen ser på sitt ansvar.  

 

För att ta reda på hur de nyanlända eleverna med läs- och skrivsvårigheter upplever sin 

situation vore det givande att göra en studie där deras röster blir hörda. Genom 

kvalitativa intervjuer skulle man kunna ta reda på hur de själva har upplevt 

identifierings och utredningsprocessen och hur de upplever stödet de får.  

 

Eftersom det eventuellt finns annat än fonologiska faktorer som påverkar 

avkodningen/läsningen är det intressant att följa forskningen om bland annat 

ögonrörelser. Detta skulle kanske kunna vara en metod som inte är beroende av språket 

för att se om en elev har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Missivbrev- brev till informanterna 

 
Hej! 

Vi studerar vid speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö och ska skriva 

vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att utifrån pedagogernas berättelser analysera 

vilka möjligheter och hinder som finns för att identifiera och utreda nyanlända elevers 

läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Vi har valt att intervjua nio pedagoger med 

olika professioner som arbetar med nyanlända elever. Vi vore tacksamma om du vill 

ställa upp på en intervju. 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. Vi hoppas på att få spela in 

intervjun. Inspelningsmaterialet kommer att raderas efter transkriberingen. För att ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet kommer all information att anonymiseras. Materialet 

kommer endast användas i examensarbetet. Vi kommer inom de närmaste dagarna ta 

kontakt med dig för att eventuellt boka en tid för en intervju. 

Arbetet pågår under handledning av Goran Basic; fil. dr i sociologi och 

universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet Växjö, goran.basic@lnu.se, 0470-708 

959. 

 

Tack på förhand! 

Kaisa Björk och Eva Danielsson 

 

Kaisa Björk kaisa.bjork@XX.se  mobilnummer: XXX-XXXXXX 

Eva Danielsson eva.danielsson2@XX.se  mobilnummer: XXX-XXXXXX 

  



  
 

II 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta om identifierings- och utredningsprocessen för nyanlända elever 

med läs- och skrivsvårigheter på er skola? 

2. Vilka personer är med i detta arbete? Nyckelpersoner?   

3. Beskriv vilka möjligheter och hinder du ser i arbetet kring identifiering av läs- 

och skrivsvårigheter hos nyanlända? 

4. Hur beskriver du samarbetet mellan olika professioner (modersmålslärarna, 

SVA-lärarna, speciallärarna) för arbetet med nyanlända elever med läs- och 

skrivsvårigheter på er skola? 

5. Beskriv hur du tycker att processen skulle se ut för att tillgodose barnens behov 

på bästa sätt? (Vision) 

6. Berätta mer om det du uppfattar som viktigt men som vi inte har tagit upp.  

 

 

Kompletterande fråga till mottagningsenheten 

 

Får ni vid inskrivningssamtalet kunskap om hur elevens läs- och skrivutveckling sett ut i 

hemlandet? 

 

Kompletterande frågor till modersmålslärarna 

 

Får ni vid inskrivningssamtalet eller senare kunskap om hur elevens läs- och 

skrivutveckling sett ut i hemlandet? 

Vilka kunskaper och kartläggningsmaterial anser du att modersmålslärare behöver ha 

för att kunna identifiera nyanländas läs- och skrivsvårigheter? 

 

 


