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Titel 
Skolsvårigheter hos andraspråkselever – kartläggning och framgångsfaktorer 

 

English title 
Learning Difficulties of Second Language Learners – Screening and Success  

 

Abstrakt 
Bakgrunden till studien är den utmaning som skolan står inför med ett ökat antal 

andraspråkselever.  För att kunna möta varje elev på den nivå de befinner sig behöver man 

ha redskap även för andraspråksproblematiken.  

 

Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur skolan genom kartläggning kan ta 

reda på om en andraspråkselevs skolsvårigheter beror på läs- och skrivsvårigheter eller 

svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk. Ett annat syfte är att ta reda på vad skolan kan 

göra för att stötta andraspråkselever som riskerar att inte nå målen.  

 

I studien, som är kvalitativ, har fyra intervjuer genomförts med nordiska forskare och väl 

anlitade föreläsare inom området. Arbetet är indelat i kategorierna tillägnandet av ett 

andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, kartläggning och framgångsfaktorer.  

 

Informanterna är överens om att fonologin är en central del i kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter liksom att kartlägga elevens båda språk och se till elevens hela situation. 

Resultatet visar också att modersmålsundervisningen är avgörande för andraspråkselevers 

skolframgångar. I studien framkommer att samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan är 

nödvändig för andraspråkselevers skolresultat, samma sak gäller vid kartläggningsarbetet.  

 

Nyckelord 
Andraspråk, andraspråkselever, fallgropar, framgångsfaktorer, förstaspråk, kartläggning, läs- 

och skrivsvårigheter, modersmål, svenska som andraspråk 
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1. Inledning 
 

Ämnet skolsvårigheter hos andraspråkselever är mer aktuellt än någonsin och väl värt att 

utforska, då det blir allt fler andraspråkselever ute på våra skolor. Av egen erfarenhet vet vi att 

vi möter ett ökat antal andraspråkselever som riskerar att inte nå målen, och som speciallärare 

ställs vi inför utmaningen att utreda bakgrunden till svårigheterna. Att ämnet är aktuellt ser vi 

också i vårt nyhetsflöde. Till exempel uttalar sig Monica Axelsson i en nyhetsartikel från den 

10 augusti 2015 angående bristen på modersmålslärare och utbildningsplatser för dessa. 

Många skolor tvingas bryta mot lagen, som sedan 70-talet ger flerspråkiga elever rätt till 

undervisning i sitt modersmål, då de varken har behöriga eller obehöriga modersmålslärare 

(SVT nyheter 2015b). Ett annat exempel är Anna Kaya som tar upp bristen på behöriga lärare 

i svenska som andraspråk och vad det kan leda till (Sveriges television 2015a). 

 

Att placera nyanlända elever direkt i ordinarie klass utan möjlighet till 

modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och studiehandledning kan liknas vid att 

kasta ut dem på djupt vatten och ta för givet att de lär sig simma utan simdynor eller 

simundervisning (Axelsson & Magnusson 2012).  

 

I denna studie undersöker vi hur skolan, genom kartläggning, kan differentiera orsakerna till 

att en andraspråkselev riskerar att inte nå målen. Beror det på läs- och skrivsvårigheter eller 

svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk? Vi vill med vår studie bredda tidigare forskning 

inom området och väljer att göra detta genom intervjuer med några ledande nordiska forskare 

och väl anlitade föreläsare inom valt ämne. Genom att sammanföra de utvalda informanternas 

syn, fråga för fråga, kan vi se likheter och skillnader som skapar en bredd. Vi vill också ta 

reda på hur vi på bästa sätt kan stötta andraspråkseleverna för såväl framtida skolgång och 

studier som att bli delaktiga medborgare i ett svenskt samhälle.  

 

Alla elever är unika, och variationen mellan andraspråkselever är än större än om jämförelse 

görs med svenska elever. Andraspråkselever har olika förutsättningar som bland annat beror 

på tiden de har tillbringat i Sverige, hur gamla de var när de kom hit, tidigare skolbakgrund 

och inte minst vilket språk som är deras förstaspråk (Nauclér 2000). Vi har en förhoppning 

om att hitta ett kartläggningskoncept för att avgöra vari andraspråkselevernas svårigheter 

ligger.  

 

I studien växlar vi mellan begreppen förstaspråk och modersmål. Detta beror på att det finns 

vedertagna begrepp såsom till exempel modersmål inom skolan samtidigt som begreppet 

förstaspråk används frekvent inom forskningen. Likadant är det med begreppen 

andraspråkselever och flerspråkiga elever. 

 

En av oss har egna erfarenheter av att vara en andraspråkselev som sitter i klassrummet utan 

att förstå vad lärare och klasskamrater pratar om. Att plocka fram känslan av utanförskap och 

exkludering trots att all undervisning skedde i samma rum som för resten av klassen är enkelt. 

Det har satt sina spår, trots att många år har passerat, och en drivkraft i detta arbete är att inte 

utsätta elever för samma känsla där det på något sätt går att undvika. Oron och rädslan i 

blicken hos nyanlända andraspråkselever är lätt att känna igen och berör varje gång den dyker 

upp. Tanken på att bli bedömd utifrån dessa förutsättningar känns inte rättvis och det behövs 

mer kunskap om andraspråksutveckling i skolan.  

 
  



4 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Statistik 

Enligt Skolverket var 90 procent av alla svenskfödda elever behöriga till gymnasieskolan 

2014. Motsvarande siffror för elever som invandrat före skolstarten var 86 procent och för 

elever som invandrat efter skolstarten var 52 procent.  Här behöver skolan stötta 

andraspråkselever om andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka. Det är ett allt mer 

angeläget område för skolutvecklingen att ta tag i då det enligt tabell 1 blir fler 

andraspråkselever i svensk skola. År 2004 var det 14 procent av eleverna som var berättigade 

till modersmålsundervisning och alltså har ett annat modersmål än svenska. År 2013 var 

motsvarande siffror 22,9 procent (Skolverket 2015). 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Ur Skolverkets databas (2015). 

 

Svensk skola är dålig på att värdera flerspråkigheten och ta tillvara på den erfarenhet och 

kunskap som flerspråkiga elever har. Många gånger förknippas flerspråkighet istället med 

problem och brister (Lindberg & Hyltenstam 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Andel med läs- och skrivsvårigheter respektive  

dyslexi i Sverige (Svensson 2014). 

 

 

15-20 procent av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter och 5-8 procent har dyslexi. Om 

det är cirka en femtedel andraspråkselever i en klass (Tab. 1) på totalt tjugofem elever, skulle 

det innebära fem elever. Av dessa fem elever kan man med utgångspunkt i Svenssons modell 

(Fig. 1) förmoda att det är en andraspråkselev per klass som har läs- och skrivsvårigheter. I 

var tredje klass skulle det då finnas en andraspråkselev med dyslexi (Svensson 2014). Dyslexi 

definieras, enligt Høien och Lundberg (2013): 

Modersmålsundervisning, andel (%) berättigade elever 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Riket 

totalt 
14 14,8 15,4 16,6 18,1 19,4 20,5 20,7 20,5 22,9 
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”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 med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen 

kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går i 

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

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

hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område 

oftast också kvarstår upp i vuxen ålder” (Høien och Lundberg 2013, s.21). 

 

I läroplanen står att skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i 

samhället (Skolverket 2011). Idag är det en av fyra vuxna i Sverige som inte når grundskolans 

mål, de kan till exempel bara läsa enkla och välstrukturerade texter (Jacobsson 2006).  

 

2.2 Språk 

Bland andraspråkselever i Sverige talas det cirka 200 olika modersmål (Språk och folkminnen 

2014). Dessa språks ortografier skiljer sig från varandra. En del är fonologiskt baserade – 

ytortografiska och innebär att orden skrivs på ett mycket ljudenligt sätt. Andra är 

djuportografiska och då är avståndet mellan stavning och uttal större. Sedan finns det också 

språk med betydelsebärande ortografi – logografiska språk – där delar av, eller hela, ord 

skrivs som en symbol som till exempel kinesiska tecken (Andersson 2001). Då kan frågan 

ställas om en andraspråkselevs fonologiska svårigheter syns tydligare i svenska, som är ett 

fonologiskt baserat språk, än i elevens förstaspråk om det har en annan ortografi? ”Fonologi 

har med språkens ljudsystem att göra. Svenskan kan till exempel kombinera tre konsonantljud 

i början av ett ord (springa) medan många andra språk endast kan ha ett” (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010, s.100). ”Ortografi har med stavning och interpunktion att göra samt 

samspelet mellan grafer (skrivtecken) och fonem” (Flyman Mattsson & Håkansson 2010, 

s.103). 

 

Olika definitioner har gjorts när det gäller vad som betecknar att kunna ett språk. Tre 

beståndsdelar utgör kärnan i de flesta definitioner och det är uttal, grammatik och ordförråd. 

Mer och mer intresse läggs dock på hur språket fungerar och används i ett större sammanhang 

än ljud, ord, fraser och meningar (Abrahamsson & Bergman 2005). Språkbehärskning kräver 

att flera förmågor samverkar (Bachman & Palmer 1996). Kommunikativ språkförmåga som 

kan delas upp i organisatorisk kompetens (kunskap om språksystemet) där uttal, grammatik, 

ordförråd, samtalsstruktur och textstruktur ingår samt i pragmatisk kompetens (kunskap om 

språkanvändning) som innefattar dels hur vi språkligt uttrycker olika funktioner som till 

exempel att uttrycka känslor eller önskningar, och dels kunskap om olika sätt att uttrycka sig i 

olika situationer. Sammanlänkat av allt kommer den strategiska kompetensen som behövs när 

det effektivaste sättet ska väljas för att uttrycka det som önskas i en viss situation. Den är 

extra betydelsefull för andraspråksinlärare, då de å ena sidan ibland måste använda språket 

fast de inte behärskar grammatiken korrekt eller kan orden för det de vill säga. De får ta 

språkliga risker och nybilda ord för att få fram sitt budskap. Sådana här strategier är en central 

del i den kommunikativa kompetensen och bör ses som något positivt och inte som fel och 

brister. Å andra sidan riskerar andraspråksinlärare att inte göra sig förstådda när de uttrycker 

sig på ett för svenskan inte helt korrekt sätt (Abrahamsson & Bergman 2005).  
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2.3 Vad säger våra styrdokument? 

Våra styrdokument påtalar vikten av att jobba språkutvecklande. Ett språkutvecklande 

arbetssätt gynnar alla elever, och framför allt andraspråkselever. Det innebär att alla lärare ska 

stötta elevernas ämnesspråkliga utveckling. Lärarna ska utgå från och förklara ämnesspecifika 

ord och begrepp så att eleverna blir bekanta med dem och använder dem när de själva 

producerar tal och text (Skolverket 2014a).  I skollagens 1 kap. 4§ står: 

 
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen”. (SFS 2010:800, s.2) 

 

En skillnad kan vara just elevernas språkkunskaper där många av dagens elever är 

flerspråkiga. I läroplanen 1 kap. står att: 

  
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. /…/ Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. (Skolverket 

2011, s.8) 

 

I kursplanen för svenska som andraspråk, kapitel 3.18 går att läsa:  

 
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” 

(Skolverket 2011, s.239).  

 

Det är inte bara svenskämnet som har ansvar för att utveckla elevernas språk utan alla lärare i 

alla ämnen ska arbeta språkutvecklande (Skolverket 2012a, 2014a). 
 

Skolor i Sverige kartlägger elevers språkutveckling och läs- och skrivutveckling. Vid 

kartläggning av andraspråkselever kan det vara svårt att veta vad som faktiskt kartläggs, och 

särskilt om en elev visar svårigheter av någon form. Å ena sidan kan det vara läs- och 

skrivsvårigheter som framträder, å andra sidan kan det vara svårigheter som beror på brister i 

andraspråksinlärningen. Det är väsentligt för elevernas såväl trygghet som utveckling att deras 

svårigheter identifieras och att de får rätt stöd utifrån typen av svårigheter (Hyltenstam 2003). 

Med utgångspunkt i detta känns syftet i vår studie relevant. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att, genom att vända oss till forskare, undersöka hur skolan genom 

kartläggning kan differentiera orsakerna till att en andraspråkselev riskerar att inte nå målen. 

Beror problematiken på läs- och skrivsvårigheter eller på svårigheter i tillägnandet av ett 

andraspråk? Vi vill också ta reda på hur skolan på bästa sätt kan stötta andraspråkselever.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

 Vad är primära områden att kartlägga hos andraspråkselever för att konstatera om 

problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller på svårigheter i tillägnandet av 

ett andraspråk? 

 

 Vilka är fallgroparna/svårigheterna i kartläggning hos andraspråkselever för att 

konstatera om problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller på svårigheter i 

tillägnandet av ett andraspråk? 

 

 Hur kan skolan på bästa sätt stötta andraspråkselever? 
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4. Litteraturgenomgång  
 

Vi har inspirerats av Tjernbergs avhandling (2013) och Lindéns examensarbete (2010) när det 

gäller upplägget i detta kapitel som vi har valt att kalla litteraturgenomgång. Tjernberg har 

vävt ihop teoretiska aspekter med forskning runt läs- och skrivlärande och utgått från olika 

teman som även står som underrubriker i hennes avhandling. Lindén har ett liknande upplägg 

i sin uppsats. Då vi fann det svårt att utgå från en teori valde vi som de ovan att väva ihop 

teorier och begrepp med tidigare forskning i de fyra underrubrikerna; tillägnandet av ett 

andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, kartläggning samt framgångsfaktorer – hur kan skolan 

stötta andraspråkselever. Forskare i forskningsstudier bör utgå från flera olika teorier, förordar 

Eliasson (1995).  

 

4.1 Tillägnandet av ett andraspråk. 

Vad är ett andraspråk? För att kunna svara på den frågan måste först ett förstaspråk definieras. 

Ett förstaspråk är det språk som en individ tillägnar sig först i livet, av föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. Ett andraspråk blir då vilket språk som helst som en individ tillägnar sig efter 

det att förstaspråket är etablerat. Termerna syftar således på den ordningsföljd i vilken en 

individ har tillägnat sig språken. Det har ingenting med behärskningsgrad eller identitet att 

göra. En viktig aspekt är dock att ett andraspråk lärs in i den miljö där det används som 

kommunikationsspråk. Om ett andraspråk i stället lärs in i skolan, på kurser eller universitet 

brukar termen främmandespråk användas (Abrahamsson 2009). 

 

Ett språk kan delas in i vardagsspråk och skolspråk där vardagsspråket är de ord elever 

utvecklar hemma och under fritiden. Skolspråket möter eleverna i skolans 

ämnesundervisning. Denna indelning har sin grund i Vygotskijs indelning av språkliga 

begrepp; barnens förstaspråksutveckling och det mer formella språket som utvecklas genom 

undervisning. Barn utvecklar sitt språk hela tiden i olika situationer då de kommunicerar med 

andra. Detta gör att de kan olika mycket när de börjar skolan (Hägerfelth 2011). Barn kan 

ungefär 10 000 ord vid skolstarten och vilka ord de kan beror på deras uppväxtmiljö. Därefter 

lär de sig cirka 3 000 ord per läsår genom hela skolåldern (Viberg 1994). Viberg delar in 

språket i baskunskaper och utbyggnader. Baskunskaperna behärskas av modersmålstalande 

barn i skolstartsålder och kunskaperna består av språkets ljudsystem, en grundläggande 

grammatik, förmågan att kunna delta i samtal, samt ovan nämnda ordförråd. Skolans 

undervisning bygger på att eleverna har denna baskunskap och syftar till att utveckla 

utbyggnaden när det gäller förmågorna att tala, lyssna, läsa och skriva. Läsundervisningen till 

exempel bygger på att eleverna behärskar språkets ljudsystem och fokuserar mer på att 

utveckla flyt och läsförståelse (a.a.). Andraspråkselever behöver särskild undervisning för att 

utveckla sina baskunskaper innan utbyggnaden (Bergman 2003). Äldre elever möter fler 

abstrakta ord i skolundervisningen och det gör att elever som lär sig ett nytt språk i skolåldern 

lär sig ord i en annan ordning än på sitt förstaspråk. Andraspråkselever kan därför sakna 

många vardagsord (Ladberg 2003). Edling (2006) har i sin avhandling undersökt 

abstraktionen i läroböcker för årskurserna 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 i 

gymnasieskolan. Hon kommer bland annat fram till att abstraktionen ökar ju högre upp eleven 

kommer i årskurserna men att det skiljer sig en del mellan olika ämnen. Där hittar vi 

svenskämnets narrativa berättelser i ena änden av abstraktionsskalan och texter från de 

naturorienterade ämnena i den andra änden som är den mest abstrakta. Mitt emellan dessa 

ytterligheter återfinns texter från de samhällsorienterade ämnenas läroböcker. De ord och 
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begrepp som används i läromedlen blir också mer och mer skolspråkiga ju högre upp i 

årskurserna eleven kommer. Det ställs alltså högre krav på elevernas skolspråk ju äldre de blir 

(a.a.). Varje skolämne har sina typiska ämnesord och det är dessa läraren förklarar och 

undervisar om. Andra ord och begrepp förväntas eleverna redan kunna och problem uppstår 

när eleverna inte förstår dem. Många flerspråkiga elever har särskilt svårt med ord som finns i 

vardagsspråket men som har en specifik betydelse i skolämnet (Hägerfelth 2011). Andra svåra 

ord är kulturspecifika, lågfrekventa eller allmänakademiska ord:  

 
”Hit hör ord som ’teckna, sur, förening, kraft och energi’ (ord med olika betydelser), 

’svamp, meta, älg, garageuppfart, tillryggalägga’ (kulturspecifika eller lågfrekventa). 

Exempel på ord som tillhör det allmänakademiska språket är sådana som ’tämligen, bestå, 

uppstå, förkomma, framträdande, utbredning och omvandla’. Detta är ord som alla elever 

förväntas förstå och därför förklaras de inte särskilt ofta. Men de kan alltså vålla problem 

för många elever, i synnerhet flerspråkiga elever” (Hägerfelth 2011, s.50). 

 

Cummins definierar indelningen av ett språk med termerna BICS – Basic Interpersonal 

Communication Skills, och CALP – Cognitive Academic Language Proficiency. BICS bygger 

mer på det vardagliga talspråket, det som andra benämner vardagsspråket, medan CALP är 

mer akademiskt och skriftligt, skolspråket (Axelsson & Magnusson 2012). Enligt Collier och 

Thomas (1999), som har gjort en studie av engelskspråkiga andraspråkselever, tar det tre till 

åtta år att tillägna sig ett skolspråk om eleven kommer till ett nytt land mellan fem till åtta års 

ålder. Om han eller hon invandrar mellan åtta till elva års ålder tar det två till fem år att 

tillägna sig ett skolspråk som motsvarar språkkunskaperna för enspråkiga elever på den nivå 

som krävs för att klara skolarbetet. För elever som kommer mellan tolv till femton års ålder 

tar det sex till åtta år vilket i deras studie gjorde att de flesta aldrig nådde den språkliga nivån 

innan de slutade grundskolan. Orsaker till skillnaderna i antalet år för andraspråkstillägnandet 

av ett skolspråk är dels vilken språklig nivå som krävs i de olika årskurserna för att klara 

skolan, ju äldre elever och ju högre upp i skolsystemet desto större krav vilket försvårar för 

dem som kommer till ett nytt land i tonåren. En annan orsak är elevens tidigare 

skolerfarenheter. Att det tar kortare tid för åtta- till elvaåringar förklaras med att de ofta har en 

skolbakgrund från sitt ursprungsland och att de kan dra nytta av att kunna läsa på sitt 

modersmål när de ska tillägna sig ett nytt språk i både tal och skrift. Tidigare skolbakgrund är 

den mest avgörande orsaken för ett snabbare och lättare andraspråkstillägnande (a.a.). Lärare 

måste ställa sig frågorna: 

 
”Vilka är de elever jag har framför mig? Vad bär eleverna med sig i sitt språk- och 

kunskapsbagage? Hur använder de språket? Vad behöver de hjälp med att utveckla? Vad 

är det elever förväntas kunna lyssna till, läsa, tala och skriva om i mitt ämne? I vilka 

sammanhang? På vilket sätt? Varför just så? Uttryckt med andra ord: Vilka språkliga 

redskap i vid mening kännetecknar undervisningsämnet, och vad behöver man som lärare 

veta om språket i det egna ämnet och om eleverna för att kunna utveckla såväl språk som 

ämneskunskaper hos eleverna?” (Hägerfelth 2011, s.48). 

 

Tidiga insatser för att stimulera språk- och kunskapsutvecklingen för andraspråkselever är av 

stor vikt. Om detta inte görs kan det få förödande konsekvenser för elevernas senare skolgång 

då det tar lång tid att tillägna sig ett skolrelaterat andraspråk (Lindberg & Hyltenstam 2012).  

 

Andraspråkselever är en heterogen grupp med varierad bakgrund gällande språk- och 

omvärldskunskaper. Det är svårt att förutsäga spridningen i kunskaperna, och det är en 

utmaning för lärarna att ta tillvara på denna mångfald (Nauclér 2000). Lärare måste ta reda på 
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var eleverna befinner sig språkligt och planera sin undervisning mot målen utifrån detta 

utgångsläge. Det är genom tidigare kunskaper om såväl språket som ämnet eleverna tolkar ny 

information som de får till sig genom undervisning (Cummins 2000a). Här bör lärare vara 

medvetna om att synen på lärande och kunskap är olika i olika länder. I vissa länder är det 

fokus på att lära sig utantill medan andra prioriterar samarbete och interaktion. I vissa länder 

straffas elever som ifrågasätter och tänker kritiskt medan dessa förmågor ska stärkas enligt 

svensk läroplan (Sandell Ring & Hassanpour 2012). När det finns flera andraspråkselever 

med olika bakgrund i en klass kan många få svårt att tillägna sig undervisningen. För en del 

beror det på att de inte har tidigare kunskaper i ämnet medan det för andra beror på att de inte 

kan uttrycka sig på andraspråket. För ytterligare andra är det kulturskillnader som gör att de 

inte förstår. Då svårigheterna beror på andraspråket är det lämpligt att låta eleverna samarbeta 

med någon som har samma förstaspråk (Cummins 2000a). Skolan måste möta eleverna där de 

befinner sig språkligt samtidigt som eleverna måste utmanas för att kunna utvecklas och ta 

nästa steg i sin språkutveckling (Cummins 2000a; Gibbons 2006). Detta innebär att eleverna 

inte gynnas av att lärare förenklar texter som arbetas med i skolan, då får de inte möjlighet att 

utveckla ett varierat språkbruk utan fastnar i sitt vardagsspråk och i värsta fall tappar de 

motivationen (Hägerfelth 2011). Det finns logiska fel som uppträder under tiden ett nytt språk 

lärs in. Den ena feltypen är att vissa grammatiska regler används i för många sammanhang, 

till exempel pluraländelser eller verbändelser. Denna typ av fel förekommer oavsett 

förstaspråk och ses även hos små barn som lär sig sitt förstaspråk. Den andra feltypen 

påverkas av förstaspråket och består av att grammatiska regler överförs från förstaspråket. En 

elev som har utvecklat begrepp på sitt förstaspråk har lättare att lära sig orden för det på 

andraspråket. De behöver bara lära sig ett nytt ord, en ny etikett för det redan kända begreppet 

(Ladberg 2003). Även Cummins har kommit fram till att litteracitet och skolspråk är 

överförbart mellan en elevs första- och andraspråk (Genesee, Geva, Dressler & Kamil 2006). 

 

Thomas och Collier (2001, 2003) har, i en annan studie mellan 1985 och 2001, samlat in 

resultat från tvåspråkiga elever runt om i USA och analyserat detta material. De kommer då 

fram till att de elever som lyckas bäst har fått såväl förstaspråksundervisning som 

andraspråksundervisning. Elever som bara har undervisats på engelska får sämre resultat. Bäst 

resultat får de elever som får en kombination av undervisning på sitt modersmål i alla ämnen 

samt andraspråksundervisning varje dag, gärna genom undervisning i de olika ämnena. Att 

eleverna får ett sociokulturellt stöd är också angeläget liksom att lärarna har höga 

förväntningar på eleverna (a.a.). Det är höga förväntningar från vuxna som finns runt omkring 

som motiverar andraspråkselever att lära sig ett nytt språk men också behovet av att kunna 

tala med nya kompisar. Låga förväntningar hämmar möjligheterna till utveckling. Om vuxna 

som finns runt eleverna antar att flerspråkigheten kommer att ställa till problem är 

sannolikheten stor att det blir så (Ladberg 2003). Fenomenet, att förväntningar påverkar 

utfallet, kallar Rosenthal och Jacobson för Pygmalioneffekten. En lärare som alltså har höga 

förväntningar på eleverna får oftast elever med bra resultat och vice versa (Jenner 2004).  

 

Människan lär sig på olika sätt i olika åldrar. Små barns lärande bygger på minnet. De lyssnar, 

minns och härmar när de lär sig ett nytt språk och då fastnar även en del grammatiska former 

samtidigt. Ett exempel på sådana grammatiska former är när det heter en eller ett. Det måste 

barnet lära sig utantill. När barnet blir äldre övergår lärandet till att gå genom tänkandet och 

att använda tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta gör att äldre andraspråksinlärare har 

mer nytta av att andraspråket liknar förstaspråket än yngre andraspråksinlärare (Ladberg 

2003). Vilket förstaspråk eleven har påverkar hur lätt det är att lära sig andraspråket. Vilka 
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ord, grammatiska kategorier eller ljud finns i båda språken? Att utgå från förstaspråket gör att 

det går fortare att lära sig andraspråket (Tingbjörn 2003).   

 

Det tar tid och energi att studera på ett språk som inte helt och fullt är tillägnat. 

Andraspråkselever ska lära sig både språket och ämnesinnehållet samtidigt och det är mycket 

krävande. Andraspråkselever jagar ständigt förstaspråkseleverna som inte står still i sin 

utveckling och väntar in andraspråkseleverna (Thomas och Collier 2002).  

 

I skolans styrdokument (som vi har redogjort för i kapitel 2) framgår det att all 

ämnesundervisning ska vara språkutvecklande. Det innebär att alla lärare i de olika ämnena 

ska sätta upp tydliga mål för undervisningen som även eleverna känner till. De ska ta reda på 

var eleverna befinner sig för att utgå därifrån i sin undervisning samt regelbundet stötta 

eleverna och ge dem återkoppling (Skolverket 2014a). Ett språkutvecklande arbete ska ses 

som en process där eleverna hela tiden utvecklar sitt språk och att arbetssättet särskilt gynnar 

elever med ett annat förstaspråk (Gibbons 2006). För att lärare ska lyckas med ett 

språkutvecklande arbetssätt krävs särskilda kompetenser och en kunskap om 

andraspråksinlärning hos alla lärare i skolan (Axelsson & Magnusson 2012). Axelsson och 

Magnusson har sammanställt vad alla lärare bör känna till, vilket vi sammanfattar till:  

 

 Veta hur undervisningen kan anpassas till andraspråkselever, t.ex. metod, material och 

organisation. 

 Förstå första- och andraspråksutveckling samt vad som påverkar den. 

 Ha kunskap om andraspråkselevers situation. 

 Veta vad flerspråkighet innebär. 

 Ha förståelse för hur attityd och känslor påverkar språkutvecklingen. 

 Veta hur nyanlända bör bemötas. 

 Ha kunskap om mångkultur. 

 Förstå hur andraspråksläraren kompletterar lärarens egen roll.  

  

4.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är inte samma sak. Det kan finnas flera orsaker till att 

läs- och skrivsvårigheter uppstår och dyslexi kan vara en av de orsakerna, men det kan lika 

gärna bero på till exempel sen mognad, svåra hemförhållanden, understimulans, olycklig 

skolstart, olämplig läsundervisning eller ett annat modersmål än skolspråket (Lundberg 2010). 

Dyslexi är en specifik typ av läs- och skrivsvårigheter som innebär att en dyslektiker har 

svårigheter med bearbetningen av ett språks ljudsystem, det vill säga det fonologiska systemet 

(Lindén & Salo 2014). Mycket forskning har ägnats åt dyslexi och en stor evidens råder om 

att just fonologiska problem medverkar till dyslexi inom alfabetiska språk. Avgörande steg på 

väg mot den fonologiska förklaringsmodellen för dyslexi togs för drygt 30 år sedan, då 

Liberman och Shankweiler vid Haskinslaboratorierna i USA genomförde en rad studier som 

visade att barn med stora svårigheter att läsa och skriva också hade stora svårigheter att 

uppfatta språkljud och stavelser i talade ord (Myrberg 2007). Omfattande tvillingstudier ger 

stöd för antagandet om att det finns ett genetiskt arv i dyslexi. Avgörande i sammanhanget är 

då att klargöra att ingen ärver dyslexi, utan det som ärvs är gener. Gener som kan bidra till, 

eller öka sårbarheten för dyslexi (Lundberg 2010). 

 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är som sagt inte samma sak, men konsekvenserna av 

svårigheterna kan vara de samma vad gäller läsförmågan. Hur effektiv 
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avkodningsutvecklingen blir beror på fonologisk medvetenhet men också av fonologisk och 

lexikal utveckling i läsinlärningsspråket. Den faktor som enskilt har den mest positiva 

effekten på framgång med elevers läsinlärning är att undervisningsspråket är detsamma som 

språket i barnets hem (Hyltenstam 1996). Flera parametrar såsom fonologisk medvetenhet, 

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

utveckla avkodningsförmågan (Myrberg 2007). Att uppnå en snabb och säker avkodning är 

helt avgörande för den kommande läsutvecklingen men avkodningen är bara en av 

läsprocessens två huvudsakliga delar (Elbro 2004). Gough och Tunmer beskriver läsning i 

termen ”The simple view of reading” enligt formeln: Läsning = avkodning x förståelse (Elbro 

2004; Høien & Lundberg 2013; Kamhi & Catts 2012).  

 

För att kunna läsa och förstå texter utan alltför stora hinder behöver elever öva upp och 

automatisera avkodningsförmågan så att de får en rimlig läshastighet (Hyltenstam 1996). 

Läshastigheten hör ihop med flyt i läsningen, men att bara ha en god läshastighet och bra flyt 

är inget självändamål. Gränserna för läshastigheten sätts normalt av förståelsen. 

Läshastigheten är således beroende av vad som ska läsas och hur mycket förståelse som 

eftersträvas (Elbro 2004).  

 
”Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser. Alla barn har rätt till 

detta eftersom barn växer upp till vuxna som förväntas förstå olika slags texter. Att 

undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande. Målet är inte att betrakta 

läsning enbart som en färdighet eller som avkoppling utan som ett ovärderligt verktyg för 

att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande” (Westlund 2009, s.7). 

 

Läsförståelse innebär bland annat att förstå orden som läses, att kunna koppla ihop texten med 

tidigare kunskaper och att konstruera och förhandla om betydelsen i en interaktiv process 

(Alatalo 2011). Läsförståelse uppstår inte automatiskt bara för att eleverna kan läsa flytande, 

även om förutsättningarna för läsförståelse har ett nära samband med en bra ordavkodning 

och flyt i läsningen (Westlund 2009). Förmågor som stödjer och förutsäger utvecklingen av 

läsförståelse är ordförråd, bakgrundskunskap och syntaktisk medvetenhet – det vill säga 

språkets regler för hur ord sätts ihop till satser – (Myrberg 2007). Goda avkodningsfärdigheter 

är en nödvändig förutsättning för god läsförståelse, för om energin hela tiden måste läggas på 

att avkoda vilket ord som står i texten blir det svårt att få ett sammanhang i den (Elbro 2004). 

Om vi utgår från barn med invandrarbakgrund kan dessa barn ofta lära sig läsa bra rent 

tekniskt, alltså att avkoda enskilda ord helt normalt. Deras bekymmer ligger istället på 

förståelseplanet eftersom de ofta har mer svårigheter med läsförståelsen. Dessa barn har oftast 

inte det ordförråd (speciellt det passiva ordförrådet) eller den kulturkompetens om svenska 

förhållanden som behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig svenska texter (Jacobson 

2006a). Elbro för ett cirkelresonemang om förhållandet mellan ordkunskap och förståelse: 

”/…/ ett gott ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning 

är en viktig källa till ett gott ordförråd” (Elbro 20014, s.151). Läsning är en central och i 

mångt och mycket en avgörande källa till att utveckla ordförrådet. Barn lär sig cirka 3 000 nya 

ord varje skolår och en mycket stor del av dessa ord stöter de på i skrivna texter (Hyltenstam 

1996). 

 

Det finns en intressant koppling mellan läsning och stavning. Utvecklingen av 

avkodningsförmågan handlar i hög grad handlar om att få erfarenhet av ordens stavningssätt, 

alltså vilka bokstäver som ordet består av och hur olika bokstavskombinationer låter (Elbro 
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2004). Skrivning och läsning har en nära koppling. De är integrerade med varandra och 

samverkar dynamiskt i den språkliga utvecklingen (Høien & Lundberg 2013; Westlund 2009).   

Rättskrivningsfel bör betraktas som problemlösningsförsök och strategier. Man ska inte dra 

för snabba slutsatser utifrån analysen av enskilt skrivna ord, utan måste undersöka vilka 

felmönster som uppträder upprepade gånger (Høien & Lundberg 2013). 

 

Figur 2 är en modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi (Jacobson 2006a).  

 

 
           Figur 2. Modell över ett antal faktorer som beskriver läs-  

          och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson 2006a sid. 7).  

 

 

Cirkeln i mitten utgör de 20-25 procent som har olika grader av läs- och skrivsvårigheter. 

Inom den streckade delen finns de som har dyslexi. Runt cirkeln finns ett antal rutor som 

namnger faktorer som kan förknippas med läs- och skrivsvårigheter. I modellen har den 

fonologiska faktorn markerats särskilt eftersom omfattande forskning de senaste tjugo åren 

tyder på att fonologiska brister är en av de mest avgörande faktorerna för att förklara dyslexi. 

Alla faktorer i rutan påverkas av arv och miljö, till exempel är dyslexi ofta genetiskt betingat. 

Elever med annat modersmål än svenska innefattas i språkliga faktorer. Faktorer som har 

pilar åt två håll är sådana faktorer som både kan inverka på läs- och skrivsvårigheter men 

också påverkas av de samma. Personer med läs- och skrivsvårigheter kan påverkas på 

begåvningsnivå genom att de inte kan tillägna sig skriftlig information som andra utan 

svårigheter. Det kan också påverka deras sociala situation och känslomässiga i form av dåligt 

självförtroende, vilket i sin tur ofta leder till ett undvikande av läsning. På samma sätt kan 

dessa faktorer i omvänt förhållande påverka en persons läs- och skrivförmåga. De olika 

faktorerna är inte beroende av varandra, utan kan vara antingen positiva eller negativa. En 

grundläggande uppgift för skolan är att försöka minimera de negativa effekter som de 

utåtgående pilarna pekar mot (Jacobson 2006a).   
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Det finns emellertid andra aspekter än fonologisk förmåga som kan ställa till problem för barn 

som skall lära sig läsa och skriva (Myrberg 2007). Det ställer stora krav på minnesfunktionen 

att läsa, och det finns belägg för att lässvaga med fonologiska svårigheter har en brist i den 

fonologiska funktionen – den fonologiska loopen i arbetsminnet – som har stor betydelse för 

hantering av verbala uppgifter. Den lagrar och bearbetar ljud och tal och bidrar till utveckling 

av flera läsrelaterade förmågor som till exempel att kunna koppla bokstav till ljud, att ljuda 

samman ljud till ord och att hantera syntax och grammatik (Dahlin 2009). Begreppet 

arbetsminne används för att beskriva möjligheten vi har att hålla och omarbeta information i 

minnet under en kort tid, till exempel följa instruktioner, huvudräkning och komma ihåg ett 

nummer tills vi hittar penna och papper (Gathercole & Alloway 2007). Det är ett kognitivt 

system som ansvarar för tillfällig information i vardagliga aktiviteter (Dunning, Holmes & 

Gathercole 2013). Om information en gång tappats ur arbetsminnet är den borta för alltid. 

Enda möjliga vägen framåt är då att börja om från början och lägga in information i 

arbetsminnet igen (Gathercole & Alloway 2007). Arbetsminneskapaciteten varierar mellan 

olika personer och mellan olika åldrar. Den ökar succesivt upp till tonåren och en vuxen 

person har mer än dubbelt så stor kapacitet som en fyraåring. Barn med lågt arbetsminne 

utvecklar inte sin kapacitet som andra vilket gör att de kommer efter mer och mer ju äldre de 

blir (a.a.). Låg kapacitet på arbetsminnet är karaktäristiskt för elever med flera olika 

inlärningssvårigheter och de löper stor risk att misslyckas i sitt skolarbete, främst när det 

gäller läsning och matematik (Dunning, Holmes & Gathercole 2013; Myrberg 2007). Om 

eleven har dyslektiska problem med nedsatt fonologiskt arbetsminne blir det svårt att befästa 

nya ord. Det får konsekvenser för läsförståelsen, och då inte bara vad gäller enstaka ord utan 

även på meningsnivå. För att få ihop en syntaktisk helhet – en mening – krävs det att många 

ord måste analyseras tillsammans. Det ställer stora krav på arbetsminnet som ska hålla kvar 

alla ord tills innebörden i meningen är klarlagd (Myrberg 2007). Gathercole och Alloway har 

tagit fram karaktäristiska drag hos elever med lågt arbetsminne: 

 

 Eleven är socialt välanpassad.  

 Eleven reserverar sig i gruppaktiviteter och svarar inte på direkta frågor. 

 Eleven visar ett beteende som liknar ouppmärksamhet och tappar delar av 

instruktioner. 

 Eleven tappar ofta bort sig i komplicerade uppgifter och överger då dessa. 

 Eleven glömmer innehållet i meddelanden och instruktioner. 

 Eleven gör små framsteg inlärningsmässigt under skoltiden, framför allt vad gäller 

läsning och matematik. 

 Eleven anses av sina lärare ha kort uppmärksamhet och vara lättdistraherad. 

 

De förklarar att ungefär 70 procent av elever med läs- och skrivsvårigheter uppvisar låga 

resultat på arbetsminnestest i förhållande till elever utan svårigheter. Men det är inte alla 

elever i behov av särskilt stöd som har problem med arbetsminnet. Elever med problem inom 

områden som inte direkt är kopplade till inlärning, men som leder till svårigheter såsom 

emotionella problem eller beteendestörningar, har vanligtvis en arbetsminneskapacitet som 

överensstämmer med deras ålder. När det gäller arbetsminnet verkar gener spela en stor roll 

och inverkar på den främre delen av hjärnan. Det påverkas inte av barndom, aktiviteter på 

förskola/skola eller stimulans i hemmet (Gathercole & Alloway 2007). 
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4.2.1 Läs- och skrivsvårigheter ur ett andraspråksperspektiv 

Det är av största vikt att den första läsinlärningen sker på ett språk som eleven behärskar. Om 

andraspråkselever istället får läsinlärningen på sitt andraspråk finns det betydande hinder för 

en effektiv läsinlärning. Det som ofta händer är att all koncentration läggs på att lära sig att 

tekniskt avkoda ord och att det då finns en begränsad kognitiv kapacitet kvar för att ta sig an 

textens innehåll. Den bästa metoden är således att tvåspråkiga barn får lära sig läsa på det 

språk som de behärskar bäst. Skolan kan skapa läs- och skrivsvårigheter genom att 

slentrianmässigt välja landets majoritetsspråk som läsinlärningsspråk (Hyltenstam 1996). 

Hyltenstam tittar också på samband mellan läs- och skrivsvårigheter i elevens första- 

respektive andraspråk. Har eleven brister i sin fonologiska bearbetningsförmåga i 

förstaspråket syns det i såväl avkodning som läsförståelse i andraspråket. Barn som läser 

mycket lär sig många ord och begrepp som de kanske inte annars möter i lek med kompisar 

(Ladberg 2003). 

 

En fördel för landets majoritetsspråkstalande elever när de ska lära sig att läsa på sitt 

modersmål är att språkets ljudsystem i regel är befäst hos dem. Vilken inlärningsmetod som 

än används, handlar det i första hand om att lära sig kopplingen mellan ljud och bokstav eller 

bokstavskombinationer. När eleverna då redan känner igen ljuden är det en stor fördel. 

Läseböckernas ordförråd brukar också vara bekant. Här stöter andraspråkseleverna på flera 

svårigheter. Ljudsystemet är nytt, så att uppfatta kopplingen mellan ljud och bokstav är nästan 

omöjligt med många nya ljud och annorlunda längdförhållanden. Ordförrådet i läslärorna är 

ofta kulturbundna och blir svårtolkat nonsensspråk för nybörjareleverna. Ordförrådet ligger 

långt ifrån det centrala ord- och begreppsförrådet som de i första hand behöver. Att få ta sig 

an skriftspråket med ett för eleven känt ljudsystem och med ett ordförråd eleven behärskar är 

därför nödvändigt för att ge goda förutsättningar för den tidiga läsinlärningen (Bergman 

2003). 

 

Ortografi är reglerna för hur ett talat språk representeras i skrift. Ett språk har en ytlig 

ortografi, om orden skrivs på ett mycket ljudenligt sätt. Motsatsen till ytortografiska språk 

kallas djuportografiska språk. Där är avståndet mellan stavning och uttal större – ortografin är 

djupare. I helt ytortografiska språk, stavas orden nästan som de låter (Andersson 2001). 

Forskning som jämfört avkodningsförmågan hos barn med olika djupa ortografier visar klart 

att ytliga ortografier underlättar läsning av ord (Hyltenstam 1996). Svenskan ligger 

någonstans i mitten på skalan av djupet i ortografin, det prioriterar ordens betydelse framför 

ljudenlighet i stavningen (Andersson 2001). 

 

4.3 Kartläggning  

Tanken med kartläggning är att se hur långt elever har kommit i sin utveckling. Det ska 

synliggöras vilka svårigheter eleverna har och den kommande undervisningen bör anpassas 

utifrån resultaten i kartläggningen. Den ska ses som ett stöd i elevens vidare utveckling och 

eleverna bör därför inte träna inför en kartläggning. Å ena sidan är det bra att eleverna får 

träning i moment som upplevs svåra men å andra sidan kan det leda till ett missvisande 

resultat på kartläggningen som får till följd att de missar sin rättighet till anpassning i 

undervisningen och eventuellt särskilda stödinsatser (Bøyesen 2014).  

 

Det finns olika syften med kartläggningar; dels kan det vara att till exempel titta på elevers 

kunskaper på nationell nivå, dels för att fördela resurser inom till exempel en kommun och 
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dels kan det vara ett utvärderingsverktyg på insatta åtgärder. Till sist kan kartläggningens 

syfte också vara att på individnivå se den enskilda elevens styrkor och svagheter (Høien & 

Lundberg 2013). Det är utifrån det sistnämnda syftet vår studie tar sin utgångspunkt.   

 

4.3.1 Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever är svårbedömda. Detta hänger samman med 

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

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

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

dyslektisk natur (Hyltenstam 1996). Flertalet tester som görs för att kartlägga läs- och 

skrivnivån är normerade utifrån förstaspråkselever, vilket kan få som resultat att det inte testar 

det som är avsett när det gäller andraspråkselever (Bøyesen 2006; Hedman 2009). Språkliga 

svårigheter hos flerspråkiga barn visar sig oftast i båda språken. För att få en rättvis 

bedömning av andraspråkselevers förmågor och svårigheter krävs en tvåspråkig kartläggning, 

att screena elevens kunskaper i såväl modersmålet som andraspråket (Lindén & Salo 2014).  

 

När elever kartläggs för att utreda dyslexi finns det en risk att några elever 

underdiagnostiseras eller överdiagnostiseras. I de fall när andraspråkselever 

underdiagnostiseras skylls elevens problem på brister i tillägnandet av ett andraspråk eller på 

kulturella skillnader och vid överdiagnostisering handlar det om att alla läs- och 

skrivsvårigheter klassas som dyslexi (Lundberg 2003). Smythe och Hunter-Carsch har 

kommit fram till att istället för att kartlägga och utreda andraspråkselever för dyslexi ska 

skolan försöka förstå vad läs- och skrivsvårigheterna beror på och sätta in de stödåtgärder 

eleverna behöver.  För att genomföra detta behöver skolan titta på alla elevens färdigheter 

både språkliga och icke-språkliga (Andersson 2001).  

 

Det krävs ett samarbete mellan olika lärarkategorier för att kartlägga andraspråkselever för 

läs- och skrivsvårigheter. Ute på skolorna finns en betydande men outnyttjad potential för 

samverkan mellan olika lärarkategorier runt flerspråkiga elever. Extra betydelsefull är 

samverkan vid misstanke om specifika svårigheter (Lindén 2010). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) fick 2013 rätten att göra en svensk översättning av ett norskt 

kartläggningsmaterial som utarbetats vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 

– Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Detta material ska kunna hjälpa lärare 

att upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Det kan också användas för att kartlägga en elevs läsutveckling på sitt förstaspråk. 

Förhoppningen är att flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter ska bli upptäckta tidigt 

och att materialet kan bidra till att öka samverkan mellan lärare, speciallärare, 

modersmålslärare och specialpedagoger (Karle 2014). Kartläggningsmaterialet finns idag 

översatt till fyra språk: arabiska, polska, somaliska och spanska och handledningarna är 

tvåspråkiga, det vill säga att allt finns på både svenska och på det aktuella modersmålet i varje 

handledning. Materialet behandlar fonologisk medvetenhet och avkodning (Lindén & Salo 

2014).  

Linköpings kommun har också arbetat fram ett kartläggningsmaterial för andraspråkselever 

som fokuserar på att hitta elevernas styrkor och förmågor och inte eventuella brister. Det ska 

användas som en framåtsyftande kartläggning och vara vägledande i det fortsatta arbetet med 

eleven. Med hjälp av materialet kan skolor kartlägga en elevs erfarenheter och intressen, läs- 

och skrivförmåga, kunskaper i modersmålet och i svenska med mera. Materialet finns att 

beställa på: albanska, arabiska, assyriska, azerbajdzjanska, bosniska, kroatiska, serbiska, 
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engelska, franska, grekiska, kinesiska, kurmanji, litauiska, persiska, polska, romani, ryska, 

somaliska, sydkurdiska, thai, turkiska och ungerska (Linköpings kommun 2014).  

 

4.3.2 Kartläggning av tillägnandet av ett andraspråk 

Skolverket håller nu på att ta fram ett kartläggningsmaterial för nyanlända elever som 

kommer att publiceras under 2016. Kartläggningsmaterialet kommer att vara begränsat till 

några väsentliga kunskapsområden och fokusera på att fånga vad eleven kan, utifrån tidigare 

erfarenheter. Kartläggningen ska anpassas till elevens bakgrund och börja brett för att sedan 

fördjupas så långt som möjligt utifrån elevens förutsättningar. Den fokuserar på förmågorna 

att kommunicera i tal och skrift samt på att använda sig av matematiskt tänkande. Skolverkets 

kartläggningsmaterial kommer att bestå av en obligatorisk del som inte går på djupet i alla 

ämnen utan endast några kunskapsområden och syftar till att ge stöd till rektorn när hon eller 

han tar beslut om i vilken årskurs eleven ska gå. Den obligatoriska delen kompletteras med ett 

bedömningsmaterial i grundskolans ämnen, som kan användas på modersmålet av 

ämneslärare tillsammans med modersmålslärare/studiehandledare. Bedömningsmaterialen i de 

olika ämnena ska resultera i ämnesprofiler för eleven som sedan kan fungera som underlag i 

den fortsatta planeringen av undervisningen (Skolverket 2014b). 

 

4.3.2.1 Performansanalys 

Idag används i huvudsak två modeller för att kartlägga en andraspråkselevs språkkunskaper – 

performansanalysen och processbarhetsteorin (Flyman Mattsson & Håkansson 2010). 

Performansanalysen är ett redskap för att analysera en inlärares språkliga kompetens. Det är 

angeläget att fokusera på vad enskilda inlärare behärskar och alla delar i språkförmågan ska 

vävas in (Abrahamsson & Bergman 2005; Flyman Mattsson & Håkansson 2010). 

Performansanalysen utgår ifrån interimspråksteorin och handlar om den speciella 

utvecklingsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär, inte om allmän 

språkutveckling. Språket plockas isär och varje komponent analyseras var för sig för att ge en 

nyanserad helhetsbild. Performansanalysen bortser helt från uttal och stavning (Abrahamsson 

& Bergman 2005). 

 
”Interimspråksteorin ser inlärarna som aktiva konstruktörer av det språk de håller på att 

lära sig. Inlärarna skapar sina egna – ofta omedvetna – regler och hypoteser om det nya 

språket. Dessa provisoriska regelsystem ändras och avlöser varandra allteftersom 

inlärarna gör nya iakttagelser, vilka får dem att ompröva och revidera sina tidigare 

hypoteser.  Målet är att elevernas egna regler, som från början har avvikit från 

målspråkets normer, till slut blir identiska med målspråkets” (Abrahamsson & Bergman 

2005, s.20). 

 

Performansanalysen har utvecklats som en lingvistisk metod för att beskriva hur ett 

andraspråk utvecklas. Den ska täcka in alla delarna i en inlärares språkförmåga och inbegripa 

båda nivåerna i språkbehärskning, bas och utbyggnad. En bedömningsmall presenterades 

1992 av Bergman med flera i boken Två flugor i en smäll – att lära (på) sitt andraspråk och 

den har sedan omarbetats. Bedömningsmallen (bilaga 1) grundar sig i Cummins modell om 

språkutveckling. Han poängterar vikten av att innehåll och språk följs åt för meningsfull 

inlärning. Performansanalysen grundar sig därför i kommunikativ kvalitet, innehållslig 

kvalitet, språklig kvalitet och kommunikationsstrategier. Den språkliga analysen görs med 

hjälp av listor som fylls i utifrån fras- och satstillhörighet. Listorna syftar till att ge en bild av 
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vilka ord som används och hur de är kombinerade. Efter att performansanalysen är gjord går 

man vidare med vad som står närmast i tur att utveckla (Flyman & Mattsson 2010). 

 

4.3.2.2 Processbarhetsteorin 

”Processbarhetsteorin /…/ erbjuder den hittills kanske mest omfattande och sammanhängande 

kognitiva förklaringsmodellen över interimspråkets utveckling.” (Abrahamsson 2009, s.123). 

Processbarhetsteorin visar var inläraren befinner sig i sin språkliga utveckling och delar in 

språkutvecklingen i fem stadier utifrån ordens grammatiska strukturer (bilaga 2). Inläraren 

måste först processa första nivån innan han eller hon kan gå vidare för att processa nästa nivå 

medan den tidigare nivån automatiseras. (Pienemann & Håkansson 1999). ”Man kan se 

processbarhetshierarkin som en stege, där inläraren klättrar uppåt. För att nå en ny stegpinne 

måste man ha stått på den tidigare pinnen. Man kan falla tillbaka några steg men man kan inte 

komma vidare utan att använda de lägre pinnarna” (Håkansson 2004, s.154). Det är av stor 

vikt att vara medveten om att processa strukturerna på en nivå inte är samma sak som att hela 

tiden använda strukturerna felfritt (Flyman Mattsson & Håkansson 2010).   

 

De olika nivåerna för den morfologiska och syntaktiska utvecklingen i processbarhetsteorin 

förklaras enligt följande: 

 

Nivå 1: Invarianta former  

Inläraren identifierar och lär sig ord och fraser. Orden ses som helheter och inläraren kan inte 

urskilja rotmorfem eller böjningsmorfem.  

 

Nivå 2: Ordklassnivå 

Inläraren börjar processa lexikal morfologi, det vill säga hittar böjningsmorfem som uttrycker 

numerus eller tempus till orden. Inläraren processar enskilda ord. 

 

Nivå 3: Intrafrasnivå 

Inläraren processar på frasnivå, det vill säga byter grammatisk information mellan flera ord i 

frasen. Syntaktiskt använder inläraren sig av mer avancerade satser, även om enklare 

grammatiska strukturer behålls, till exempel rak ordföljd.  

 

Nivå 4: Interfrasnivå, ordföljdsmönster 

Inläraren processar mellan fraser, till exempel mellan nominalfras och verbalfras. Syntaktiskt 

använder inläraren omvänd ordföljd. Negationen hamnar efter huvudverbet. 

 

Nivå 5: Satsnivå, ordföljdsmönster 

Inläraren processar främst ordföljdsmönster och byter grammatisk information mellan 

huvudsatser och bisatser. Negationen hamnar korrekt i såväl huvudsatser som i bisatser 

(Salameh 2011). 
 

4.4 Framgångsfaktorer - hur kan skolan stötta andraspråkselever? 

Skolan måste anpassas efter befolkningens storlek, sammansättning och fördelning, det vill 

säga det demografiska förhållandet och samhällets sociala förhållande utöver att vara en plats 

för lärande. Skolan behöver utveckla metoder för att undervisa ”ett elevunderlag som avviker 

väsentligt från ”vanliga” vita, enspråkiga elever med kulturellt homogen 
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medelklassbakgrund” (Cummins 2000b, s.4). För att ta fram fungerande strategier behöver 

frågan om hur andraspråkseleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i ordinarie 

undervisning diskuteras tillsammans med kunniga rektorer, ämneslärare och 

modersmålslärare. Exempel på en strategi kan vara samplanering mellan ämneslärare och 

modersmålslärare så att eleverna får undervisning på båda sina språk om samma sak under 

samma tid. Han säger vidare att arbetet med att få till en effektiv undervisning för 

andraspråkselever kräver att alla lärare på skolan samverkar och får del av aktuell forskning 

inom området och samtidigt ska skolan vara medveten om att denna process tar tid och kanske 

aldrig blir färdig (a.a.).  

 

För att skolan på bästa sätt ska kunna stötta andraspråkselever måste lärarna skapa trygghet 

hos eleverna. Detta görs till exempel genom att ha en bra organisation med tydliga ramar 

(Benckert 2003). Benckert förklarar vidare att undervisningen måste få ta tid och att ord och 

begrepp måste återkomma många gånger och i olika sammanhang. Hon beskriver en metod 

som kallas Total Physical Response (TPR) som kan användas för alla nybörjare i ett språk. 

Den går ut på att eleverna får olika instruktioner där flera ord är kända och några nya ord 

tillförs. Till exempel kan läraren be eleverna peka på olika saker i klassrummet, eller gå till 

olika platser i den miljö klassen befinner sig. Först efter att eleverna har hört instruktionerna 

flera gånger och visat att de förstått vad de betyder kan eleverna själv använda sig av orden 

och uttrycken (a.a.).  

 

Cummins (2000b) har tagit fram en modell för hur lärare och elever tillsammans kan skapa en 

god studiemässig förmåga hos andraspråkselever (Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Att utveckla en god studiemässig förmåga (Cummins 2000b, s. 9).  

 

I cirkeln visas på att lärare och elev måste interagera och eleven måste vara maximalt 

kognitivt engagerad för att göra framsteg. Dessutom måste läraren acceptera elevens kultur, 

språk och identitet för att skapa motivation hos eleven. Det ger en positiv spiral – ju mer 
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eleven lär sig desto mer motiverad blir han eller hon och desto bättre självbild får eleven. 

Genom att läraren medvetet aktiverar elevernas tidigare kunskaper och skapar situationer där 

även andraspråkseleverna är delaktiga förbättras elevernas kognitiva engagemang och lärande 

(Cummins 2000b).  

 

När det gäller rutan ”fokus på innehåll” i modellen påstår Cummins att det begripliga inflödet 

inte bara handlar om bokstavlig förståelse utan även en djupare förståelse av ord och begrepp. 

Här behöver eleverna koppla undervisningen eller texten till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter, kritiskt analysera informationen samt använda resultatet genom att själva 

producera tal eller text. För ”fokus på språk”-rutan gäller att lära ut språkets form och 

funktion samt att utveckla ett förhållningssätt, till språket, som är undersökande, hos eleverna. 

Med den tredje rutan, ”fokus på språkanvändning”, förklarar Cummins att läraren bör 

motivera andraspråkseleverna att använda andraspråket, såväl i tal som i skrift, så mycket som 

möjligt. På så sätt fördjupas elevernas språkkunskaper och elevernas självförtroende och 

motivation växer (a.a.). 
 

Andraspråkselever behöver få en anpassad undervisning i svenska, svenska som andraspråk, 

med utbildade svenska som andraspråkslärare (Hyltenstam 2003; Ladberg 2003). I denna 

undervisning bör läraren fokusera på de språkliga drag som är självklara för 

förstaspråkselever. Uppgifterna bör ligga på varje individs utvecklingsnivå och med fördel 

jämföras med elevernas kulturella erfarenheter och förstaspråk. Eleverna gynnas inte av att 

läraren bara förenklar svenskan (Ladberg 2003).  

 
”Bl.a. måste lärare kunna urskilja alla språkets komponenter, t.ex. uttal, grammatik, ordförråd, 

samtalsmönster, språkliga funktioner osv., och sedan integrera dem på ett välavvägt sätt i 

undervisningen. Det är t.ex. klarlagt att en framgångsrik språkinlärning bygger på att eleverna i 

klassrummet får tillfälle att använda och träna det nya språket kommunikativt i varierande 

funktioner. Men de måste också få tillfälle att koncentrera sig på den språkliga formen” 

(Hyltenstam 2003, s.10). 
 

Elever lär sig genom tidigare kunskaper och för andraspråkselever ser dessa tidigare 

kunskaper mycket olika ut. Läsaren kan delas in i fyra olika roller; kodknäckare, deltagare, 

användare och analytiker. I kodknäckarrollen måste läsaren kunna tolka skriftspråket, kunna 

läsa. Som deltagare i texten ska läsaren koppla ihop innehållet i texten med sina egna tidigare 

kunskaper om ämnet, omvärlden och kulturen. När läsaren iklär sig användarrollen deltar han 

eller hon i de sociala aktiviteter som hör till läsandet. Som analytiker lär sig läsaren att läsa 

mellan raderna och att tolka textens budskap och syfte. Alla fyra roller är väsentliga för att 

läsandet ska bli effektivt och de utvecklas parallellt. För att stötta andraspråkselevers 

kunskapsinlärning måste lärare stötta elevernas utveckling av de fyra läsrollerna (Freebody & 

Luke 1990; Gibbons 2006).  Det är lättast att lära sig läsa på sitt starkaste språk, och sedan 

kan eleven dra nytta av att en gång ha knäckt koden. Däremot måste läsflytet i ett nytt språk 

övas och övas. Det är inget som följer med automatiskt mellan språken (Ladberg 2003). Det 

är lättast att lära sig läsa på sitt förstaspråk men det krävs stöd från föräldrar eller andra 

släktingar. En modersmålslärare hinner inte lära elever läsa under den tid de möts i skolan. Att 

då istället arbeta med texter som innehåller mest kända ord och begrepp i läsinlärningen 

betyder mycket för andraspråkselever. Annars lär de sig läsa – det vill säga avkoda – men 

förstår inte vad de läser (Benckert 2003).  

 

Elever gynnas av att lära sig nya ord och begrepp som hör ihop med varandra på något sätt så 

att de vid inlärningen kan se olika mönster och sammanhang. Därför passar det bra att arbeta 
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tematiskt i skolan (Benckert 2003; Ladberg 2003). Skolan måste vara medveten om att det tar 

tid att lära sig ett andraspråk och ge andraspråkseleverna den tid de behöver. 

Andraspråkselever behöver längre tid för att ta till sig innehållet i texter och formulera svar på 

frågor (Ladberg 2003). Språkundervisningen bör integreras med innehållet i 

ämnesundervisningen för andraspråkselever, för att de ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen samtidigt som det sker en utveckling av andraspråket. Det är ett krävande 

arbetssätt för läraren och fordrar utbildning (Gibbons 2006).  

 

Norska Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) poängterar att samarbetet mellan 

hem och skola är grundläggande för andraspråkselever och att ansvaret för detta samarbete 

ligger på skolan. För ett gott samarbete krävs att skolan utvecklar rutiner för mötena med 

föräldrarna, som till exempel att använda sig av tolk eller modersmålslärare för att undvika 

missförstånd. Skolan bör också översätta all information som lämnas hem till familjens 

förstaspråk så att föräldrarna ges goda möjligheter att aktivt ta del i sina barns skolgång 

(Haugli & Svolsbru 2015). 
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5. Metod  
 

Genom vår studie hoppas vi kunna bidra till kunskap och förståelse inom vårt valda område. 

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att intervjua forskare inom 

läs- och skriv, tvåspråkighet och kartläggning. Resultatet redovisas utifrån ett 

forskarperspektiv.  

 

5.1 Metodval och ansats 

Begreppet metod kan definieras enligt följande: 

 
”Metod kan uppfattas i bred mening i anslutning till den ursprungliga grekiska 

innebörden av ordet: ”vägen till ett mål”. Men i byråkratiska och positivistiska 

forskningsansatser har metod begränsats till ett mekaniskt följande av regler.” (Kvale & 

Brinkman 2009, s.98) 

 

Vi har gjort vår studie utifrån en kvalitativ hermeneutisk ansats. En kvalitativ forskning har 

som syfte att ge en djupare förståelse om till exempel människors uppfattningar om specifika 

omständigeter. Genom kvalitativa metoder ges möjlighet till vidsynthet och djupsinthet 

(Olsson & Sörensen 2011). Viljan att uttrycka händelser, handlingar, normer och värden 

utifrån informanternas egna perspektiv är ett grundläggande drag i kvalitativ forskning 

(Bryman 2002). Den kvalitativa forskningen passar vårt arbete eftersom vi vill förstå berörda 

forskares perspektiv.   

 

Den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen kan liknas vid ett pussel, där forskaren 

till att börja med har alla pusselbitar framför sig och inte ser någon helhetsbild av delarna. Så 

småningom växer det fram en bild som förändras ända tills han eller hon har lagt den sista 

pusselbiten. Den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen kan också symboliseras 

med en spiral där förförståelsen och en ny förståelse sammanfogas till en ny förförståelse och 

så vidare i all oändlighet. Det är angeläget att förstå vad författare menar med begrepp och 

sätta in dem i sitt sammanhang. I tolkningsarbetet bör forskaren även ställa sig frågan vad 

författaren inte säger (Ödman 2007). I enlighet med hermeneutiken kan forskaren inte förstå 

helheten om han eller hon inte förstår delarna (Molander 1988). Vi använder den 

hermeneutiska ansatsen genom att växelvis titta på helheten och delarna i vårt insamlade 

datamaterial.  

 

5.2 Urval 

Vi valde att intervjua forskare för att samla empiri till vår studie. Detta för att vi ville få svar 

på våra frågeställningar genom att intervjua personer som har forskat på eller på annat sätt 

fördjupat sig i området för vårt syfte. Vi har stött på informanternas namn vid olika tillfällen, 

kurser och litteratur under vår utbildning till speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling. De har olika yrkesbakgrund; några är lektorer, några är logopeder, någon är 

lärare och författare av kartläggningsmaterial. Alla har spetskompetenser inom ett eller flera 

av områdena; tillägnandet av ett andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt kartläggning.  Tre 

av informanterna är forskare inom något eller några av dessa områden och alla fyra är väl 

anlitade föreläsare inom sitt ämne. Vi avidentifierar våra informanter genom att ge dem 

fingerade namn: Alva, Bea, Clara och Diana. 
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5.3 Datainsamling och genomförande 

Datainsamlingsmetoden vi har valt är intervjun där kunskap produceras socialt i samspel 

mellan intervjuare och informant. En intervju kan ses som ett samtal där två personer pratar 

om ett gemensamt intresse. En intervju där frågor ställs om upplevelser och erfarenheter är 

alltid på ett sätt subjektiv och ger just den utvalda informantens syn på saker och ting. En 

annan informant kan ha en helt annan syn på det upplevda. Det är inte upp till intervjuaren att 

avgöra vem som har rätt eller fel utan lyssna till och tolka bådas upplevelser (Stensmo 2002).  

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde kvalitativt 

semistrukturerade intervjuer är att vi var intresserade av informanternas egna uppfattningar 

och synsätt och då är det önskvärt att utgå från en intervjuguide men sedan låta intervjun röra 

sig i olika riktningar utifrån informanternas svar. Vi ville kunna ställa följdfrågor, som vi från 

början inte tänkt på, utifrån svar som kunde dyka upp under intervjun vilket också är möjligt 

att göra i en semistrukturerad intervju. Frågorna hade vi organiserat utifrån våra 

frågeställningar och delarna tillägnandet av ett andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, 

kartläggning samt framgångsfaktorer – vad skolan kan göra för att stötta andraspråkselever. 

Vi anpassade språket i frågeställningarna utifrån våra informanter och inledde varje intervju 

med att ställa några frågor om informantens bakgrund kopplat till vårt studieområde (jämför 

Bryman 2002).  

 

Inledningsvis läste vi in oss på informanternas avhandlingar och artiklar för att ta fram 

fördjupande intervjufrågor. Vi reste sedan till den mötesplats som informanterna önskade och 

genomförde intervjuerna. Med en av informanterna bestämdes att vi skulle genomföra 

intervjun via Skype. Anledningen var det långa avståndet mellan våra orter. Vi deltog båda 

två under intervjuerna, men bara en av oss var ansvarig för genomförandet av intervjun. Den 

andre skötte inspelningen och gjorde stödanteckningar utifall att inspelningen skulle 

misslyckas. Vi är medvetna om att maktbalansen kan bli ojämn när det är två som intervjuar 

en. Å ena sidan uppväger informanternas kunskaper på området två studenters sökande efter 

svar. Å andra sidan gjorde vårt upplägg med att bara en var ansvarig för intervjun att 

maktbalansen vägdes upp.  

 

5.4 Databearbetning och analys 

Vi började med att transkribera intervjuerna för att lättare kunna analysera innehållet. Vi 

valde att plocka bort skratt, hummanden, pauser och hostningar för att texten på så sätt skulle 

bli mer lättläst inför vår analys (jämför Olsson & Sörensen 2011; Öberg 2011). Då en av 

intervjuerna genomfördes med en informant med annat modersmål än svenska direktöversatte 

vi till svenska under transkriberingen eftersom vi inte behärskar ortografin i informantens 

modersmål. Av anonymitetsskäl anger vi inte vilket språk informanten talar. Vi är medvetna 

om att det finns en risk att vi har tolkat och översatt några ord fel. Sammanlagt fick vi 38 

sidor transkriberad text att analysera. Vi sparade materialet på våra datorer och sedan arbetade 

vi med kopior (jämför Öberg 2011). Alla informanter fick hela kapitel 6 skickat till sig för 

genomläsning och godkännande av vår tolkning av deras svar i intervjun. Vi gjorde några 

justeringar utifrån deras återkopplingar. 

 

Vi analyserade materialet utifrån våra frågeställningar med en kvalitativ analysmetod och 

verktyget kategorisering, inom formen meningskodning (Kvale 2009). Det datainsamlade 

materialet kodades i fyra kategorier; kartläggning, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter i 
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tillägnandet av ett andraspråk samt framgångsfaktorer – hur kan skolan stötta 

andraspråkselever. Dessa fyra kategorier är även nyckelord i vårt syfte och blev naturliga 

rubriker i vårt arbete. Vi började med att läsa igenom varje intervju som en helhet. Därefter 

tittade vi på delarna genom att markera varje del med överstrykningspennor i olika färger. 

Vårt nästa steg blev att göra olika tankekartor, en för varje del, för att på så sätt se helheten 

inom de olika områdena. Det blev också enklare att se skillnader och likheter i informanternas 

intervjusvar. I tolkningsprocessen växlade vi mellan delarna (varje intervjufråga, varje 

informant samt dennes tankar runt respektive kategori) och helheten för att få en fördjupad 

förståelse i enlighet med den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen 2011). Samtidigt 

tittade vi på likheter och skillnader mellan intervjusvaren och det vi har skrivit om i kapitlet 

litteraturgenomgång. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med god forskningsetik upplyste vi våra informanter utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning gällande 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002; 

Bryman 2002). 

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om studiens syfte och vad vårt 

insamlade material skulle användas till. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Allt enligt informationskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Enligt samtyckeskravet informerades informanterna om att de själva hade rätt att bestämma 

över sin medverkan, vilket till exempel innebär att de kunde avbryta sin medverkan utan 

negativa följder. 

 

Våra informanter tillfrågades i enlighet med konfidentialitetskravet om de ville att deras namn 

skrevs ut i studien, eller om de ville vara anonyma. De upplystes även om att ifall någon av 

informanterna ville vara anonym skulle alla vara det i vår studie. De erbjöds att ta del av 

resultatet innan vi presenterar vår slutprodukt, för att undvika missförstånd. Då vi valde att ge 

våra informanter fingerade namn för att bevara anonymiteten så sparade vi ljudupptagningar 

och transkriberade texter på ett lösenordskyddat utrymme. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i kvalitativ forskning handlar om ifall studien mäter det som var tänkt att den 

skulle mäta (Bryman 2002). Bryman tar även upp begreppet respondentvalidering där 

forskarna delger sina resultat till deltagarna i studien för att försäkra sig om att dessa har 

uppfattat allt korrekt. Vi skickade kapitel 6 till våra informanter för att på så sätt förvissa oss 

om att vi inte missuppfattat dem.  

 

Reliabiliteten, tillförlitligheten, kan uttryckas som: ”Det handlar om huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer 

att ge olika svar till olika intervjuare” (Kvale & Brinkmann 2009, s.263). Vi anser att 

reliabiliteten i vår studie är hög om någon skulle genomföra intervjuerna med samma 

informanter och inte låter alltför lång tid passera. Om det får gå lång tid innan eventuella nya 



25 

 

 

intervjuer genomförs kan informanternas erfarenheter under den tiden göra att deras tankar 

och åsikter förändras.  

 

Andra begrepp som används för att avgöra kvaliteten i en kvalitativ forskningsstudie är 

trovärdighet och äkthet. De delas i sin tur in i fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Tillförlitligheten har att göra med 

respondentvalideringen, och där har vi gett våra informanter möjligheten att ändra i våra 

tolkningar av intervjuerna. När det gäller överförbarheten handlar den om hur en fördjupande 

studie kan överföras till andra miljöer (Bryman 2002). Här anser vi att överförbarheten är hög 

utifrån nivån på våra informanter. Vi är medvetna om att vår studie inte är fullständigt 

objektiv då vi endast har fyra informanter, men de fyra vi har valt ut är valda med omsorg och 

vi har inte medvetet låtit våra personliga värderingar styra vårt arbete. Vi är också medvetna 

om att det inte går att generalisera resultatet då det i sammanhanget är en liten studie. 
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6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra resultat av intervjuerna med de fyra 

informanterna, som vi kallar Alva, Bea, Clara och Diana, kopplat till den litteratur vi 

presenterat i kapitel 4. Vi har inte gjort några jämförelser mellan resultatet och informanternas 

egen forskning och litteratur. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning utifrån våra 

frågeställningar. 

 

6.1 Tillägnandet av ett andraspråk 

Att det tar tid att tillägna sig ett andraspråk är Bea och Diana överens om. Clara däremot säger 

att det tar maximalt två år att tillägna sig ett acceptabelt uttal och kunna visa på höga 

grammatiska strukturer. Såväl Bea som Clara förtydligar att hur lång tid det tar naturligtvis 

beror på när andraspråksinläraren kommer till Sverige och hur långt han eller hon har kommit 

i utvecklingen av sitt förstaspråk.  

 
”Och om man säger så här, det är lite olika om de kan läsa eller inte, men låt oss säga att 

du sitter i tre år och lyssnar på matteläraren och sedan börjar du förstå vad han säger i år 

fyra. Då förstår du ju inte vad han säger egentligen, för du har missat fyra år av ämnet” 

(Clara). 
 

Forskning visar att det tar mellan två till åtta år att tillägna sig det språk som behövs för att 

klara skolan beroende på när eleven anländer till det nya landet. Kortast tid tar det om eleven 

kommer när han eller hon är mellan åtta och elva år gammal och har den så avgörande 

skolbakgrunden med sig. Andraspråkselever har dubbla uppgifter i skolan då de ska lära sig 

språket och ämnesinnehållet samtidigt (Collier & Thomas 1999).  

 

Bea säger att förstaspråkets fonetik påverkar andraspråksinlärningen, om språken har samma 

vokalljud och betoningsmönster underlättar det för eleven. Hon menar att det går fortare att 

lära sig ett nytt språk genom sitt förstaspråk och att eleven då drar nytta av till exempel de 

språkljud han eller hon redan kan och att det svenska betoningsmönstret, i framför allt 

flerstaviga ord, är svårt att lära sig för både barn och vuxna.  

 
”Och betoningsmönster ska vi inte bara tala om. /…/ Det är ju jättesvårt för många” 

(Bea). 

 

Diana är av åsikten att barn och yngre tonåringar har lättare för att ta till sig det nya språkets 

uttal och betoningsmönster, medan det är betydligt svårare för vuxna som är fast i sitt eget 

modersmåls fonologiska system och därför ofta får ett invandraruttal. Clara uttrycker det som 

att i vuxen ålder silas det nya språket genom förstaspråket och personen letar närmsta 

motsvarighet på nya språkljud i sitt förstaspråk. Personen använder det språkljud som ligger 

närmst och det är därför vuxna bryter medan barn som inte har färdigutvecklat sitt förstaspråk 

har lättare för att lära sig nya språkljud och sällan har en utländsk brytning. Ladberg (2003) 

för fram liknande åsikter som Clara och Diana. Hon förklarar detta som att barn lär sig genom 

minnet och lyssnande medan äldre och vuxna lär sig genom tanke och förståelse.  

 

Alla fyra informanter påtalar att det som tar längst tid att bygga upp är skolordförrådet. Enligt 

Clara står ordförrådsutvecklingen och begreppsutvecklingen på modersmålet stilla medan 
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skolordförrådet på andraspråket byggs upp. Samtidigt säger både Clara och Diana att det är 

angeläget att skilja på ord och begrepp.  

 
”För det är onödigt för ett barn som har lite tid om det skulle lära sig ett helt begrepp på 

nytt. Om det redan har begreppet är det bortkastad tid, det är bara att koppla på en ny 

namnlapp” (Diana). 
 

Att det tar längre tid att bygga upp skolordförrådet stämmer överens med forskningsresultaten 

som säger att det tar två till tre år längre tid att tillägna sig skolspråket än vardagsspråket 

(Cummins 2000a). Andraspråkselevers begreppskunskaper utvecklas i modellen ”att utveckla 

en god studiemässig förmåga” (Fig.3) och där påtalas att det är betydelsefullt att koppla 

undervisningen till elevernas tidigare kunskaper så att de medvetandegörs om kopplingen 

mellan nya ord och gamla begrepp (Cummins 2000b).  

 

Clara säger att när det gäller ord och ordförråd är flerspråkiga barns ordförråd distribuerat 

över de olika språken, det vill säga att de inte kan samma saker på de olika språken därför att 

de använder dem i olika sammanhang. En hel del vanliga vardagsord finns på förstaspråket 

men inte på andraspråket och de ord läraren väljer att förklara i skolan är de som är svårare 

och mer abstrakta. De enkla vardagsorden förväntar lärarna sig att eleverna kan.  

 

Samma sak har såväl Edling (2006) som Hägerfelth (2011) konstaterat och Hägerfelth 

påpekar att andraspråkselever har särskilt svårt med ord som förekommer både i 

vardagsspråket och i skolspråket men har olika betydelser beroende på i vilken kontext det 

förekommer. Kulturspecifika, lågfrekventa och allmänakademiska ord ställer till svårigheter 

för andraspråkseleverna, förklarar Hägerfelth. Under skoltiden sker en våldsam explosion av 

ordförrådet och mellan sex till tio års ålder omorganiseras ordförrådet i över- och 

underordning. Utan ökat ordförråd och omorganisation hänger eleverna inte med i 

läroböckerna (Hägerfelth 2011). Ordförrådet nästan fyrdubblas under skoltiden för elever, 

som behärskar cirka 10 000 ord när de börjar skolan (Viberg 1994).  

 

Bea och Clara säger att det är viktigt att skilja på språkutvecklingen och 

kunskapsutvecklingen, att läraren ska ha en förståelse för att andraspråkselevers svårighet att 

uttrycka sig på andraspråket inte har med elevens kunskapsutveckling att göra.  

 
”Det hör ihop på ett sätt, men man får inte blanda ihop det” (Bea).  

 

Ett inte ovanligt sätt för skolan att stötta andraspråkselever är att ge dem specialundervisning. 

Om eleverna då plockas ut ur klassundervisningen gör det att de kan marginaliseras, och inte 

säkert får den hjälp som är anpassad efter deras språkpedagogiska behov, anser Diana.  

 
”Och så får man också informera föräldrarna grundligt om vad detta betyder, och jag tror 

att det är bättre att ge en extra rättighet än att frånta en rättighet. Men med det här får man 

vara vaksam på progressionen, att det inte går för fort, de får inte marginaliseras och få 

fel hjälp” (Diana). 

 

En fördel för andraspråkselever är om undervisningen innehåller både språkkunskaper och 

ämneskunskaper. Det medför för elevens del att elevernas språkutveckling kan integreras med 

ämnesundervisningen och att han eller hon inte behöver tappa tid (Gibbons 2006). Alva och 

Bea tilltalas av det språkutvecklande arbetssättet i alla ämnen som Skolverket förordar. Det 

språkutvecklande arbetssättet gynnar de flerspråkiga eleverna som ännu inte lärt sig 
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skolsvenskan. Bea berättar att det är betydelsefullt att lärarna använder ett språk som blir 

begripligt utan att för den skull sänka innehållsnivån och på så sätt bygga upp skolspråket hos 

eleverna samt att det är av stor betydelse att elever tillåts använda och utveckla alla sina språk 

i skolan.  

 
”Man får ju börja någonstans där eleverna förstår och där de är med på banan, och sedan 

att man successivt bygger upp dem. Men inte att man sänker nivån, för de måste ju ändå 

lära sig det här skolspråket” (Bea). 

 

Om läraren i stort sett endast undervisar och förklarar specifika ord inom sitt ämne blir det 

problematiskt för andraspråkselever när de inte förstår andra ord och begrepp som läraren 

förmodar att de kan. Barn utvecklar sitt språk hela tiden i olika situationer då de 

kommunicerar med andra (Hägerfelth 2011). Det språkutvecklande arbetssättet ska hela tiden 

utgå från var eleverna befinner sig i sin språkutveckling och stötta dem i deras arbete mot ett 

mer ämnesspecifikt språk. Alla lärare i skolans alla ämnen ska vara delaktiga (Skolverket 

2014a). Här måste lärarna ta hänsyn till andraspråkseleverna och därför är detta ett arbetssätt 

som gynnar dem lite extra (Gibbons 2006).  
 
Som motpol till detta hävdar Clara att skolan har halkat fel med det språkutvecklande 

undervisningssättet. Hon tror istället på idén att låta eleverna få undervisning på sitt 

förstaspråk tills svenskan kan ta över, för att behålla ämneskunskaperna. Hon påstår att det är 

omöjligt att det språkutvecklande arbetssättet kan ersätta antalet år det tar att lära sig 

skolspråket.  

 
”Förstår inte eleverna vad läraren säger så kan de inte lära sig. Så är det bara. Sedan kan 

man ha vilka fantastiska metoder man vill, men begriper inte ungarna så begriper de 

inte!” (Clara). 

 

Alla informanterna är överens om att flerspråkiga elever gynnas av att utveckla alla sina språk 

parallellt. I en forskningsstudie har det framkommit att de andraspråkselever som lyckats bäst 

i skolan är de som parallellt med andraspråksundervisningen fått förstaspråksundervisning 

(Collier & Thomas 1999). Diana poängterar att alla elever har rätt till 

modersmålsundervisning och att det ska integreras i skolvardagen:  

 
”Man har rätt till modersmålsundervisning och får dem att känna att modersmålsläraren 

kan vara något mer än en som bara undervisar i/på modersmålet och som driver sin egen 

lilla butik. De måste integreras i skolvardagen och gärna samarbeta systematiskt med en 

lärare” (Diana). 

 

Modersmålsundervisningen är central för de flerspråkiga elevernas begreppsutveckling och 

det stärker både första och andraspråket, förklarar Bea och Diana. Alva lyfter problematiken 

med att modersmålsundervisningen är så begränsad i tid, oftast bara en timme i veckan och 

hon ser att skolan måste göra mer för de flerspråkiga eleverna. Alla fyra lyfter 

modersmålslärarens väsentliga roll för de flerspråkiga eleverna och ser denna lärarkategori 

som en betydelsefull resurs som självklart ska finnas med i samarbetet kring eleverna. Alva 

och Clara funderar på vilken status modersmålsläraren har i skolan idag. De upplever att 

modersmålslärarna inte självklart finns med på möten kring elever eller bjuds in till 

konferenser och fortbildningar. Bea lyfter svårigheten med att det inte finns modersmålslärare 

i alla språk och att det därmed är svårt att erbjuda alla elever modersmålsundervisning. De 
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modersmålslärare som finns har ofta orimliga arbetssituationer och får åka runt till många 

skolor för att träffa sina elever.  

 
”Tänk om skolan kunde erbjuda eleverna möjligheten att läsa sitt modersmål på distans 

för att komma runt de här problemen” (Bea).  
 

Här råder total samstämmighet, bland såväl informanterna som andra forskare inom området, 

tveklöst har modersmålsundervisningen en avgörande roll för andraspråkselever.  

 

6.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Alla våra informanter anser att den fonologiska medvetenheten ska ligga som grund när det 

gäller läs- och skrivinlärning. Stor evidens råder inom forskningen kring dyslexi om att 

fonologiska problem medverkar till svårigheterna inom alfabetiska språk (Myrberg 2007). 

Diana vill dock upplysa om att brister i den fonemiska medvetenheten för svenska hos 

andraspråkselever ibland kan misstas för dyslexi, när det i själva verket handlar om att eleven 

inte har tillägnat sig språkljuden och skrifttecknen på andraspråket, vilket är en normal 

andraspråksutveckling. Hon menar också att ordförrådsutvecklingen är central.  

 
”Ska du kunna läsa måste du kunna ord och dyslektiker som inte läser tappar en massa 

ord” (Diana).  

 

”/…/ ett gott ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning 

är en viktig källa till ett gott ordförråd” (Elbro 2004, s.151).  

 

De fyra informanterna är också eniga om att andraspråkselever gynnas av att kunna läsa på 

sitt förstaspråk. Det finns en överförbarhet mellan alfabetiska språk som underlättar 

andraspråksinlärningen, säger Alva och Diana. De fortsätter med att eleverna även kan vara 

hjälpta av andra icke-alfabetiska skriftspråk för de fonologiska komponenterna finns i alla 

skriftspråk.  

 
”/…/ om man har utvecklat sitt skrivande i ett alfabetiskt skriftspråk och kommer till ett 

annat alfabetiskt skriftspråk så har man ju i princip knäckt koden redan. Så det är ju en 

jättehjälp. Och därmed inte sagt att man inte skulle vara hjälpt av ett annat skriftspråk i 

bagaget heller” (Alva). 

 

Överförbarhet mellan ett första- och andraspråk belyser Cummins (Genesee et al. 2006). Om 

läsförmågan redan utvecklats på en elevs förstaspråk är läsningen på andraspråket alltid 

lättare än om läsinlärningen ska ske på andraspråket. Metaförståelsen av vad läsning innebär 

har eleven då redan erövrat. Principen är att en person lär sig bäst att läsa på det språk som är 

starkast, det språk han eller hon förstår bäst och har störst ordförråd i (Hyltenstam 1996). 

 

Clara funderar på om det inte skulle vara en bra idé att låta andraspråkseleverna få 

undervisning i läsinlärning på sitt förstaspråk i skolan. Många elever lär sig att läsa på sitt 

förstaspråk hemma samtidigt som skolan kämpar med läsningen på andraspråket, säger Clara. 

Alva pekar på svårigheterna att få läsinlärning på förstaspråket att fungera i skolans 

organisation. Hon menar att modersmålsläraren träffar eleverna för lite för att hinna ta ansvar 

för deras läsinlärning. Att lära sig läsa på andraspråket kan leda till att eleven avkodar en 
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massa bokstäver och får obegripliga ord. Då försvinner förståelsen för varför man ska läsa – 

det ger ingenting då förståelsen uteblir, anser Clara.  

 
”Om det blir ett för stort kulturellt avstånd så förstår man inte av kulturella skäl vad det 

handlar om, vilket gör att man lägger av. Det ger ingenting eftersom man inte kan referera 

till det även om man kan koda det och man förstår varje enskilt ord, men man förstår inte 

kontexten” (Clara). 
 

Elever med annat modersmål blir ofta goda tekniska läsare. De avkodar ord lika bra som 

förstaspråksläsare. Vanligtvis kommer deras bekymmer på förståelseplanet eftersom de ofta 

har större svårigheter med läsförståelsen. Dessa barn saknar ofta det ordförråd och den 

kulturkompetens om svenska förhållanden som behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig 

svenska texter (Jacobson 2006a).  

 

Alva och Bea ser fördelar med om förstaspråket och andraspråket har liknande ortografier. 

Det gör det lättare för eleverna med både stavning och uttal. Än lättare är det om språken 

också är ytortografiska då forskning visar att det är lättare att läsa ut ord när de skrivs på ett 

ljudenligt sätt (Hyltenstam 1996). Clara däremot är av åsikten att ortografin är av mindre 

betydelse:  

 
”Har du lärt dig läsa och skriva på ditt förstaspråk och kan binda fonem till grafem så är 

det inget problem. Då kan du byta alfabet och läsriktning och en massa annat för du har 

förstått principen” (Clara).   

 

Diana vill poängtera skillnaden mellan skrift och ortografi, som hon menar att en del 

språkforskare slentrianmässigt slår samman. Inom latinsk skrift finns till exempel svensk 

ortografi och somalisk ortografi.  

 
”Ortografi är ett rättstavningssystem och skrift är något annat” (Diana).  

 

Alva är av åsikten att det är angeläget att göra tidiga insatser så fort skolan ser att en elev 

kämpar med läsningen och skrivningen, om inte annat för att utesluta dyslexi. Här kan lärarna 

med fördel samarbeta med föräldrarna, poängterar Diana, då samarbetet mellan hem och skola 

är av stor betydelse för andraspråkselever och ansvaret för detta samarbete ligger på skolan.  

 
”Man känner igen det här tragglandet och man tappar intresset och man kommer inte in i 

texterna. Man vill inte det och det verkar vara likadant på förstaspråket och det här ändrar 

sig inte över tid” (Alva). 

 

För elever med läs- och skrivsvårigheter är styrdokumenten tydliga med att alla elever ska få 

det stöd de behöver (t ex SFS 2010:800 1 kap. 4§). Här kommer bland annat alternativa 

verktyg in som en parameter. Detta förtydligas i Skolverkets stödmaterial, där det framgår att 

”/e/lever i exempelvis läs- och skrivsvårigheter kan behöva kompensatoriska hjälpmedel i 

flera eller i alla ämnen /…/” (Skolverket 2014c, s.12).  

 

Alva och Bea är positiva till de program och appar som numera erbjuds och ser fördelar med 

framförallt översättningsapparna där Alva ser ett behov av utveckling till bland annat fler 

språk. Clara är delvis av en annan uppfattning då hon anser att alternativa verktyg inte får 

eller kan ersätta dialogen mellan elev och lärare, men hon ser samtidigt att det kan ge eleverna 

en positiv attityd till bokstäver och text. Diana menar att alternativa verktyg måste 
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kvalitetssäkras och vara ett komplement till den så viktiga dialogen mellan lärare och elever. 

”Kompensation ger motivation för prestation” (Jacobson 2006b, s.25). Alva lyfter även 

möjligheten till inläst media och böcker på olika språk genom bibliotek och Myndigheten för 

tillgängliga medier (MTM).  

 
”Det är väldigt få språk som är inlästa, men de jobbar på det. De behöver få mer resurser” 

(Alva). 

 

6.3 Kartläggning 

När lärare upptäcker att en flerspråkig elev riskerar att inte nå målen och ställer sig frågan om 

detta beror på läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk, är 

alla informanter överens om att skolan även måste kolla upp elevens språkfärdigheter på 

förstaspråket. Språkliga svårigheter hos flerspråkiga barn visar sig oftast i båda språken, och 

för att få en rättvis bedömning av andraspråkselevers förmågor och svårigheter krävs en 

tvåspråkig kartläggning, där elevens kunskaper i såväl modersmålet som andraspråket 

kartläggs (Lindén & Salo 2014). Bea förtydligar att det är önskvärt att reagera fort när en elev 

riskerar att inte nå målen: 

 
”Ja, alltså så fort som möjligt för det gäller att uppmärksamma. För ju snabbare man 

kommer in med resurser eller så…” (Bea). 

 

En svårighet i att kartlägga elevens kunskaper i modersmålet såväl som på andraspråket är att 

flera av de kartläggningsmaterial som finns på marknaden idag kräver att eleven kan läsa och 

skriva på sitt förstaspråk, påtalar Alva och Clara. Det är det långt ifrån alla elever som kan. 

Det gäller till exempel om alla delarna ska genomföras i Flerspråkig kartläggning av 

avkodning och läsning (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014) och Pedagogisk 

kartläggning av nyanlända elever (Linköping kommun 2014). En annan svårighet är att det 

inte finns kartläggningsmaterial på alla språk. Här trycker Bea på att modersmålslärarna har 

en jätteuppgift i kartläggningssituationen. Om modersmålslärare saknas uttrycker Diana att 

kreativiteten måste flöda. Kan skolan använda sig av elevens föräldrar eller andra som talar 

samma språk?  

 

Alva är inne på att förutsättningarna för en elev måste kartläggas, det vill säga vilken språklig 

repertoar har eleven, vilket stöd har eleven i skolan och vilka användningsområden har eleven 

för sina respektive språk? Clara anser att exponeringstiden av andraspråket i förhållande till 

elevens prestation är av stor betydelse i en kartläggning. Diana hävdar att det är av stor 

betydelse att se på hela situationen som den flerspråkiga eleven befinner sig i och beakta en 

del av de faktorer som kan påverka att utvecklingen kan se annorlunda ut för en tvåspråkig 

elev.  

 
”Man måste sätta sig in i saken och se hela elevens kontext och hur eleven använder sin 

kompetens både inom förstaspråksutvecklingen och andraspråksutvecklingen” (Diana).    

 

Alla våra informanter är eniga om att en kartläggning är något som kräver ett samarbete 

mellan såväl klasslärare, modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare, speciallärare som 

vårdnadshavare. Detta för att få en så bred bild som möjligt av elevens situation.  
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Ute på skolorna finns en viktig men outnyttjad potential för samverkan mellan olika 

lärarkategorier runt flerspråkiga elever, och extra viktig är samverkan vid misstanke om 

specifika svårigheter. Det kan konstateras att kartläggning av andraspråkselever är komplext 

och innefattar många delar. Det är tydligt att det inte är ett ensamjobb utan samverkan krävs 

för att alla delar ska kunna synliggöras (Lindén 2010).  

 

Våra informanter lyfter en del fallgropar som de ser med kartläggning av andraspråkselever 

när det gäller tillägnandet av ett andraspråk och/eller läs- och skrivsvårigheter. Alla är överens 

om att underdiagnostisering av elever är illa. 

 
”All forskning som visar hur viktigt det är med tidig identifiering, så att alla goda spiraler 

kan komma igång” (Alva).  

 

”Det är illa att ha en svårighet om du dessutom inte får den erkänd uppe på alltihop” 

(Bea). 

 

Vid överdiagnostisering kan Bea se en annan typ av problem då en elev i och för sig kan få 

mycket hjälp men även få en stämpel som inte är sann. Detta kan då leda till psykologiska 

problem, menar hon. Alva utvecklar det lite mer genom att säga att överdiagnostisering kan 

såväl bero på som leda till att lärare har låga förväntningar på flerspråkiga elever. Både Bea 

och Clara ser risker med att direktöversätta svenska tester för att kartlägga flerspråkiga elever. 

De poängterar att såväl ord, formuleringar som bilder är kulturella och leder till att eleverna 

inte förstår innehållet i texterna. Till exempel kan svenska texter handla om skogspromenader, 

adventsfirande eller damkronorna – damlandslaget i ishockey. De är även inne på att det är 

själva testsituationen som är kulturellt markerad, då det är i västvärlden som barn sätts i en 

testsituation utan att få någon hjälp. Det är inte säkert att föräldrar godkänner att barnen 

utsätts för dessa tester. För att komma runt en del av de här problemen ser våra informanter att 

ett samarbete med modersmålsläraren är avgörande även i själva kartläggningsarbetet då läs- 

och skrivsvårigheter oftast visar sig i både första- och andraspråket. Det gäller att läraren 

vågar reagera, säger Diana, och menar med det att oerfarna lärare ibland tänker att 

flerspråkiga elever diskrimineras när de tycker att eleven behöver kartläggas. Trots de 

fallgropar och risker som informanterna ser är det ändå bättre att skolan agerar efter bästa 

förmåga med de förutsättningar de har än att de inte agerar och låter tiden gå.  

 

Alla fyra informanter är eniga om att gruppen flerspråkiga elever är en mycket heterogen 

grupp. Eleverna har olika erfarenheter med sig i sitt bagage; de har varit olika länge i Sverige, 

de har olika kunskaper i att läsa och skriva på sitt förstaspråk och föräldrarna har också olika 

läs- och skrivkunskaper. Andra faktorer som påverkar är varifrån eleverna kommer och på 

vilket sätt de har lämnat sitt hemland liksom var de hamnar i Sverige. Hamnar eleven till 

exempel i Rosengård där de på fritiden inte möter sitt andraspråk och kanske inte heller sitt 

förstaspråk utanför lägenhetsdörren får han eller hon helt andra förutsättningar än om eleven 

hamnar i ett bostadsområde där den absoluta majoriteten av de boende är svenskar, förtydligar 

Clara. Hon fortsätter:  

 

”Det är en språklig situation som vi inte har sett innan och därför är det gamla resultat 

runt flerspråkighetsforskning som inte gäller längre. För den här modellen har inte funnits 

och tidigare har man forskat på flerspråkiga barn som har haft tillgång till båda sina språk 

och nu har vi plötsligt barn som inte har det” (Clara). 
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Detta gör att det är svårt att ha flerspråkiga normeringar i kartläggningstesterna, för 

förutsättningarna för eleverna ser så olika ut, beskriver Clara och Diana. Lika svårt är det att 

använda svenska normeringar och tro att gränserna för de flerspråkiga eleverna bara kan 

sänkas. Clara anser att om en flerspråkig elev ska jämföras med någon annan, ska jämförelsen 

göras med en annan flerspråkig elev där det finns så många likheter som möjligt. Till exempel 

kan de ha exponerats för andraspråket lika länge, ha samma förstaspråk och ha fått samma 

språkliga uppväxtmiljö.  

 

6.3.1 Kartläggning av tillägnandet av ett andraspråk 

Bea och Clara tar upp processbarhetsteorin som en modell för kartläggning av andraspråk. 

Processbarhetsteorin innebär i korta drag att en andraspråksutveckling följer fem grammatiska 

utvecklingsstadier (se avsnitt 4.3.2, se även bilaga 2). Bea påpekar att det är angeläget att 

reagera om en elev fastnar på något stadie. Clara förtydligar emergensen i 

processbarhetsteorin enligt följande: 
 

”Vi arbetar mycket här med det man kallar emergens, det vill säga när någonting först 

uppträder, när de börjar använda plural, när de börjar använda kongruens. Det är det man 

försöker komma fram till och så bryr man sig inte om hur etablerat det här är utan det 

viktiga är att vi får exempel på detta” (Clara). 

 

Utöver grammatiken vill informanterna även att skolan tittar på begrepp, ordförståelse och 

ordinlärning vid kartläggningen av tillägnandet av ett andraspråk. Det har en stor betydelse 

för kunskapsinlärningen att eleven har ett bra ordförråd.  

 

Forskning har visat att för att kunna ta till sig innehållet i en text bör hela 98 procent av orden 

vara kända. Inte mer än ett ord av 50 får då vara nytt. Ordförrådet är som synes en 

ämnesövergripande men också en ämnesspecifik språkfråga, som behöver uppmärksammas i 

all undervisning (Skolverket 2012b). Ingen av informanterna tar upp performansanalysen (se 

avsnitt 4.3.2 och bilaga 1) som en modell för kartläggning av tillägnandet av ett andraspråk. 

Däremot forskningen tar upp den som en av de två vanligaste modellerna (Flyman Mattsson 

& Håkansson 2010).  

 

6.3.2 Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

Alla våra informanter är överens om att den fonologiska medvetenheten är central att testa i 

en kartläggning av läs- och skrivsvårigheter och det bör ske på elevens båda språk. Clara 

förklarar hur pedagogen kan gå tillväga:  

 
”Kan du höra ut språkljud i ord? Kan du förstå det här med stavelser och plocka bort en 

stavelse? Vad blir kvar och så vidare? Det är ju busenkelt att testa på båda språken, med 

hjälp av modersmålslärare, tolk, förälder eller äldre syskon, och nödvändigt” (Clara). 

 

Stor evidens råder bland läs- och skrivforskare om den fonologiska förklaringsmodellen till 

dyslexi (Lundberg 2010; Myrberg 2007). Hur barn lyckas med att lära sig läsa på ett 

andraspråk har ett samband med utvecklingen av förstaspråket. Barnet måste ha insikt i vad 

ett språk är och bland annat kunna urskilja beståndsdelarna i språket. Det gäller särskilt fonem 

och ordningen mellan sekvenser av ljud (Hyltenstam 1996).  
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Diana pratar om att arbetsminnet är väsentligt att testa när det gäller läs- och skrivfärdigheter. 

Det är även Alva inne på som menar att metafonologiska förmågor bör testas, och där ingår 

förutom arbetsminnet även fonologiskt minne och exekutiva funktioner. Arbetsminnet är en 

avgörande faktor i kartläggning av läs- och skrivsvårigheter (Dunning, Holmes & Gathercole 

2013; Gathercole & Alloway 2007). Bea framhäver att morfologin dessutom är betydande att 

testa. Precis som svenskan har många dialekter är det önskvärt att skolan känner till att det 

inte finns något standardmodersmål i de olika språken skolan möter hos sina elever, säger 

Diana. Det är extra angeläget att tänka på vid kartläggning av läs- och skrivutveckling, då det 

gäller att se på avkodningsfärdigheter och inte färdigheter i modersmålet.  

 

Det är viktigt att förvissa sig om att andraspråkselever förstår texten, uttrycker informanterna. 

En väg är att testa elevens ordförråd genom lexikala tester, säger Clara och Diana. Man måste 

skilja mellan begrepp och ord, fortsätter Diana. 

 
”En del lärare säger att eleverna inte har någon begreppsuppfattning” (Diana).  

 

Många gånger kan eleverna förklara begreppen men de saknar rätt ord för det. Clara menar att 

det är skolordförrådet som ska testas och inte vardagsordförrådet. Det är två helt skilda saker. 

Förstår eleverna ämnesorden? Förstår de till exempel vad en ledare i samhällskunskapen är 

och vad en ledare i fysiken är? Alva säger att svårigheter i ordförståelsen på den här nivån kan 

få stora konsekvenser när det gäller de ökade kraven på högstadiet.  

 

6.4 Framgångsfaktorer – hur kan skolan stötta andraspråkselever? 

Det centrala begreppet som samtliga informanter direkt lyfter fram när det gäller hur skolan 

kan stötta andraspråkselever är samverkan, och då främst mellan klasslärare, ämneslärare, 

modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare, speciallärare och specialpedagoger. Det är 

avgörande att ledningen ger tid för samverkan där kollegiet kan utbyta information och 

planera tillsammans.  

 
”Men man kan ju också använda Internet och andra plattformar. Till exempel att en 

ämneslärare skickar sin planering till en modersmålslärare och diskuterar den. Alltså att 

man kommunicerar elektroniskt om både problem och planering. Det tror jag på. Jag tror 

att man måste utväxla information” (Diana).  
 

Diana ger också exempel på att samarbetet mellan hem och skola är centralt för 

andraspråkselever, men att det kräver mer från skolans håll än samarbetet med 

förstaspråksfamiljer. Bea vill här lyfta fördelarna med att använda föräldrar som en tillgång 

och resurs att bjuda in till skolan och inte bara som samarbetspartner vid problem. En stor 

fallgrop är, enligt Alva, om lärare känner sig ensamt ansvariga för sina elever.  

 
”En kartläggning är en kollegial händelse, det är ett teamarbete som behövs” (Alva).  

 

Kartläggningsmaterialet som tagits fram av norska Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

(NAFO) kan ses som ett underlag för samarbete mellan olika pedagoggrupper. Det är ett 

material där flera yrkeskategorier; lärare, speciallärare, modersmålslärare och 

specialpedagoger behövs för att bilden av eleven och dess situation ska bli så tydlig och 

korrekt som möjligt (Karle 2014).  
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De fyra informanterna är överens om att alla lärare på skolan bör få kunskap och fortbildning 

inom områdena läs- och skrivutveckling och andraspråksutveckling. Kompetenta lärare och 

rektorer som håller sig uppdaterade vad gäller forskning inom dessa områden gynnar alla 

elever och särskilt elever i behov av särskilt stöd, menar Alva. Att andraspråksundervisning i 

allmänhet och ämnesundervisning för andraspråkselever i synnerhet kräver utbildade lärare 

skriver även Gibbons (2006) och Axelsson och Magnusson (2012) om. Det är angeläget att 

hålla sig uppdaterad inom det utbud som finns bland olika kartläggningsmaterial, säger Diana. 

Det gäller att hitta de verktyg som är relevanta och som fångar upp de elever som faktiskt är i 

behov av särskilt stöd. Här förtydligar Bea att det behövs mer forskning och fler testmetoder. 

Skolverket håller just nu på att ta fram nya kartläggningsmaterial för nyanlända elever som 

beräknas vara färdiga 2016. Under tiden har skolan en grundläggande roll i att se de här 

eleverna och sätta in insatser för att stötta dem, fortsätter Bea. 

 
”Du kan ju veta litegrann om /språken/. Hur de funkar med olika saker. Det med 

ortografin, hur stavar man? Hur nära ligger språket svenskan? Det finns många småknep 

som är rätt så enkla tror jag” (Bea). 

 

Skolan måste utgå från elevernas förstaspråk när de lär ut andraspråket och titta på vad eleven 

redan kan när det gäller språkljud, ord och grammatiska likheter (Tingbjörn 2003).  

 

Att implementera modersmålet och se till att det får samma värde som det svenska språket i 

skolan är betydande för begreppsutvecklingen, säger Alva och Bea. Tillåt flera språk i 

klassrummet, tillåt flerspråkigheten att bli synlig. Att få ta hjälp av andra elever med samma 

modersmål bör vara en självklarhet i klassrummet, fortsätter Bea.  

 
”Det gäller att skolan tar tillvara på de resurser som finns, och det finns ju väldigt mycket. 

Det finns bibliotek med böcker på en massa olika språk och det finns inlästa media” 

(Alva).  

 
”Man kan ju naturligtvis se till att det finns ABC-böcker fast då på det barnets språk och 

ibland får man tillverka det själv för det är inte vanligt i alla länder” (Clara).  

 

Låt gärna eleverna lyssna på band och titta i boken samtidigt, fortsätter hon. Att hela skolan 

med alla personalkategorier – allt ifrån administratörer till städare – intar ett 

flerspråkighetsperspektiv som ses som något positivt och gynnar andraspråkseleverna, säger 

Bea. Bea liksom Clara påpekar att skolan aldrig bör se flerspråkigheten som något negativt 

eller som en brist vilket de upplever sker idag.  

 

Det är också väsentligt att skolan har höga förväntningar på alla elever. Det hjälper dem att 

lyckas, anser Alva. Att höga förväntningar gynnar elever är flera forskare och författare 

överens om (bland andra Jenner 2004; Ladberg 2003; Thomas & Collier 2001, 2003). Genom 

höga förväntningar är det också enklare att upptäcka eventuella avvikelser hos elever. 

Motivationen hos inläraren är det viktigaste, fortsätter Bea, att eleven är motiverad att lära sig 

och använda språket. Motivationen att lära sig ett nytt språk kan komma från lärares positiva 

och höga förväntningar, men även från att eleven känner ett behov av att kunna språket. 

Behovet att till exempel kunna kommunicera med nya kamrater både i skolan och på fritiden 

(Ladberg 2003).  
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6.5 Sammanfattning 

Vad anser våra informanter är primära områden att kartlägga hos andraspråkselever för att 

konstatera om problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller på svårigheter i 

tillägnandet av ett andraspråk? Jo, först och främst måste fonologin undersökas på både 

förstaspråket och andraspråket. Om problematiken beror på dyslexi syns de fonologiska 

svårigheterna i elevens båda språk. Dessutom är de metafonologiska förmågorna 

(arbetsminne, fonologiskt minne och exekutiva funktioner) och morfologin centrala att titta 

på. Även ordmobilisering och ordförrådsutvecklingen bör kartläggas på båda språken liksom 

emergensen i deras språkliga, grammatiska nivå på andraspråket. Det gäller även att se till 

hela elevens situation såsom elevens bakgrund, skolbakgrund, den emotionella situationen 

och den sociokulturella miljön där eleven befinner sig nu.  

 

Vilka är fallgroparna och svårigheterna i kartläggning hos andraspråkselever för att konstatera 

om problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller på svårigheter i tillägnandet av ett 

andraspråk, enligt våra informanter? Över- och underdiagnostisering av dyslexi där 

informanterna är överens om att underdiagnostisering är sämst för eleven även om 

överdiagnostisering naturligtvis också ställer till problem. De kulturellt betingade texterna 

som ofta används vid kartläggning kan ställa till det för andraspråkseleverna. De förstår inte 

innehållet och sammanhanget i texter som handlar om till exempel snö, midsommar och andra 

svenska traditioner. Dessutom kräver kartläggningsmaterialen att eleverna kan läsa på sitt 

förstaspråk för att kunna genomföras i sin helhet. En annan fallgrop är att lärarna utgår ifrån 

att kartläggning är ett ensamjobb när det i själva verket är ett lagarbete att få till en god 

kartläggning. Även synen på modersmålslärarna som är så betydelsefulla i 

kartläggningsarbetet kan vara en fallgrop om tilliten till deras kunskaper inte finns. Ännu 

större problem blir det om kartläggningsmaterialet inte finns på det aktuella språket. Svenska 

lärare kan sällan kartlägga förstaspråket hos eleverna. Många tror också att 

andraspråksinlärningen tar kortare tid än det faktiskt gör då de luras av elevernas ytkunskaper. 

Ytterligare en fallgrop är om pedagogen inte skiljer på språkutvecklingen och 

kunskapsutvecklingen hos eleverna. Att kartläggningen används på fel sätt, som att till 

exempel peka på skolors framgångar, är ännu en fallgrop.  

 

På frågeställningen om hur skolan på bästa sätt kan stötta andraspråkselever svarar våra 

informanter enligt följande: Viktigast av allt är att skolans olika pedagoger samverkar i arbetet 

runt andraspråkseleverna. Att fortbilda lärare inom andraspråksutveckling och ett 

språkutvecklande arbetssätt är också framgångsfaktorer. Även rektorerna bör vara kunniga 

inom området och ge pedagogerna förutsättningar för samverkan. Flerspråkighet ska lyftas 

som något positivt, alla elevens språk ska var tillåtna i klassrummet. På så sätt skapas en 

motivation hos andraspråkselever vilket är avgörande för att främja inlärningen. 

Andraspråkselever bör också få modersmålsundervisning och studiehandledning då kunskaper 

i förstaspråket avspeglas i andraspråket.  
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7. Diskussion 
 

I diskussionen tar vi upp några för oss intressanta trådar från resultat och analyskapitlet. Vi 

diskuterar även metoden vi har valt.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Det finns en stark evidens mellan olika forskares resultat inom andraspråksområdet såväl 

nationellt som internationellt. Informanterna är aktiva inom området för vår studie och 

resultaten skiljer sig inte så mycket mellan deras åsikter och annan forskning. Vi har genom 

att intervjua forskare fått en övergripande bild av vårt syfte och våra frågeställningar. Å ena 

sidan var det inga svårigheter att få forskare att ställa upp på våra intervjuer, vilket 

underlättade vår studie. Å andra sidan har vi genom anonymiteten försökt undvika 

informanternas forskningsresultat och artiklar i vår litteraturgenomgång, vilket har försvårat 

vårt arbete. Här känner vi att vi har tvingats bortse från en del aktuell forsking som hade 

kunnat ge vår studie mer tyngd. Det har också varit svårt att hålla deras anonymitet då vi velat 

beskriva dem utifrån deras erfarenheter och yrkesprofessioner utan att avslöja deras identitet. 

Vi anser att vi genom det personliga mötet och de frågor vi har ställt till respektive informant i 

intervjuerna har fått en bredare bild av var och ens tankar än om vi bara hade läst deras 

avhandlingar, forskningsrapporter och artiklar.  

 

Vår studie bidrar med en samlad bild av berörda forskares tankar runt våra frågeställningar. I 

och med att våra informanter och andra forskare är så eniga i flera frågor anser vi att 

reliabiliteten i vår studie är hög. Eftersom informanterna har olika erfarenheter och 

spetskompetenser kommer de fram olika mycket i de olika avsnitten. Det vi har funderat på 

under tiden vi arbetade med resultatet är om intervjuordningen har påverkat informanternas 

synlighet. De två första informanterna fick inte lika många öppna följdfrågor som de två sista. 

Under de två sista intervjuerna framkom sidospår som breddade området något från våra 

grundfrågor. Kanske hade det sett något annorlunda ut när det gäller respektive informants 

synlighet om vi hade intervjuat dem i omvänd ordning. Om vi istället hade gjort ett 

bekvämlighetsurval och intervjuat ett antal lärare på skolor i våra närområden känner vi att vi 

hade tappat den vetenskapliga grunden, som styrdokumenten kräver att verksamheten ska vila 

på. Då hade vi bara fått med den beprövade erfarenheten som är den andra grundstenen för 

skolans verksamhet. Genom våra väl utvalda informanter anser vi att vi täcker båda 

grundstenarna i stor utsträckning genom deras erfarenheter och forskning. 

 

Att låta informanterna läsa igenom och godkänna resultatdelen har både för- och nackdelar. 

En stor fördel är att vi blir försäkrade om att vi har tolkat dem rätt, vilket är extra angeläget då 

det är välkända personer det handlar om, även om vi har valt att hålla dem anonyma. En 

nackdel är att en konfliktsituation kan uppstå då informanten säger sig inte alls känna igen till 

exempel ett citat, fast det på inspelningen tydligt framgår att han eller hon faktiskt har sagt så.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningen (avsnitt 6.5) visar att syftet är uppnått och att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. Vi är medvetna om att det är våra informanters svar som vi har baserat 

resultatet på. 
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Informanterna är i stort sett eniga i de flesta frågorna men ett ämne där åsikterna dock går isär 

är frågan om ett språkutvecklande arbetssätt som ska genomsyra alla skolans ämnen enligt 

Skolverkets rekommendationer (Skolverket 2012a, 2012b, 2014a). Där säger tre av våra 

informanter att det är ett arbetssätt som verkligen gynnar andraspråkseleverna medan den 

fjärde ställer sig mer tveksam. Vi är själva positiva till arbetssättet men ser stora skillnader i 

hur det praktiskt kan se ut i en lågstadieklass som ofta har en klasslärare kontra en 

högstadieklass där många ämneslärare är inblandade i elevens undervisning. Vi anser också 

att studiehandledaren har en väldigt central roll som brygga mellan andraspråkselevens olika 

språk.  

 

Det är positivt för andraspråkselevers språkutveckling med studiehandledning på och 

undervisning i sitt modersmål (Alva; Bea; Clara; Diana; Thomas & Collier 2001, 2003). Ett 

problem är att det saknas studiehandledare och modersmålslärare på många skolor. Bristen på 

modersmålslärare är värt att diskutera, menar vi, när forskare såsom Thomas och Collier 

(2001, 2003), Cummins (2000a) och Hyltenstam (1996) står eniga om modersmålslärarnas 

betydelse för andraspråkselevernas lärandesituation i skolan samtidigt som politikerna, enligt 

nyhetsartikeln som vi har skrivit om i vår inledning, inte satsat på fler utbildningsplatser för 

en sådan betydande yrkesgrupp sedan 70-talet. Konstigt är också, enligt oss, att det inte krävs 

någon behörighet som modersmålslärare. Deras dåliga status som Alva och Clara lyfter, antar 

vi till viss del kan bero på att en del av dem inte har någon lärarutbildning utan ”bara” talar 

det aktuella språket. I de kommuner där vi arbetar tillhör modersmålslärarna en annan 

organisation än oss övriga lärare med egna fortbildningsdagar och konferenser. Detta gynnar 

inte samverkansmöjligheterna. Det blir inte heller bättre av att många modersmålslärare åker 

runt till ett flertal skolor runt om i kommunen för att träffa sina elever, en del av dem efter 

ordinarie skoldags slut. När får ämneslärarna och modersmålslärarna tid att prata om 

gemensamma elever? Skolledningen måste ge förutsättningar i form av tid för samarbete 

mellan olika lärarkategorier om samverkan alls ska vara möjlig. 

 

Enighet råder bland informanterna att med ett ökat antal andraspråkselever på våra skolor och 

ett högt krav på lärarna att bemöta varje elev där han eller hon befinner sig krävs fortbildning 

i andraspråksutveckling. Vi instämmer helt i att behovet av kompetensutveckling är enormt 

stort, då de som får mest kunskap i andraspråksutveckling via sin grundutbildning är svenska 

som andraspråkslärarna. I våra skolområden ser vi att det råder stor brist på denna 

lärarkategori och om fortbildning inte sker för alla lärare finns en risk att kompetensen i 

andraspråksutveckling snarare kommer att sjunka än höjas från en redan låg nivå. Det är inte 

bara ren andraspråksutveckling som lärarna behöver fortbildning i, utan även olika språks 

ortografier och fonetik i förhållande till svenskan. Det kan annars vara svårt att förstå vilka 

svårigheter eleverna möter när de ska lära sig sitt andraspråk. Å ena sidan kan en 

attitydförändring krävas för att lärarna ska ta till sig fortbildning inom andraspråksutveckling. 

Å andra sidan kan kompetensutveckling inom området leda till en positivare attityd till 

andraspråkseleverna då kunskap föder förståelse. Vår erfarenhet visar att en attitydförändring 

i många klassrum skulle behövas för att tillåta flerspråkigheten att bli mer synlig. Det finns 

lärare som anser att endast svenskan är det språk som gäller i klassrummet och 

undervisningen – en tankegång som missgynnar en dryg femtedel av eleverna på våra skolor.  

 

Det är lättast för elever att lära sig läsa på det språk de behärskar bäst (Hyltenstam 1996). För 

andraspråkselever i läsinlärningsåldern är det då förstaspråket som skulle bli aktuellt som 

läsinlärningsspråk. Detta är svårt för skolan att erbjuda då det dels saknas modersmålslärare i 

alla språk och dels träffar modersmålslärarna sina elever för få gånger i veckan för att kunna 
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genomföra en effektiv läsinlärning. Här menar Clara att skolan är omedveten om att många 

föräldrar lär sina barn läsa på förstaspråket hemma. Vi ser att skolan skulle kunna ta till vara 

på dessa möjligheter till parallell läsinlärning och språkutveckling i elevens olika språk där 

föräldrarna av eget intresse lär sina barn läsa på förstaspråket. Men vi ser även en risk för 

ökad klasskillnad för såväl andraspråkselever som svenska elever genom att ett stort 

engagemang i hemmet ger bättre förutsättningar för dessa barn än för andra. En svårighet som 

vi märker är att läskunnighet på elevens båda språk krävs i de kartläggningsmaterial som finns 

idag. Samtidigt vet vi att läs- och skrivsvårigheter syns i elevens båda språk. Dilemmat är att 

det inte finns modersmålslärare som har möjlighet att lära andraspråkseleverna att läsa på sitt 

modersmål. Om skolan ska kunna leva upp till tvåspråkiga kartläggningar inom läs- och skriv 

av alla andraspråkselever, som informanterna lyfter, krävs en rejäl satsning på såväl 

kartläggningsmaterial som modersmålslärare.  

 

En fallgrop som lyfts av Bea och Clara, är den kulturella problematiken med svenska tester. 

Det känns intressant att belysa för när vi kritiskt tittar på bilder och texter i 

kartläggningsmaterial ser vi många kulturbundna exempel. För att nämna några har vi hittat 

kalasbilder med partyhattar, kungakronor och tårta med ljus i, snögubbar och snöflingor, en 

fyr samt tomteluvor. I texter har vi bland annat hittat orden snö, snögubbe, julklappar, 

skogsstig, svampar och renar. Kan alla barn relatera till dessa föremål? Vi anser att lärare 

kritiskt ska granska det material han eller hon tänker använda för att kartlägga en elev, innan 

själva kartläggningen, utifrån just den aktuella eleven. Särskilt viktigt kan det bli om skolan 

har flera tester att välja mellan. Självklart kan inte hela ansvaret läggas på skolan och den 

enskilda läraren utan det är läromedelsförfattarna som borde äga problemet.  

 

Alla informanter och forskare är eniga om att andraspråkselever behöver stöd för att nå målen. 

Oavsett vilket förstaspråk eleven har och om han eller hon kan läsa eller inte så måste skolan 

bemöta eleven där han eller hon befinner sig. Så säger även styrdokumenten. Det är hur stödet 

ska se ut som är den fråga som behöver diskuteras på skolorna och det kan se olika ut för 

olika elever. Ett vanligt stöd är specialundervisning där andraspråkselever å ena sidan får 

möjlighet till undervisning i liten grupp men å andra sidan tappar eleven tid i klassen för 

ämnesundervisning. Här vet vi av erfarenhet att några lärare ser detta som att eleven blir 

exkluderad från undervisningen medan andra ser det som att eleven blir inkluderad i ämnet 

genom att få det stöd han eller hon behöver. Ett annat stöd, speciellt för de som har svårt med 

sin läs- och skrivinlärning, är alternativa verktyg. Alternativa verktyg som kompensation 

används nog inte i den utsträckning som skulle kunna vara möjligt och informanternas delade 

meningar i frågan om alternativa verktyg speglar nog verkligheten i skolan. Det finns många 

som är för och många som är emot. En anledning skulle kunna vara att kompetensutveckling 

på området saknas. Samtidigt får inte alternativa verktyg ersätta det betydelsefulla mötet 

mellan elev och pedagog. Särskilt viktigt är detta när det gäller andraspråkselever, känner vi. 

 

De flesta elever anpassar sig till och uppfyller lärarnas förväntningar på dem (Jenner 2004). Å 

ena sidan, upplever vi, vill lärarna underlätta och inte ha så höga krav på nyanlända 

andraspråkselever, å andra sidan finns en svårighet att skilja på krav och förväntningar och 

höga förväntningar eftersträvas. Här gäller det att skolan tar till sig vad informanterna och 

andra forskare säger. Lärarnas förväntningar kan vara avgörande för elevens måluppfyllelse. 

Att ha kvar höga förväntningar men anpassa kraven i förhållande till elevens språk- och 

kunskapsutveckling gynnar eleverna. Att sänka kraven leder inte till måluppfyllelse. Vi har 

erfarenheter av en del elever som kommer i högstadieåldern med väldigt höga krav på sig 

själva att nå målen för grundskolan innan de slutar årskurs nio, och helst med bra betyg. Det 
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tar sex till åtta år att lära sig ett skolspråk om eleven kommer till ett nytt land mellan det att 

han eller hon är tolv till femton år gammal (Collier & Thomas 1999). Kraven ovanstående 

elever ställer på sig själva är helt omöjliga att uppnå om man beaktar antalet år det tar att lära 

sig ett skolspråk vid denna ålder. De har missat den så kallade ordförrådsexplosionen som 

sker under de fyra-fem första skolåren. Här är det tydligt att skolan och eleven får en större 

utmaning när eleven anländer under grundskolans senare år. Vi anser att det är angeläget att 

ha en bra relation mellan hemmet och skolan för att skapa en rimlig situation för eleven som 

även föräldrarna stöttar och accepterar. Det är inte bara språket som gör det svårt för eleven 

att nå målen utan även kulturella skillnader i de olika skolsystemen. Svensk skola står inför en 

utmaning när vi tar emot elever i olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter och där 

alla ska nå målen för svensk grundskola i slutet av årskurs nio. 

 

Förväntningarna vi hade när vi började vår studie var att hitta det ultimata 

kartläggningskonceptet för att se vad andraspråkselevers problematik beror på. Är det läs- och 

skrivsvårigheter eller svårigheter i att tillägna sig ett andraspråk? Under arbetets gång har det 

skett en förändring i vårt tankesätt – det ultimata kartläggningskonceptet finns troligen inte i 

dagsläget. Men med vår fördjupade kunskap, förståelse och insikt i svårigheterna i att 

kartlägga andraspråkselever känner vi nu en god tillförsikt i att möta dessa barn på våra 

skolor. Vi är tacksamma för att våra informanter har tagit sig tiden att delta i våra intervjuer. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi bland annat fått svar på hur avgörande modersmålsundervisning, 

studiehandledning och andraspråksundervisning är för flerspråkiga elevers skolframgång. Det 

som skulle vara intressant att gå vidare med är att se hur det fungerar ute i praktiken. Vad får 

andraspråkseleverna för stöd? Hur används de kartläggningsmaterial som finns? Hur ser 

samverkan mellan olika yrkeskategorier ut när det gäller andraspråkselever? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Performansanalysen. Schema utvecklingsgång 
 

 

 
→      →      →      →      → →      →      →      →      → →      →      →      →      → 

NOMINALFRASER (NP)   

Lexikon: basord 

Enkla nominalfraser 

Genus, bestämdhet, plural 

växer fram 

Få pronomen, ofta överanvända 

Få adjektiv 

Adjektiven börjar 

kongruensböjas 

Få prepositioner 

Basord + utbyggnadsord 

Utbyggda nominalfraser 

Inkonsekvens i genusval 

Ibland fel ändelser 

Få pronomen, vanligen korrekt 

använda 

Fler adjektiv 

Enstaka adjektivändelser blir 

fel 

Säkerhet och variation i 

användning av prepositioner 

Fler utbyggnadsord 

Även komplexa nominalfraser 

korrekt böjda 

Säkerhet vid växling mellan 

substantiv och pronomen 

Fler adjektiv, vilket möjliggör 

en mer levande beskrivning 

Större variation och säkerhet 

vid prepositionsanvändning 

 

VERBFRASER (VP)   

Lexikon: vanliga verb, basord 

Enstaka vanliga partikelverb 

Enkla tempus 

Även mindre vanliga verb, 

utbyggnad 

Fler partikelverb 

Enkla och sammansatta tempus 

Säkerhet vid verbanvändningen 

Ökad säkerhet vid användning 

av partikelverb 

Säkerhet i tempusanvändningen 

 

MENINGSBYGGNAD   

Enkel meningsbyggnad 

Mest SVO 

Osäkerhet vid spetsställning 

Komplicerad meningsbyggnad 

Fler bisatser 

Spetsställda bisatser och 

satsförkortningar 

Meningsbyggnaden mer 

varierad vilket ger möjlighet att 

uttrycka sig med skenbar 

enkelhet 

 

ADVERBIAL   

Mest tid, sätt, rum Fler adverbialtyper Större variation 

 

TEXTBINDNING   

Textbindningen enkel. Ex. och, 

men, sen, när 

Textbindningen mer varierad Smidig textbindning 

 
Performansanalys. Schema utvecklingsgång (Abrahamsson & Bergman 2005, s.41) 
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Bilaga 2 

 

 

Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin 
 

 

 
Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information 

mellan satser 

Skillnad huvudsats/bisats 

 
Inte inversion i indirekt fråga 

Jag undrar om det regnar 

Negation före verb i bisats 

Vi kan gå ut sedan om det inte 

regnar 

4. Grammatisk information 

inom satser, mellan fraser 

Kongruens (predikativ) 

hundarna är bruna 

Inversion i satser med 

framförställt adverb 

(verbet alltid på andra plats) Nu 

skriver jag 

3. Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi 

Kongruens (attributiv) 

en brun hund, 

flera bruna hundar 

ADV + subjekt före verb 

Nu jag skriver 

2. Ordklass, lexikal morfologi 
Plural, bestämdhet,  

presens, preteritum etc. hund-ar, 

hund-en  

skäll-er, skäll-de 

Kanonisk ordföljd 

(oftast subjekt före verb) 

jag skriver 

1. ”ord” Invarianta former Enstaka konstituenter 

 
Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin (Flyman Mattsson & Håkansson 2010) 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor   

Vår studie har följande grundstenar: ”Kartläggning”, ”läs- och skrivsvårigheter” och 

”tillägnandet av ett andraspråk”, vilket/vilka av dessa områden känner du dig mest hemma i? 

 

Vilken erfarenhet har du av skolan? 

 

Hur länge sedan var det du var i skolan och gjorde någon studie? 

 

--- 

 

Vilka parametrar tycker du är viktigast för personal på en enskild skola att fokusera på för att 

på bästa sätt stötta en andraspråkselev som riskerar att inte nå målen? 

 

Vad är avvikande utveckling för en andraspråkselev?  

 

Yttrar sig avvikande utveckling på olika sätt i olika åldrar? I så fall hur? 

 

Efter hur lång tid i svensk skola ”ska” man reagera på avvikande utveckling? 

 

Hur påverkar förstaspråkets ortografi elevens möjligheter till läs- och skrivinlärning på 

svenska? 

 

Vilka anpassningar/stödåtgärder tycker du fungerar bäst om skolan saknar modersmålslärare i 

elevens förstaspråk? Hur ser du på möjligheterna att använda alternativa verktyg? Vilka i så 

fall? 

 

Vilket eller vilka språkliga områden tycker du att man ska testa för att få tillförlitligast resultat 

för läs- och skrivsvårigheter? 

 

Vilket eller vilka språkliga områden tycker du att man ska testa för att få tillförlitligast resultat 

för svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk? 

 

Vad är primära områden att kartlägga hos andraspråkselever för att konstatera om 

problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller om det beror på svårigheter i 

tillägnandet av ett andraspråk? 

 

Om skolan inte kan få tag på ett motsvarande test på elevens modersmål, hur ser du då att 

skolan på bästa sätt kan hjälpa eleven? 

 

Vilken av fallgroparna underdiagnostisering och överdiagnostisering tycker du får störst 

negativa konsekvenser för eleven? Motivera ditt svar.  

 

Ser du några andra fallgropar i kartläggning av andraspråkselever? 

 

Ser fallgroparna olika ut beroende på i vilken ålder eleven kommer till Sverige, respektive hur 

länge eleven har varit i Sverige? 
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Ser fallgroparna olika ut beroende på vilket modersmål eleven har? Hur? 

Hur vill du se att samarbetet mellan olika lärarkategorier (klasslärare, modersmålslärare, 

SVA-lärare och studiehandledare) bör fungera för att på bästa sätt hjälpa andraspråkselever i 

svensk skola? 

 

Hur kan man avgöra om orsakerna till att en andraspråkselev riskerar att inte nå målen beror 

på läs- och skrivsvårigheter eller om det beror på svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk? 

 

--- 

 

Hur ställer du dig till att vi skriver ut ditt namn i vår studie? Vi kan skicka transkriptionen till 

dig om du vill. Om någon av våra informanter vill vara anonym tänker vi att alla ska vara det. 

 

Får vi återkomma med någon fråga per mail om vi kommer på något mer när vi intervjuar 

andra informanter? 

 

 

 

 

 


