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Sammanfattning 
Denna uppsats består av en fallstudie av två nyanlända somaliska elever på gymnasiets 

språkintroduktionsprogram med misstänkta läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av ett test 

kartläggs avkodning och läsning på somaliska och med hjälp av deltagande observation 

kartläggs motsvarande kunskaper på svenska. Förutom detta intervjuas elev och förälder var 

för sig för att få information om språkhistoria, skolbakgrund och livssituation. Vid tolkningen 

av resultaten används Lundberg och Herrlins (2003, 2005) fem dimensioner av läsutveckling 

och resultat från de olika insamlingsmetoderna relateras till varandra. Därefter värderas 

kartläggningsmetodernas relevans för användning vid utredning av flerspråkiga nyanlända 

elevers misstänkta läs- och skrivsvårigheter på språkintroduktionsprogrammet. 

 

Studien visar att kartläggning med hjälp av det somaliska testet är möjligt, men det tar lång tid 

i anspråk och viss information behöver kompletteras, som vilka problem som visar sig vid 

högläsning och vilka strategier som används. Information om minne och ordmobilisering 

behöver inhämtas. Studiens resultat visar också att kartläggning med hjälp av deltagande 

information ger fylligare, mer detaljerad information på kortare tid. 

 

Det är möjligt att förstå de båda somaliska elevernas läs- och skrivsvårigheter med hjälp av en 

kombination av datainsamlingsmetoderna, särskilt om det somaliska testet kompletteras enligt 

ovan. Vägledning om hur stödjande undervisning kan planeras erhålls bättre med hjälp av 

deltagande observation än med test. 

 

Studien stöder Hedman (2009) att båda språken behöver utredas för att stärka misstanken om 

det rör sig om specifika svårigheter. Den stöder också Lindén (2010)  som visar att samarbete 

krävs mellan olika lärarkategorier för att läs- och skrivsvårigheterna ska upptäckas och 

kartläggas och att lärarnas kompetens har betydelse. Slutligen stöder studien Bøyesen (2006) 

som anser att triangulering är ett bra sätt att kartlägga flerspråkiga elever. Flera metoder 

behöver användas för att erhålla en så komplett bild som möjligt. 

 

En fråga om vidare forskning är om deltagande observation kan användas för kartläggning på 

båda språken. En annan är hur effektiv träning kan åstadkommas för denna elevgrupp. 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, flerspråkighet, kartläggning 
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1. Inledning 
Till gymnasiets språkintroduktionsprogram kommer nyanlända ungdomar från världens alla 

hörn. De är i åldern 16-19 år och har skiftande skolbakgrund och livserfarenheter, men  

gemensamt för dem alla är att de ska finna sin väg in i det svenska samhället, en väg som 

startar med inlärning av ett nytt språk och förhoppningsvis leder vidare till utbildning, arbete 

och ett gott liv. 

 

Språklig kompetens och inte minst läs- och skrivkunnighet är nyckelkompetenser i dagens 

samhälle, där vi ständigt kommunicerar med varandra på olika språk och med hjälp av 

kommunikationskanaler (Damber 2013). Gruppen elever med annat modersmål än svenska 

klarar sig genomsnittligt sämre i skolan än elever med svenska som modersmål (Skolverket 

2014, Hyltenstam 2007, Lindberg 2006). Det är uppenbart att skolan inte lyckas ge elever 

med utländsk bakgrund en lika god utbildning som de inhemska eleverna får (Hyltenstam 

2007, s 46). Studieframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga är intimt 

sammanvävda med varandra. En begränsad språkbehärskning av det språk undervisningen 

sker på ligger bakom såväl de sämre studieresultaten som den sämre läs- och skrivförmågan. 

En elev som har begränsade färdigheter i skolspråket löper risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Hyltenstam 2010). Läsförmåga är enligt ett otal studier avgörande för 

elevers framgång i skolan (Damber 2013). Det säger sig självt att elever som anländer till 

Sverige i övre tonåren har kort tid på sig att tillägna sig svenska språket och klara målen i åtta 

eller tolv grundskoleämnen, som är målet för språkintroduktionsprogrammet och vad som 

krävs för att komma in på nationellt program på gymnasiet.  

 
Invandrarungdomar är kraftigt överrepresenterade i gruppen som endast klarar mycket enkla 

läs- och skrivuppgifter. Tre av hundra ungdomar födda i Sverige hör till gruppen. Var tredje 

av invandrarungdomarna med annat förstaspråk än svenska ingår (Myhrberg 2007). Många av 

ungdomarna på språkintroduktionsprogrammet riskerar att hamna i denna grupp. 

 

Redan första veckan nya elever tas emot är det möjligt för lärare på programmet att se tecken 

som tyder på läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som vetskap finns att välutvecklad läsning 

och skrivning är en hjälp att tillägna sig språk och innehållet i alla ämnen i skolan. Orsakerna 

till svårigheterna kan vara många och det är angeläget att förstå vad som ligger bakom, för att 

veta vilket stöd som bör sättas in. En kartläggning behöver göras. Behov av material och 
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metod för ändamålet uppstår. För svensktalande elever finns ett antal olika test och 

utredningsmöjligheter, men inget är användbart för utländska nybörjare i gymnasieåldern. 

 

En vanlig orsak till att läs- och skrivsvårigheter är svåra att utreda hos flerspråkiga är att det 

är svårt att urskilja vad som är språkinlärningsproblem på andraspråket och vad som tyder på 

specifika svårigheter (Hyltenstam 2010). På språkintroduktionsprogrammet hinner inte 

eleverna mer än påbörja sin utveckling av svenska språket. Det är angeläget att stödja 

språkinlärning och ämnesstudier även om svårigheter finns med läsning och skrivning. Vad 

som är möjligt att utreda i detta tidiga skede är framför allt läsning och skrivning på 

modersmålet. För elever som hunnit en bit på väg i utvecklingen av svenska språket kan 

kartläggning göras även där.  

 

Betydelsefullt är att hitta elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. De som har det 

behöver remitteras vidare och få det stöd de har rätt till. Åtskilliga av eleverna på 

språkintroduktionsprogrammet, som har svårt med sin läsning och skrivning, har det av andra 

skäl. Även de har rätt till stöd om de behöver. Att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i sitt 

modersmål ligger helt i linje med vad Gymnasieförordningen säger om 

introduktionsprogrammets uppdrag: 

 

Inför mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en 

bedömning av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens 

kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin 

utbildning (SFS 2010: 2039, 6 kap. §7) 

 

Det verkar finnas ett stort behov av att utveckla metoder för kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter hos flerspråkiga i Sverige (Wedin 2010, Hyltenstam 2010, Lindén 2010). 

Inom det specialpedagogiska fältet finns inte mycket forskat om detta. Relaterat till att 

flerspråkiga generellt uppnår sämre resultat i sina studier har jag därför funnit det angeläget 

att göra en studie där jag undersöker hur det skulle kunna utformas. På norska finns ett 

material utarbetat på flera modersmål av Liv Bøyesen (2006). Av henne själv har jag fått mig 

tillsänt en version på somaliska. Detta används som en del i denna fallstudie. Jag kommer att 

kartlägga två somaliska elevers språkhistoria, skolbakgrund och livssituation och testa deras 

avkodning och läsning med hjälp av det norska materialet i samarbete med en somalisk 

modersmålslärare. Som komplement kartlägger jag motsvarade kunskaper i svenska med 
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hjälp av deltagande observation. Mot bakgrund av att jag arbetar på språkintroduktions-

programmet hoppas jag att denna fallstudie, som utgår från ett individualpsykologiskt och ett 

sociokulturellt perspektiv, ska resultera i en praktiskt användbar metod för utredning i den 

egna verksamheten. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en studie, vars resultat kan bidra med kunskap om 

hur utredningsförfarande vid misstänkta läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever på 

gymnasiets språkintroduktionsprogram kan utformas. En utgångspunkt är att ett sådant 

utredningsförfarande ska ge vägledning om angreppsätt att bemöta eleverna i undervisningen 

och bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för läsning, skrivning, språk- och 

ämnesutveckling. 

 

Jag ska med hjälp av ansatsen fallstudie undersöka hur intervjuer kan ge information om två 

somaliska elevers språkhistoria, skolbakgrund och livssituation, hur testning kan ge 

information om läs- och skrivförmåga på somaliska och hur deltagande observation kan ge 

motsvarande information om läs- och skrivförmåga på svenska. En sammanställning av 

resultaten från de olika insamlingsmetoderna analyseras och tolkas utifrån Lundbergs och 

Herrlins (2003, 2005) fem dimensioner och värderas därefter avseende hur de bidrar till hur 

ett utredningsförfarande kan utformas. 

1.1.1	  Frågeställning	  

Med utgångspunkt i följande huvudfråga vill jag undersöka hur dessa specifika utredningar 

kan ge en uppfattning om läs- och skrivförmåga och i förlängningen skapa gynnsamma 

förutsättningar för elevernas läsning, skrivning och ämnesutveckling.  

• Hur kan kartläggning av flerspråkiga med misstänkta läs- och skrivsvårigheter 
utformas? 

 
Utifrån den övergripande frågan formuleras följande underfrågor: 
 

• Vilken information om läs- och skrivförmåga på somaliska ger Bøyesens test? 

• Vilken information om läs- och skrivförmåga på svenska ger kartläggning med hjälp 

av deltagande observation? 

• Vilka slutsatser om läs- och skrivförmåga kan dras efter kartläggning på båda 

språken, när hänsyn tas till språkhistoria, skolbakgrund och livssituation? 
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1.2 Disposition 
Uppsatsens upplägg inleds med bakgrund och tidigare forskning. Specialpedagogik som 

forskningsområde beskrivs och vilka styrdokument som gäller nämns. Under egna rubriker 

presenteras sedan ”andraspråksinlärning och flerspråkighet” och ”flerspråkighet och läs- och 

skrivsvårigheter” varvid en redogörelse över relevanta begrepp görs.  Att utreda eller 

kartlägga elevers kunskaper har inget egenintresse. Anledningen måste alltid vara att skapa 

förståelse för vad problem bottnar i, med syftet att få vägledning i hur pedagogiskt stöd kan 

ges. Därför handlar ett avsnitt om olika kartläggningsmetoder.  

 

Kunskap om generell läs- och skrivutveckling utgör grund. Härifrån hämtas tolkningsramar 

för studien, och detta presenteras under rubriken ”teoretiska utgångspunkter”. Där ingår också 

en redogörelse för individualpsykologiskt och sociokulturellt perspektiv och hur de används 

vid tolkningen. 

 
Denna studie har fokus på elevernas individuella läsutveckling. Ingen uppmärksamhet 

kommer att ges åt nuvarande klassrumsmiljö, arbetssätt, undervisningsinnehåll och 

lärarbemötande, även om vetskap finns om att det är faktorer som påverkar läsutveckling 

(Damber 2010). 

 

I metodavsnittet beskrivs studiens upplägg med ansatsen kvalitativ fallstudie och de ingående 

metoderna intervju, testning och deltagande observation. En redogörelse görs för hur 

bearbetning av det insamlade materialet ska gå till. Därefter följer resultatdelen med 

redovisning, tolkning och analys av data som framkommer genom de olika 

undersökningsmetoderna, dels när det gäller elevernas läsning och skrivning och dels 

kartläggningens design. I diskussionsdelen förs ett resonemang om resultatet, eventuella 

felkällor, tillförlitlighet, i vilken utsträckning forskningsfrågorna besvarats och vilken nytta 

denna studie kan ha för framtiden och det specialpedagogiska forskningsområdet. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
Gymnasieskolan består av ett antal teoretiskt och praktiskt inriktade nationella program. För 

de elever som ännu inte nått behörighet till dessa finns fem olika introduktionsprogram, där 

möjlighet ges att uppnå behörighet. Ett av dem är språkintroduktionsprogrammet, som är till 

för nyanlända elever i gymnasieåldern. Som nyanländ räknas enligt Skolverket (2008, s 6) 

”elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket 

och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller 

motsvarade skolformer”. I skrivande stund har Skolverket kommit ut med en ny publikation 

som presenterar regeringens förslag på en ny definition av nyanlända elever. ”Med nyanländ 

ska avses en elev som a) har anlänt till Sverige och b) har påbörjat sin utbildning här efter den 

tidpunkt då skolplikten inträder” (Skolverket 2014, s 4). Nu föreslås också en bortre gräns för 

hur länge en elev anses vara nyanländ. ”En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra 

års skolgång” (Skolverket 2014, s 4). 

 

Eleverna på språkintroduktionsprogrammet utgör en heterogen grupp. Skolbakgrunden 

varierar från ingen alls till färdig gymnasieutbildning. Mångfald i dagens skola i Sverige rör 

också kultur, kön, klass, etnicitet, första- och andraspråksförmåga, kognitiv och social 

beredskap, men även aspekter som referensramar, intresse för ämnesinnehåll, medial 

orientering, behärskning av estetiska uttrycksformer, tycke och smak med mera. Strukturen är 

komplex och utsatt för ständig förändring (Liberg 2007). Med detta som utgångspunkt är 

syftet med verksamheten på språkintroduktionsprogrammet att ge ”ungdomar som nyligen 

anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för 

dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning” (Skolverket 2013a s 4).  

2.1 Vad säger styrdokumenten? 
Skolans olika styrdokument som skollagen, skolförordningen och olika läroplaner gäller även 

för nyanlända elever (Skolverket 2014). I skollagens första kapitel står bland annat att en 

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

sig utbildningen. Skolverket (2014, s 7) slår fast: ”Det är avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling att nyanlända elever får ett tidigt och adekvat stöd.” För språkintroduk-

tionsprogrammet gäller samma bestämmelser som för grundskolan och gymnasieskolan i 

övrigt när det gäller elever i behov av särskilt stöd, utredning och åtgärdsprogram (Skolverket 

2013). Att uppmärksamma nyanlända elever som visar svårigheter med läsning och skrivning, 

ta reda på vari svårigheterna består och ge stöd för att utveckling i det nya språket, läsning, 
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skrivning och kunskaper i alla ämnen ska kunna ske, är en skyldighet enligt uppdraget på 

språkintroduktionsprogrammet och ett viktigt område att utveckla inom specialpedagogiken. 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter som specialpedagogiskt forskningsområde 
Kunskapsfältet specialpedagogik brukar vanligtvis kartläggas och beskrivas utifrån olika 

perspektiv (Ahlberg 2009). Läs- och skrivforskning har studerats inom olika vetenskapliga 

discipliner, som pedagogik, psykologi, sociologi, antropologi, neurologi och lingvistik 

(Liberg 2006). Forskningen har beskrivits med många olika begrepp för perspektiv. Anita 

Pehrsson och Eva Sahlström (1999) beskriver två paradigm när det gäller synsätt på 

inlärningssvårigheter, ett reduktionistiskt och ett holistiskt, som är tillämpbara även på läs- 

och skrivsvårigheter. Det reduktionistiska paradigmet ser inlärningssvårigheter som 

individrelaterade och neurologiska. Där ingår kognitiv psykologi och neuropsykologi, som 

studerar lingvistiska processer, och neurobiologi, som studerar hjärnans utveckling och 

språkcentra (ibid.). Det individualpsykologiska perspektivet (Liberg 2006) hör hit, liksom 

motsvarande kognitiva perspektiv (Hedman & Wedin 2013). 
 

I ett holistiskt paradigm är utgångspunkten att varje enskild individ konstruerar sin egen 

kunskap utifrån det sociala och språkliga sammanhang hon ingår i och vilka erfarenheter hon 

gör, vilket betyder att kunskapen kommer att variera eftersom den vävs samman med det 

individen redan vet och kan sedan tidigare (Pehrsson & Sahlström 1999). I det holistiska 

paradigmet ingår bland andra det sociokulturella perspektivet som många nutida 

pedagogikforskare ställer sig bakom (Säljö 2000, Dysthe 2003, Liberg 2006, Lindö 2009 

m.fl.). Flera läsforskare är överens om att teorier från ett reduktionistiskt paradigm och ett 

holistiskt paradigm kompletterar varandra (Liberg 2006, Hedman & Wedin 2013). 

Forskare delar in vad som sker i läsprocessen på olika grunder. Hedman (2012a) gör 

uppdelningen ”läsning som färdighet” och ”läsning som praktik”.  I det ingår att behärska de 

tekniker som krävs för att läsa, men också vilka ytterligare krav det ställs på den som är 

läskompetent nog att klara dagens krav på användning i många olika sammanhang. Hon talar 

om krav på personen/textanvändaren. Hyltenstam (2010) diskuterar också att läs- och 

skrivforskare utgår från olika teoretiska perspektiv. Han nämner ”autonom litteracitet” och 

”ideologisk litteracitet” och sammanfattar med att ingen motsättning behöver finnas, för 

forskarna intresserar sig för olika fenomen, som båda ingår i läsande och skrivande. Det 

handlar, enligt honom, inte om endera form eller innehåll utan både och. Han beskriver 

produkten/texten. I denna uppsats kommer ett individualpsykologiskt perspektiv och ett 
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sociokulturellt perspektiv att användas som teoretisk utgångspunkt i bearbetningen av det 

empiriska materialet. 

 

När jag nu intresserar mig för skärningspunkten mellan flerspråkighet och läs- och 

skrivsvårigheter visar det sig finnas ytterst lite skrivet om detta. Jag har använt sökord som 

”flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter” och ”flerspråkighet och dyslexi”, utan att få fler 

än ett par träffar. Christina Hedman (2009) har skrivit en avhandling med titeln Dyslexi på två 

språk. I min referenslista finns en D-uppsats med titeln Flerspråkighet och läs- och 

skrivsvårigheter – förutsättningar för upptäckt av Elisabet Lindén (2010), i vilken Bøyesens 

kartläggningsmaterial finns omnämnt. I denna stund håller Lindén på med en mastersuppsats 

om samarbetet mellan olika pedagoger vid upptäckt och utredning av läs- och 

skrivsvårigheter. Werner Van Kesbeeck (2012) har skrivit ett vetenskapligt arbete i sin 

logopedutbildning med titeln Flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Han studerar 

yngre flerspråkiga elever, som har varit längre i Sverige än eleverna i denna studie, med hjälp 

av test utarbetade för enspråkiga. Nedan följer en redogörelse över tidigare forskning inom 

andraspråksinlärning och flerspråkighet, flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter och 

kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. 

2.3 Andraspråksinlärning och flerspråkighet 

2.3.1 Några begrepp om flerspråkighet 

Som flerspråkig räknas en individ som för olika kommunikativa syften använder mer än ett 

språk i sitt dagliga liv och begreppet tvåspråkig används i samma funktioner som flerspråkig 

(Hyltenstam 2010). Förstaspråksinlärning äger rum före tre års ålder och kan innebära 

inlärning av ett språk eller flera. Andraspråksinlärning sker efter det att det första språket har 

etablerats, efter cirka tre års ålder (Håkansson 2003, Salameh 2012b). Simultant tvåspråkig 

kallas den som lär sig två förstaspråk samtidigt före tre års ålder. Som successivt tvåspråkig 

räknas den som lärt sig andraspråket efter tre års ålder i landet där språket talas eller utanför 

landet (ibid.). Nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet betraktas som successivt 

tvåspråkiga, när det gäller svenska språket, men kan ha en språkhistoria med flera språk innan 

ankomsten till Sverige. Modersmålet kan vara majoritetsspråk eller minoritetsspråk och det 

kan påverka identitet och språkutveckling. Inlärning av modersmålet kan hämmas av 

omgivningens attityder. Har modersmålet låg social status blir effekten ofta låg motivation att 

använda sitt minoritetsspråk (Hyltenstam 2007, 2010).  
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Flerspråkiga elever behärskar sina språk i varierande utsträckning, förhåller sig till dem på 

olika sätt och använder dem i olika sammanhang (Lindberg 2006, Hyltenstam 2007). I ett 

diglossiskt samhälle används olika språk för olika funktioner. I Sverige använder flerspråkiga 

individer ofta ett språk hemma och ett annat i skolan och samhället, det vill säga har olika 

språk för olika domäner (Hyltenstam 2007, Håkansson 2003).  

2.3.2 Tidsåtgång för språkinlärning 

Ungdomar som påbörjar sin utbildning i svenska i sexton till nittonårsåldern beräknas behöva 

minst sex till åtta år innan deras nya språk är utvecklat till den kognitiva nivå som fordras för 

skolframgång, och som jämnåriga enspråkiga elever har (Thomas & Collier 1999). Ju äldre 

eleverna är desto större krav ställs det i skolan. På ett till två år hinner de flesta utveckla ett 

basspråk, som räcker till för att kommunicera i vardagen. Det motsvarar en språknivå 

enspråkiga svenska barn har när de börjar skolan. Kenneth Hyltenstam (2010) beskriver vad 

barnet kan då. Uttalet är inlärt redan i 3-4-årsåldern. Språkets grammatiska struktur behärskas 

i 4-5-årsåldern. Basordförrådet är i 7-årsåldern 8000-10000 ord främst från hemdomänen och 

barns övriga liv.  Grundläggande regler för hur man beter sig i samtal är kända och man har 

kännedom om textstruktur, d.v.s. hur man presenterar den information som ska förmedlas. 

Under skoltiden utvecklas sedan utbyggnaden genom ordförråd och kommunikationsmönster 

i alla olika ämnen, både skriftspråket och det formellt talade språkets principer (ibid.).  

2.3.3 Arrangemang för flerspråkig utveckling 

Barn som växer upp med ett förstaspråk som är minoritetsspråk i Sverige och med svenska 

som sitt andraspråk behöver särskilda arrangemang för att deras båda språk ska utvecklas till 

en nivå där språken blir effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument 

(Hyltenstam 2007). För ändamålet finns skolämnena svenska som andraspråk och modersmål. 

Dessutom finns studiehandledning på modersmålet. Dessa åtgärder har visat sig inte vara 

tillräckliga. Elever med svenska som sitt andraspråk behöver stöd både i sin språkutveckling 

och i sin kunskapsutveckling och detta förutsätter en språkmedveten undervisning som 

präglar skolans alla ämnen (Lindberg 2006, Wedin 2013, Hedman 2012a, Hajer & Meestringa 

2010, Gibbons 2006, Gibbons 2009, Cummins 2009). Språkutvecklande arbetssätt förordas. 

Vikten av samverkan mellan de olika lärarkategorierna framhålls av Skolverket (2014, s. 8): 

 

För att kunna tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning är samverkan bland ämneslärare, 

studiehandledare på modersmål och svenska som andraspråk önskvärt. Syftet är att kunna 

förena kunskapsutveckling och språkutveckling i all undervisning. En god samverkan skapar 
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bättre förutsättningar för nyanlända elever att få en åldersadekvat läs- och skrivutveckling i alla 

ämnen parallellt med att de erövrar kunskaper i svenska språket. 

Svenska som andraspråk 

Ämnet svenska som andraspråk har samma mål på sikt som svenska som förstaspråk. Det 

handlar om att stödja tillägnandet av språkets bas, allt som svenska elever kan redan när de 

börjar skolan, och samtidigt anpassa undervisning till vars och ens behov för att tillägna sig 

utbyggnaden (Hyltenstam 2007). Målet för eleverna på språkintroduktionsprogrammet är att 

uppnå målen för år 9 i ämnet svenska som andraspråk i grundskolan.  

Modersmålsundervisning 

Hyltenstam (2007) ger en bild av modersmålsundervisning innebär. Syftet med ämnet är att 

utveckla kunskaper i det egna språket, hjälpa eleverna få en stark självkänsla, främja 

utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens, ge 

kunskaper om hemlandets kultur och samhällsskick och hjälpa eleverna att följa utvecklingen 

i hemlandet. Det ska också fungera som ett stöd för inlärning av elevernas andraspråk svenska 

och vara en brygga till det svenska samhället. Andraspråksinlärning underlättas om 

förstaspråket är välutvecklat. Utvecklingen i de båda språken påverkar och stödjer varandra. 

En avstannad utveckling i förstaspråket innebär en avstannad utveckling i 

begreppsutvecklingen. Att lära in både vad begreppen innebär och orden för begreppen är 

arbetsamt och tidsödande. ”Det nya språket fungerar inte effektivt som stöd för minnet eller 

tänkandet. De nya begreppen blir svåra att fånga och förhållandet mellan ordformen och 

ordets begreppsinnehåll kan bli suddigt” (Hyltenstam 2007, s. 55). 

Studiehandledning 

Studiehandledning ges av en tvåspråkig lärare och är till för elever med begränsade kunskaper 

i svenska och ger möjlighet att utveckla deras kunskaper i olika ämnen samtidigt som de lär 

sig svenska. För elever som har goda skolkunskaper med sig från hemlandet blir det möjligt 

att behålla dem och samtidigt utveckla dem vidare på svenska. De elever som har lite eller 

inga kunskaper i ett ämne får lättare att förstå undervisningens innehåll och erövra 

kunskaperna (Skolverket 2013b).  

 

Vad som enligt ovanstående beskrivna företeelser om flerspråkighet behöver utredas vid 

misstanke om läs- och skrivsvårigheter blir: Vad säger elevens olika lärare om elevens läs- 

och skrivförmåga? Vad karakteriserar modersmålet: Är det majoritetsspråk eller 



 10 

minoritetsspråk? Hur skrivs det? Har eleven flera språk? Vilka domäner används de för? 

Vilket är skolspråket? Vilken språklig identitet har eleven? 

2.4 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 

2.4.1	  Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  

Det finns många olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är en och den visar sig omedelbart vid de första försöken att hantera 

den alfabetiska principen. Utmärkande drag är dåligt automatiserad, långsam, mödosam och 

hackig ordavkodning och svårigheter med ljudenligt stavade mindre vanliga ord (Myhrberg 

2007, Hedman 2012b). Ett annat sätt dyslexi kan yttra sig på är snabb läsning full av 

gissningar (Hedman 2012b). Det kan också vara svårt att minnas hur ord stavas och låter 

(Hedman 2012b). Ett flertal olika teorier om bakomliggande orsaker existerar. Den teori som 

det råder störst enighet om inom läs- och skrivforskning är den fonologiska, som menar att 

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

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

(Samuelsson 2006, Lundberg 2010, Hedman 2012b). Høien och Lundberg (2013) presenterar 

en definition som visar på både orsak bakom, hur det yttrar sig och vad det kan få för 

konsekvenser att ha dyslexi: 

2.4.2 Definition av dyslexi 

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

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter att uppnå 

en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen visar sig också tydligt genom dålig 

rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och man kan anta att en 

genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är 

kvarstående. 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 ofta kvarstår upp i vuxen ålder (Høien & Lundberg 

2013, s 21). 

Brister i fonologisk medvetenhet och relaterade förmågor som snabb benämning och 

korttidsminne utgör den vanligaste orsaken till dyslexi. Dessa problem är ofta medfödda och 

möjliga att observera innan den formella undervisningen startar i skolan (Samuelsson 2006).  
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2.4.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Det vanligaste problemet vid dyslexi är bristande fonologisk medvetenhet, som visar sig i 

svårighet att vända sin uppmärksamhet mot talets ljudstruktur och kopplingen fonem-grafem. 

Det går att träna upp med pedagogiska åtgärder (Myhrberg 2007).  

2.4.2.2 Fonologiskt minne 

En annan typ av fonologiska problem som förekommer är brister i det fonologiska minnet. 

Det fonologiska minnet håller samman ett antal språkliga grundelement (fonem, stavelser, 

ord) medan de tolkas i sitt textsammanhang (Myhrberg 2007). Fonologisk förmåga och 

försämrad minnesvidd tycks ömsesidigt påverka varandra. Förbättrad läsning ökar både 

minnesförmåga och fonologisk medvetenhet (Jacobson 2010).  

2.4.2.3 Det fonologiska mobiliseringssystemet 

Den tredje komponenten är det fonologiska mobiliseringssystemet, som återkallar ord ur ett 

inre ordlexikon i långtidsminnet (Myhrberg 2007). Hedman (2012b) uppger att test på 

semantisk ordmobilisering (som att nämna ett antal saker av en viss kategori) ger bättre 

resultat än test på fonologisk ordmobilisering (t ex benämna så många saker som möjligt som 

börjar på bokstaven t). Detta kan prövas på en elevs båda språk. Fonologiska minnes- och 

ordmobiliseringsproblem brukar betraktas som kärnan i dyslexi som inte låter sig påverkas av 

undervisningsinsatser (Myhrberg 2007).  

 

Läs- och skrivsvårigheter uppträder som kombinationer av ordläs-, ordskriv-, textläs- och 

textskrivfaktorer (Myhrberg 2007). Fonologisk förmåga har en nyckelroll för 

ordförrådstillväxten som i sin tur har en nyckelroll för läsförståelsen (ibid.). Många vuxna 

dyslektiker kan genom att läsa mycket skaffa sig en förhållandevis god läsförmåga 

(”kompenserade dyslektiker”), men om kraven på läsning ökar kan problemen visa sig, som 

vid högre studier, inlärning av främmande språk, obekant innehållsområde eller obekant 

ordförråd (Jacobson 2010).  

2.4.3	  Flerspråkigas	  villkor	  för	  läs-‐	  och	  skrivutveckling	  

Att som ungdom i gymnasieåldern immigrera till Sverige och ansluta sig till det svenska 

utbildningssystemet innebär en utmaning på många plan. På språkintroduktionsprogrammet 

börjar både elever som aldrig har gått i skolan och inte kan läsa på något språk och elever som 

har avslutat en gymnasieexamen. Villkoren för deras läsning blir olika. Ett välutvecklat 

förstaspråk har positiv påverkan på läsförståelse i andraspråket. En metafonologisk förmåga 
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är redan utvecklad och likaså en syntaktisk förmåga (Hyltenstam 2010). Det är lättare att lära 

sig läsa på andraspråket om man redan kan det på förstaspråket. Ett utvecklat begreppsförråd 

utvecklas genom bättre omvärldskunskap och ger i sin tur möjlighet att lära sig mer om 

världen. Bristande språkbehärskning kan innebära svårigheter att utveckla nödvändig 

medvetenhet omkring läsinlärningsspråket (ibid.). Det finns många exempel på svårigheter 

som kan uppstå när elever ska läsa text på ett nytt språk.  

2.4.3.1 Fonologisk medvetenhet 

Andraspråkets ljuddistinktioner (fonem) måste vara etablerade i elevens muntliga 

språkbehärskning för att det ska vara möjligt att förstå kopplingen till rätt bokstav (grafem) 

(Hyltenstam 2010). Fonologisk förmåga både på andraspråket och förstaspråket korrelerar 

med och kan förutsäga framgång vid läsinlärning på andraspråket, i såväl avkodnings som 

läsförståelsehänseende (Hyltenstam 2007). Elever möter ny ortografi, med nya bokstäver som 

kanske inte finns på modersmålet och samma bokstäver som finns kanske uttalas annorlunda 

på svenska (Hedman 2012a). Även om fonologisk medvetenhet ur vissa aspekter är 

språkoberoende skapar olika ortografi olika symptom (Hyltenstam 2007). Flerspråkiga barn 

med dyslexi har i olika studier klarat sig bättre på test av fonologisk medvetenhet både på sitt 

modersmål och andraspråket jämfört med enspråkiga elever med dyslexi (Salameh 2012c).  

2.4.3.2 Ordavkodning 

Utveckling av effektiv avkodning är beroende av fonologisk medvetenhet, men också 

fonologisk och lexikal utveckling i inlärningsspråket (Hyltenstam 2010). Ordförrådet i 

andraspråket, men också i förstaspråket har samband med läsförmåga i andraspråket 

(Hyltenstam 2007). Eleverna måste veta innebörden i de flesta orden de ska läsa, minst 75 

procent av orden. Väsentligt för flerspråkiga dyslektiker är att stöd från ordens mening, 

semantiskt stöd, verkar vara viktigt också för utvecklingen av elevernas avkodningsförmåga 

(Bøyesen 2006).  

 

Hyltenstam (2010) påtalar att risk finns att avkodningskomponenten försummas i 

läsundervisningen för elever som har skolspråket som sitt andraspråk. Han syftar på elever 

som anlänt när svenska elever redan kommit igång med sin läsning. De missar därmed den 

intensiva fokusering på förhållandet mellan fonem och grafem och hur enskilda ord skrivs och 

de får inte heller öva lika mycket på stavning utan förutsätts tillägna sig ortografin mer eller 

mindre på egen hand. 
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2.4.3.3 Läsflyt 

Fonologiska och grammatiska system som inte är tillräckligt utvecklade kan också ge 

problem vid automatiseringen av läsförmågan (Hyltenstam 2007). Automatisering – som är 

en förutsättning för adekvat läshastighet – bidrar till att läsaren utifrån redan lästa delar med 

hjälp av fonologiska och grammatiska ”ledtrådar” kan förutsäga vad som komma skall. 

Särskilt de ledtrådar som kunskaper om språkets syntax (ordföljd etc.) och morfologi (system 

för ordböjningen och ordbildning) tillhandahåller, är nödvändiga för sådana förutsägelser 

(Hyltenstam 2007, Bøyesen 2006). 

2.4.3.4 Läsförståelse 

För god läsförståelse krävs, som nämnts, ett rikt ordförråd och en god omvärldskunskap. 

Storleken på individens ordförråd är den aspekt på språkbehärskningen som korrelerar 

starkast med grad av utvecklad läsförmåga och läsförståelse.  Samtidigt är det just i 

andraspråkets ordförråd som tvåspråkiga elever kanske har svårast att komma ikapp 

jämnåriga infödda. Risken är att man aldrig kommer ikapp (Hyltenstam 2007, Bøyesen 2006). 

 

När eleven har svårt att läsa och förstå enskilda ord är det svårt att göra nödvändiga 

slutledningar. Väsentliga delar av innehållet tappas. Det blir lätt att förlora den övergripande 

förståelsen när man stöter på ord och konstruktioner i texter som man inte förstår (Hedman 

2012a). Dessutom behöver eleven förstå de kulturella ramar som avspeglas i de texter som 

ska läsas och i de sätt varpå dessa texter hanteras (Wedin 2010, Bøyesen 2006). Hyltenstam 

(2010) hävdar att det som ska läsas måste ligga nära barnets muntliga språkbehärskning, för 

det är grundläggande att man förstår det man läser. Om barnet inte förstår orden är det stor 

risk att läsningen bara blir en teknisk färdighet och barnet vänjer sig vid att inte förstå 

innehållet. Storleken på ordförrådet i förstaspråket korrelerar med läsförmåga på andraspråket 

(ibid.).  

2.4.3.5 Läsintresse 

Risken är stor att elever tappar läslusten och lusten för lärande när de ständigt möter texter de 

inte förstår. Hedman (2012a) och Bøyesen (2006) framhåller arbetssätt med textarbete som 

gör läsningen begriplig och lustfylld för elever med skolspråket som andraspråk. 
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2.4.4 Orsaker till en mindre god läs- och skrivutveckling på andraspråket 

När en nyanländ elev visar sig ha svårt att läsa och skriva på svenska kan orsakerna vara 

många.  

 

Språkutveckling på andraspråket och läs- och skrivutveckling har samband. Som tidigare 

nämnts kan sambandet mellan fonem och grafem vara oklart på det nya språket (Hyltenstam 

2010, Hedman 2012a). Ordförrådet är för litet. Ordens olika betydelseaspekter är färre. Det 

passiva ordförrådet är mindre. Svårigheterna är större att tolka givna lexikala element och 

utnyttja grammatisk och semantisk kontext. Att förstå formella talade register och skrivet 

språk är svårare. Man har mindre färdighet i stilistisk variation och begränsad förmåga att 

anpassa språket till kommunikationssituationen (Hyltenstam 2010). 

 

Språkinlärningshistoria och läsutveckling på modersmålet påverkar hur språk-, läs- och 

skrivutveckling lyckas på andraspråket och är något som bör utredas vid kartläggning av läs- 

och skrivutveckling (Bøyesen 2006, Hedman 2009).  

 

Ålder: Äldre barn och vuxna har fördelen att vara mer kognitivt utvecklade och kan på så sätt 

dra mer nytta av undervisning. På så vis lär de sig fortare än små barn. De har bättre 

memoreringstekniker och inlärningsstrategier. Yngre barn tillägnar sig lättare brytningsfritt 

uttal (Lindberg 2006). Elever i gymnasieåldern får ofta ett uttal med brytning. 

 

Skolbakgrundens längd, kontinuitet och kvalitet har betydelse. Lärarnas kompetens, 

läsinlärningsmetod och omfattning av läsning på modersmålet påverkar hur läsningen 

utvecklas på andraspråket (Hedman 2009, jfr Liberg 2006, Myhrberg 2007, Frykholm 2007). 

 

Modersmålets ställning i hemlandet är en faktor av vikt. Är det majoritetsspråk eller 

minoritetsspråk? Är modersmålet enbart ett muntligt språk? Är skriftspråket standardiserat? 

Vilken ortografi har i så fall skriftspråket? Har skolgången skett på modersmålet, eller har 

eleven haft ett särskilt skolspråk? (Bøyesen 2006, Hedman 2009). 

 

Föräldrarnas skolbakgrund och hur språkandet och skriftspråkandet sker i hemmet spelar in. 

Hyltenstam (2007) har funnit att föräldrar med hög utbildningsbakgrund får barn med bättre 

skolframgång. Välutvecklad begreppsapparat och dekontextualiserat språk på modersmålet 
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leder till att bättre klara norskspråkig skolundervisning inklusive läsning och skrivning på 

norska (Bøyesen 2006). 

 

Anledningen till emigration: I det nya landet påverkas också utvecklingen av olika faktorer. 

Har familjen och/eller eleven varit med om någon traumatisk händelse? Kommer familjen 

som flyktingar eller av arbetsmarknadsskäl? (Bøyesen 2006). 

 

Socioekonomiska faktorer ligger bakom variation i läsfärdighet hos tvåspråkiga barn.  

Hur bor familjen? Vilken socioekonomisk status präglar bostadsområdet? Talar många i 

grannskapet samma språk? Hur bemöts de nyinvandrade av majoritetsbefolkningen? 

(Lindberg 2006). När andraspråkstalaren upplever segregation och förtryckande attityder från 

omgivningen minskar motivationen att lära sig majoritetsspråket. Om kulturell och språklig 

integration blir ouppnåelig, återstår strategin att satsa på det egna sociokulturella 

sammanhanget, resultatet kan annars bli en fullständig marginalisering i samhället 

(Hyltenstam 2007).  

 

Kulturella faktorer: Elevernas och deras föräldrars erfarenheter av utbildning i andra 

kontexter har betydelse för förväntningar på den svenska skolans verksamhet (Lindberg 

2006). Det handlar t.ex. om lärarbemötande, arbetssätt och uppgifters utformande. Ytterligare 

en aspekt är att förstå den kultur som finns i texter (Wedin 2010). 

 

Psykosociala faktorer: Integration, motivation, attityder till skolmiljön, andra elevers och 

lärares attityder till dem (Lindberg 2006). Dessutom finns det forskning som visar att 

självkänsla påverkar inlärning (Taube 2007). Identitetsskapande är en dynamisk process, som 

uppstår i samspel med andra och är ständigt föränderlig, beroende på vilka människor man 

har omkring sig och i vilka situationer man rör sig (Musk & Wedin 2010). Bemötandet vi får 

är viktigt för vår självbild. Upplevelsen av att vara lyckad eller misslyckad uppstår i samspel 

med omgivningen (Carlsson 2009).  

 

Dyslexi: Förutom alla dessa anledningar till en sämre läs- och skrivutveckling finns det 

anledning att anta att flerspråkiga har specifika läs- och skrivsvårigheter i samma omfattning 

som svenskfödda (Hedman 2009, 2012b, Hyltenstam 2010, Myhrberg 2007). Förekomsten av 

dyslexi anses ligga på 5-7 procent av den läskunniga befolkningen (Hedman 2012b). Orsaken 

är ett biologiskt fenomen även om svårigheterna kan skilja sig åt och bli mer eller mindre 



 16 

tydliga i olika ortografier (Bøyesen 2006, Hyltenstam 2007, Hedman 2012b). Tecken på 

underliggande fonologiska svårigheter finner man hos alla dyslektiker (Bøyesen 2006). 

 

Språkstörning: Salameh (2012c) visar på tecken som tyder på språkstörning hos flerspråkiga. 

• Svårigheter med fonologisk medvetenhet: Svårt att rimma, höra ut fonem, avgöra hur 

långa orden är 

• Sen grammatisk utveckling: Efter maximalt två års exponering för svenska i förskola 

ska eleven kunna ge exempel på minst nivå 4 enligt processbarhetsteorin (Bilaga 7).  

• Ofta svårt att kodväxla mellan språken 

• Långsam lexikal utveckling och litet ordförråd 

• Ordmobilisering är svårt. Snabbt kunna räkna upp ord inom en kategori  

 

Ortografi: I ett flerspråkigt perspektiv är det nytta med att känna till ortografin i förstaspråket 

och se vilka färdigheter som kan överföras från modersmålet till svenska. En sådan kunskap 

hjälper till att förstå progression och strategier i elevernas läsutveckling (Bøyesen 2006). 

Skillnader i ortografi påverkar både elever utan och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Forskning pekar på betydelsen av hur olika ortografier påverkar läsutvecklingen. Flera studier 

visar att olika ortografier triggar olika avkodningsstrategier (Hedman 2012a).  

2.4.5 Områden som behöver kartläggas vid misstänkta läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån ovanstående beskrivna företeelser när det gäller flerspråkiga med läs- och 

skrivsvårigheter behöver följande aspekter kartläggas: Fonologisk förmåga, ordavkodning, 

läsflyt, läsförståelse och läsintresse på båda språken, enligt normal läsutveckling. I fonologisk 

förmåga bör moment av fonologiskt minne och fonologisk ordmobilisering ingå, för att ge 

vägledning om eventuella specifika svårigheter. Förutom detta ger insikt i de i föregående 

avsnitt beskrivna orsakerna information som kan förklara läs- och skrivförmåga. Elevens 

personliga förhållanden av hälsokaraktär och läggning behöver också finnas med som 

information att sätta i relation till läsutvecklingen (Bøyesen 2006).  

2.5 Kartläggning av läsning och skrivning 
Det är problematiskt att bedöma läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga, eftersom effektiva 

metoder saknas och efterfrågas. Det är svårt för lärare att avgöra om svårigheterna hänger 

samman med språkinlärningsproblem eller läs- och skrivproblem (Hyltenstam 2010, Hedman 

2009, Lindén 2010). Hedman (2009) visar i sin avhandling att tvåspråkiga spansk-
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svensktalande elever riskerar att bli missbedömda av sina lärare när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Hon har testat båda språken och kommit fram till att elever av 

sina lärare blivit både överidentifierade och underidentifierade för dyslexi. En slutsats var att 

båda språken behövde testas och att resultaten behövde kompletteras med information om 

språkhistoria och språkanvändning, för att slutsats om specifika läs- och skrivsvårigheter 

skulle kunna dras. Eleverna i hennes studie hade varit relativt länge i Sverige, jämfört med 

nyanlända på språkintroduktionsprogrammet. 

 

Det gäller till att börja med att upptäcka vilka elever som behöver stöd. Lindén (2010) fann i 

sin studie om förutsättningar för att flerspråkiga elevers läsproblem skulle upptäckas tidigt, att 

bland annat samverkan mellan samtliga yrkeskategorier i skolan, men också pedagogers 

kompetens och erfarenhet och användning av olika metoder och arbetssätt var viktiga 

faktorer. Samarbete behövs för svårigheterna är inte av antingen förstaspråkskaraktär, 

andraspråkskaraktär eller dyslexikaraktär utan en blandning (ibid.).  

 

På svenska finns många bedömningsinstrument utarbetade för enspråkiga elever. De är nästan 

alltid baserade på data från enspråkiga svensktalande elever i specifik ålder som hört och talat 

sitt modersmål både hemma och i skolan, och är inte tillämpbara på flerspråkiga elever, som 

har anlänt i olika åldrar och varit exponerade för svenska olika länge (Salameh 2012c). 

Salameh talar om begreppet språklig ålder och menar den tid eleven vistats i språkmiljön. 

Test för enspråkiga är inte valida för flerspråkiga förrän det gått fem till sju år (Bøyesen 

2006). Många elever har blivit särskoleplacerade eller fått specialpedagogisk undervisning 

fast det egentligen varit andraspråksproblem (Hedman 2012b). 

 

Pehrson och Sahlström (1999) visar att analysverktyg kan vara tester, diagnoser, intervjuer 

och observationer. De är utarbetade på olika grundvalar och kan ha reduktionistiska eller 

holistiska utgångspunkter, som speglar olika sätt att se på lärande. Normerade test är 

reduktionistiska, mäter kunskap på olika delar och sägs kunna ge en bild av helheten.  

 

Läsforskare har olika syn på användning av test. Vissa anser normativa test vara helt 

oanvändbara för att de inte ger svar på orsaksfrågor och pedagogisk vägledning om hur stöd 

kan ges (Pehrson & Sahlström 1999, Frykholm 2007). Detta stöds av forskning som visar att 

det inte blir någon skillnad i pedagogik för elever med olika orsaker till läs- och 
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skrivsvårigheter, beroende på att de diagnostiska instrument som används vid utredning inte 

ger nödvändig pedagogisk vägledning (Myhrberg 2007).  

 

Några forskare anser det vara rimligt att använda screeningtest på stora grupper för att hitta 

elever som behöver utredas ytterligare och därefter gå vidare med utredning av dem 

(Myhrberg 2007, Bøyesen 2006). Pehrson och Sahlström (1999) förordar kartläggning i stället 

för testning. Med kartläggning menar de att systematiskt utforska en elevs förståelse och 

kunskap om skriftspråket, samtidigt som det blir möjligt att komma åt motivation, attityder, 

beteende, lärande, samt den lärandesituation och lärandemiljö eleven är en del av. De kallar 

sin metod deltagande observation. 

 

Flera läsforskare anser att en stor del av diagnosticeringsarbetet/kartläggningen måste ske 

informellt i samband med det dagliga arbetet i naturliga lässituationer. Genom samtal med 

eleven och observationer skapas en bild av hur han/hon arbetar, vilken syn han/hon har på att 

läsa och skriva och hur medveten han/hon är om vad det innebär att läsa. Diagnostiska 

signaler finns i rikligt mått i vanliga undervisningssituationer (Myhrberg 2007). Lärare som 

lyckas ge sina elever god läs- och skrivförmåga utmärks av en god förmåga att ”läsa in” sina 

elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till elever som valt mindre framgångsrika 

strategier.  Bedömningar av elevernas läs- och skrivutveckling måste därför vara en 

kontinuerlig beståndsdel i den pedagogiska processen (ibid.).  

 

På språkintroduktionsprogrammet är endast ett fåtal lärare utbildade i läsinlärningspedagogik. 

Även om lärare kan upptäcka svårigheter i läsning och skrivning kan kartläggning behöva 

göras för att tydliggöra bilden. För eventuella diagnoser av dyslexi och språkstörning hänvisas 

eleverna som rutin vidare till logopedutredning. De flerspråkiga utvecklar samtidigt språk, 

läsning och skrivning. Vad behöver kartläggas vid misstänkta läs- och skrivsvårigheter? Vissa 

metoder används övervägande för analys av språkutveckling, till exempel performansanalys 

(Abrahamsson & Bergman 2005), processbarhetsteori (Salameh 2012c, med hänvisning till 

Pinemann) och GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Andra metoder krävs för 

att synliggöra aspekterna i Lundberg och Herrlins (2003, 2005) fem dimensioner. (Dessa 

beskrivs mer ingående under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter”.) Den som bedömer 

läsförmågan behöver vara insatt i vad inlärning av ett nytt språk har för inverkan. 
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Hedman (2009), som är logoped och fastställer dyslexidiagnoser, testar i sin studie om 

flerspråkiga med dyslexi även språkutveckling, med hjälp av ett stort antal färdigutarbetade 

test som också översattes till spanska. Hennes undersökningspersoner har varit exponerade 

för svenska betydligt längre tid än elever på språkintroduktionsprogrammet. Att göra samma 

detaljerade arbete vid kartläggning är orimligt på en skola, som har ett otal språk att förhålla 

sig till. Eva-Kristina Salameh (2012c), som också är logoped, utreder yngre barn, när det 

gäller såväl språkutveckling som fonologisk utveckling. Hon påpekar att grammatisk förmåga 

behöver studeras på båda språken om långsam utveckling på svenska leder till misstanke om 

språkstörning. Bör språkutveckling bedömas på nyanlända på språkintroduktions-

programmet? Kartläggning där ska kunna göras så snart misstanke finns om läs- och 

skrivsvårigheter. Språkutvecklingen i svenska har kanske knappast hunnit komma igång. 

Rimligare är att rådgöra med modersmålslärare eller föräldrar om de anser elevens 

språkutveckling vara annorlunda jämfört med andra i motsvarande ålder (Salameh 2012c). I 

denna studie väljer jag att inte bedöma språkutvecklingen på svenska, utan koncentrera mig 

på läs- och skrivförmåga. 

2.5.1 Möjliga sätt att kartlägga flerspråkigas läsning och skrivning 

Vad ska då kartläggas för att hitta elever med misstänkt dyslexi och för att få vägledning i hur 

undervisning kan utformas? Enligt aktuell forskning behöver båda språken kartläggas 

(Hedman 2009, 2012, Bøyesen 2006, Lindén 2010, Salameh 2012c). För att undvika 

feldiagnosticering och marginalisering hos flerspråkiga elever förordar Bøyesen (2006) 

metodtriangulering, det vill säga förena resultat från ”skilda prov och vinklingar”. 

Screeningtest för enspråkiga kan vara ett, för övrigt kan information enligt föregående ingå. 

För elever som varit kort tid i landet ersätts test på andraspråket av kartläggning av 

modersmål. Om resultaten är låga på båda/alla språken kan det vara anledning till bekymmer 

(ibid.). Här nedan följer några möjliga metoder att använda. 

2.5.1.1 Deltagande observation 

För att kunna använda deltagande observation och intervju krävs en pedagog som är kunnig 

och lyhörd. Det får inte vara en karaktär av förhör (Pehrsson & Sahlström 1999). Språkets 

uppbyggnad och struktur fokuseras och frågor om hur eleven gör då han läser och skriver blir 

centrala. Syftet är att både eleven och läraren ska bli medvetna om vilka ledtrådar och 

strategier eleven använder för att lösa problem som kan uppstå vid läsandet och skrivandet 

(ibid.). Författarna har sammanställt en lista med strategier att notera, men de är inte helt 

tillämpliga på nyanlända andraspråkstalare. Myhrberg (2007) anser att bedömning av läs- och 
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skrivförmåga bör avse fyra olika men nära relaterade områden: läsa enskilda ord, skriva 

enskilda ord, läsa hela texter, skriva hela texter. Högläsning kan ge värdefull information om 

elevens lässtrategier och metakognitiva tänkande (ibid.). Caroline Liberg (2010) påpekar att 

om eleven gör fel enligt skriftspråkkoden beror det oftast på okunskap på reglerna för någon 

språklig nivå, grafisk, fonologisk, ortografisk, syntaktisk eller semantisk. Hon hänvisar till 

Goldman och menar att textavvikelserna utgör ”en fascinerande spegel in till läsarens 

meningsskapande” (Liberg 2010, s. 13). Utifrån vilka fel som gjorts kan slutsatser dras till hur 

eleven har förstått. Felen kallas för ”miscues” och analyseras. 

2.5.1.2 Dynamisk kartläggning 

Vid dynamisk kartläggning försöker inte testledaren i första hand fastslå vad eleven hittills 

har lärt sig, utan vad eleven är i stånd till efter att ha tränat på uppgiften (Bøyesen 2006). 

Dynamisk kartläggning ger bättre prognos för skolframgång. Den liknar situationen i 

klassrummet. Tre institutioner i Norge samarbetar med att ta fram ett provbatteri som ska 

avslöja om flerspråkiga elever har genuina språksvårigheter. Det ska bestå av dynamiska test, 

test av fonologiskt arbetsminne och test av fonologiska syntaktiska, semantiska och 

pragmatiska språkfärdigheter på olika minoritetsspråk (Bøyesen 2006).  

2.5.1.3 Bøyesens test på många olika modersmål 

Bøyesen (2006) har utarbetat test på många olika modersmål. Testen är inte normerade. De är 

utprovade på elever med liknande språkbakgrund. Bøyesen kallar de resultat som uppkommit 

för vägledande och har angett ”bekymringsgrenser”. Testen kan ges i grupp och varje deltest 

är tidsbegränsat med tydliga strikta ramar för hur instruktioner ska ges och vilka förhållanden 

som ska råda, med färgat blad som ska läggas över uppgifter som strax ska testas på tid.  

Flervalsalternativ ska kryssas för. Det finns föreskrivet vilka elever som ska ges testen och 

vid vilken tidpunkt. Testen består av tre häften, ett för trinn 2, ett för trinn 3 och ett för trinn 

4-5. Det motsvarar en årskurs lägre enligt svenskt skolsystem, men behöver inte ses så 

bokstavligt.  Bøyesen menar att de tre egentligen är ett test. Svårighetsgraden är stigande. Hon 

anser att de kan användas på äldre elever som inte har så lång skolbakgrund.  

 

Första häftet börjar med att kryssa rätt bokstav när läraren säger ett ljud och fortsätter med att 

lyssna ut första ljudet, lyssna ut sista ljudet, välja rätt bild till ett givet ord, välja rätt ord till en 

given bild. Andra häftet börjar med ordkedjor och fortsätter med kryssa rätt bild till en 

mening, läsförståelse genom att lösa gåtor och kombinera med rätt bild och slutligen följa 

instruktioner genom att måla på en bild. Det tredje häftet börjar med att kryssa rätt bild till ett 
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ord. Nästa övning består av att kryssa rätt ord till en bild. Tredje övningen är läsförståelse 

med flervalsalternativ. Den fjärde är en text som testledaren läser högt och eleverna skriver en 

fortsättning under tio minuter. Femte testet är läsförståelse genom att följa instruktioner och 

märka ut pilar och cirklar på en kartbild. 

 

En tillhörande vägledning finns, med bakgrund, tydliga instruktioner och rättningsmallar, 

bekymringsgränser och matris för textbedömningen. Bøyesen förordar, som sagts, 

metodtriangulering och menar att testresultatet bör jämföras med information från annat håll. 

Hennes åsikt stöds av Salameh (2012c) och Lindén (2010), som hävdar att resultat på 

bedömning ska kompletteras med att fråga föräldrar, modersmålslärare och annan flerspråkig 

personal om de uppfattar elevens språkliga utveckling som avvikande i förhållande till 

syskon, kusiner och jämnåriga med samma språkkombination. 

 

För denna studie väljs kartläggningsmetoderna Bøyesens test för kartläggning av somaliska 

och deltagande observation för kartläggning av svenska. För att ta reda på andra nödvändiga 

faktorer kommer elev och förälder att intervjuas. Då ingår frågor om språkutveckling på 

modersmålet. För övrigt kommer inte bedömning av språkutveckling att ingå i studien. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analys och 

tolkning av det empiriska materialet.  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Denna uppsats utgår, som nämnts ovan, från ett individualpsykologiskt perspektiv och ett 

sociokulturellt perspektiv (Liberg 2006). Det individualpsykologiska perspektivet studerar 

vad den enskilde individen med sina förutsättningar, givna av arv och miljö, har lärt sig, 

medan det sociokulturella perspektivet kan beskriva förhållanden som kan förklara varför en 

individs läsförmåga ser ut som den gör och framhålla omständigheter som är gynnsamma 

eller hämmande för utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet betonar 

läsningens funktion, att man använder läsningen och skrivningen i interaktion med andra för 

kommunikation i situationer som försiggår i en social och kulturell kontext, och anger krav 

som behöver uppnås av textanvändare och på text (Säljö 2000, Dysthe 2003, Schleppegrell & 

Colombi 2002, Cummins 2009, Gibbons 2006, Gibbons 2009, Lindö 2009). Både personliga 

kompetenser av läs- och skrivförmåga för olika syften samt kvaliteter på form och innehåll på 

de texter som produceras har betydelse. Kartläggning av elevers nuvarande läs- och 

skrivförmåga behöver kompletteras med förståelse för faktorer som bidragit till denna 

utveckling och då kommer båda perspektiven till användning. 

3.2 Läs- och skrivutveckling 
För att studera läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever behöver en utgångspunkt vara 

läs och skrivutveckling generellt, för att få insikt i vad som ska bedömas. Att leva i dagens 

samhälle kräver mer avancerade nivåer av läs- och skrivförmåga än tidigare. Begreppet 

litteracitet används för detta vidare fält av läsning och skrivning och ytterligare krav på 

kunskaper som behöver uppnås (t.ex. Liberg 2007, Hedman 2012a, Hedman & Wedin 2013). 

Kraven inbegriper förmåga att behärska texter enligt det vidgade textbegreppet och omfattar 

läsning, lyssning, drama, dans, rollspel, film, video, bildstudium, internet, multimedia, 

dataspel med mera, med enda kriteriet att det är ”ett avgränsat budskap”. Multimodala texter 

ingår i det vidgade textbegreppet och syftar på text som innehåller en helhet av flera olika 

framställningsformer, som text, bild, ljud och film (Lindö 2009, Wedin 2010, Danielsson 

2013). Det gäller att behärska de olika delförmågorna, men också att kunna använda dem för 

alla nödvändiga syften, som också inbegriper anpassning till mottagare och medium (Wedin 

2010). Forskare är överens om att form och funktion fungerar tillsammans på särskilda sätt i 
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specifika diskurser. För ändamålet används begreppet genrer, som i detta fall betyder stegvis, 

målinriktade aktiviteter som är funktionella för att nå kulturella syften med texter. Explicit 

undervisning med fokus på form för utveckling av avancerat språkkunnande i olika genrer 

förordas som en möjlighet att nå sådan nivå av litteracitet (Schleppegrell & Colombi 2002, 

Gibbons 2006, Cummins 2009, Gibbons 2009, Wedin 2010). 

3.2.1 The Four Literacy Resources Model - resursmodellen 
För att åskådliggöra vilka dimensioner som ingår i effektiv litteracitet i en multimodal värld 

har Alan Luke och Peter Freebody (1999) konstruerat sin ”The Four Literacy Resources 

Model”. De försöker förena individualpsykologiska och sociokulturella perspektiv i stället för 

att betona ett motsatsförhållande (Hall 2003, Janks 2010, Hyltenstam 2010, Hedman 2012a, 

Hedman & Wedin 2013, Schmidt 2013). Luke och Freebody definierar litteracitet i termer av 

en repertoar av kompetenser. Att vara litterat innebär möjlighet att avkoda skriven text, förstå 

och komponera meningsfulla texter, använda texter funktionellt enligt olika genrer och 

analysera texter kritiskt. Alla fyra resurser (resources) har samma betydelse.  

1. Läsaren som kodknäckare 

2. Läsaren som meningsskapare 

3. Läsaren som textanvändare 

4. Läsaren som textanalytiker  

Redan från början när elever lär sig läsa är resurserna relevanta (Janks 2010, Hall 2003, 

Schmidt 2013). De anger nödvändiga kompetenser hos textanvändaren, färdighet och praktik 

(Hedman 2012a), men också kraven på produkten, form och innehåll (Hyltenstam 2010). 

Undervisning bör innehålla moment som utvecklar alla dimensioner hos eleverna (Hall 2003, 

Janks 2010, Schmidt 2013). Dessa fyra resurser utgör ”mål att uppnå” vid pedagogers 

undervisningsupplägg och elevers kunskapsutveckling, och anger kraven på läs- och 

skrivkompetens. I denna studie, är alla fyra resurserna mer omfattande än vad som är rimligt 

att fokusera på vid utredning av läs- och skrivsvårigheter. Första steget handlar om 

kodknäckarstadiet och avser den tekniska sidan av läsning, men beskriver inte hur det går till. 

Detta kan kompletteras med bidrag från det individualpsykologiska perspektivet med en 

uppställning över individens språkliga och kognitiva utvecklingsfaser. Ingvar Lundberg och 

Katarina Herrlin (2003, 2005) har gjort en uppdelning över vad läsutveckling innebär i en 

modell bestående av fem dimensioner. 
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3.2.2 Lundbergs och Herrlins fem dimensioner 

Utveckling av barns läsförmåga innefattar, enligt Lundberg och Herrlin (2003, 2005), fem 

olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Dimensionerna samspelar, men har också var för sig ett eget typiskt förlopp. 

Innan Lundberg och Herrlins (2003, 2005) dimensioner presenteras behöver begreppet 

språklig medvetenhet klargöras. Den handlar om att kunna skifta mellan språkets innehåll och 

uttryck, formen. I språklig medvetenhet inbegrips fonologisk medvetenhet, men också 

medvetenhet om syntax (satslära) och morfologi (ordböjning) (Myhrberg 2007). Språklig 

medvetenhet är en förutsättning för att läsinlärning ska kunna ske (Myhrberg 2007, Lundberg 

2010 m.fl.). Så till Lundberg och Herrlins fem dimensioner. De kompletteras med bidrag från 

andra forskare: 

 

1. Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår att de talade orden går att dela upp i bitar 

av ljud och att det finns en bokstav som motsvarar ljudet, det vill säga kopplingen mellan 

fonem (ljud) och grafem (bokstäver). Förmåga måste finnas att skifta uppmärksamhet från 

innehållet i det som sägs, betydelsen, till formen, hur det sägs och hur det låter.  

 

2. Ordavkodning innebär att ett ord kan avläsas i visuellt i sin helhet ungefär som en bild. Det 

kallas också för ortografisk läsning. Sådan läsning kan ske innan man är fonologiskt 

medveten och ju mer man läser, desto fler ord samlas som bilder i minnet (Lundberg & 

Herrlin 2003, 2005, Myhrberg 2007, Samuelsson 2006). Högfrekventa ord, ändelser och 

egennamn hör till sådant som börjar läsas utan språkljudsstöd (ibid.).  

 

3. Läsflyt innebär att ljudning och ordavkodning blir automatiserat, men det räcker inte med 

det. Flyt har dessutom att göra med ”att gjuta liv i hela meningar och stycken”. Den rätta 

satsmelodin finns vid högläsning och sammanhängande text läses tillräckligt snabbt och 

felfritt för att minnet ska räcka till för förståelsen (Lundberg & Herrlin 2003, 2005).   

 

4. Läsförståelse: Läsning är ett möte mellan läsare och en text. Läsaren är medskapare och 

konstruerar innebörder från texten utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar 

(Lundberg & Herrlin 2003, 2005). Samuelsson (2006) hävdar att dyslexi är den vanligaste 

orsaken till problem med läsförståelse, men förutom det kan specifika läsförståelseproblem 

förekomma. Ordförrådet är den viktigaste enskilda faktorn bakom läsförståelse (Samuelsson 

2006, Myhrberg 2007). En annan viktig faktor för läsförståelsen är förförståelse av det 
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område texten handlar om, det vill säga ha allmänkunskap. Man ska kunna göra egna 

tolkningar av texten och kontinuerligt relatera till egna förkunskaper (ibid.). Myhrberg (2007) 

menar att osäker avkodning inverkar negativt på ordförrådets tillväxt. 

 

5. Läsintresse krävs för att man ska vilja läsa. Lundberg och Herrlin (2003, 2005) talar om två 

faktorer: kostnader och utbyte. Redan från början måste eleverna få uppleva att läsning 

handlar om glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. De måste få erfara att texter 

har något att säga som kan vara viktigt. Om kostnaden, arbetsinsatsen, är för stor avstår man 

gärna från att läsa.  

Läsutveckling och skrivutveckling hänger intimt samman (Lundberg 2008). Utvecklingen av 

förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva sker hela tiden i samspel. Man kan lära sig läsa 

genom att skriva och tvärtom (Lindö 2009). Det är mycket få elever med lässvårigheter som 

inte också har skrivsvårigheter. Däremot finns det en del elever som har övervunnit sina 

lässvårigheter men som fortfarande har betydande skrivsvårigheter (Lundberg 2008). 

 I studien kommer Luke och Freebodys (1999) fyra resurser och Lundbergs och Herrlins 

(2003, 2005) fem dimensioner i läsutveckling att användas vid analysen. En text på svenska 

kommer att analyseras enligt Lundbergs (2008) fem dimensioner av skrivutveckling (Bilaga 

8). 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

Enligt vad som presenterats i detta avsnitt kommer jag i denna studie att använda ett 

individualpsykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv för att studera kartläggningsmetoder 

och tolka elevresultaten. Som tolkningsram används Lukes och Freebodys (1999) 

resursmodell, där det individualpsykologiska perspektivet används för det första steget och 

det sociokulturella för de tre övriga (Hedman 2012a). Modellen kombineras med Lundbergs 

och Herrlins (2005) fem dimensioner i läsutveckling, enligt ett individualpsykologiskt 

perspektiv, för att tydliggöra utvecklingsnivåer på det första steget. Inhämtande av 

information om övriga faktorer som påverkar läsutveckling hos flerspråkiga, enligt faktorer 

upptagna i avsnittet ”Tidigare forskning”, sker med hjälp av intervju. Här har det 

sociokulturella perspektivet betydelse, på så sätt att den sociala och kulturella omgivning där 

eleven växt upp har påverkat utvecklingen av språkhistoria, skolbakgrund och livssituation. 
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats och val av metoder 

Denna studie har tillkommit med syftet att utveckla en kartläggningsmetod, att använda på 

språkintroduktionsprogrammet för att finna förståelse för vad nyanlända elevers misstänkta 

läs- och skrivsvårigheter beror på. En utgångspunkt är att individens egna förutsättningar när 

det gäller genetik, uppväxtmiljö och skolbakgrund finns med som en komponent. En annan 

utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet som ser lärande och utveckling som något 

som sker i situationer i interaktion tillsammans med andra i en kulturell och social kontext. 

Som teoretisk ram anläggs både ett individualpsykologiskt perspektiv och ett sociokulturellt 

perspektiv (Ahlberg 2009). För att förstå vad som har lett till det kunskapsläge som råder vid 

ett visst tillfälle behövs vetskap om både elevens personliga förutsättningar och något om de 

sociokulturella sammanhang han/hon har ingått i tidigare och är en del av nu. För ändamålet 

används ansatsen kvalitativ fallstudie, där två somaliska elever utgör studieobjekt. Fördelar 

med kvalitativ forskning är att den går på djupet och ger riklig information om få 

undersökningsenheter. Det centrala är att skapa djupare förståelse för det problemkomplex 

som studeras, samtidigt som helheten och det sammanhang som finns runtomkring kan 

beskrivas (Holme & Krohn Solvang 1997). Genom att kartlägga läsning och skrivning hos två 

elever är avsikten att förstå deras svårigheter samtidigt som själva utredningsförfarandet 

granskas. 

 

Bøyesens material på flera modersmål fanns från början som en utgångspunkt. 

Litteraturstudier inom ämnesområdet visar att enbart testanvändning inte ger någon 

fullständig bild av situationen och dålig pedagogisk vägledning. Test behöver därför 

kompletteras med information från elev, föräldrar och lärare. I fallstudien undersöks elevernas 

läs- och skrivförmåga på modersmålet med hjälp av Bøyesens test, och kompletteras med 

information inhämtad från intervjuer med eleven själv och någon förälder. Kunskaperna i 

läsning och skrivning på svenska analyseras genom en skriven text och deltagande 

observation. Därefter vägs den samlade informationen samman och analyseras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. En värdering görs av kartläggningsmetoden. 

4.2 Fallstudier  
Fallstudier som tillvägagångssätt är ofta den bästa metoden för att tackla problem där man 

måste ha förståelse innan man kan förbättra praktiken. En kvalitativ fallstudie är en intensiv 
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och holistisk beskrivning och analys av ett begränsat fenomen, som till exempel ett 

utbildningsprogram eller en person (Merriam 1994). Detta stämmer med uppsatsens syfte att 

utveckla en metod att utreda läs- och skrivsvårigheter, genom att kartlägga två elever för att 

studera om förståelse erhålls om orsaken till deras problem. En fallstudies styrka är att den 

kan hantera många olika typer av empiriskt material (Merriam 1994) och i detta fall inbegrips 

testresultat, intervjuer och deltagande observation.  

 

Utmärkande egenskaper hos kvalitativt inriktade fallstudier är att de är partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva (Merriam 1994). Partikularistisk innebär att den 

fokuserar på en viss situation, händelse eller förlopp. I detta fall är det utredningen av de båda 

elevernas läsning och skrivning. Deskripitiv syftar på slutprodukten. Beskrivningen av den 

företeelse man studerat är omfattande och tät ”thick”. Tät beskrivning eller thick description 

är en fullständig och bokstavlig beskrivning av den händelse eller enhet som studeras, men 

uttrycket står också för en tolkning av innebörden av deskriptiva data. Heuristisk innebär att 

den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. Induktiv betyder att en 

fallstudie till största delen grundar sig på induktiva resonemang (ibid.). I resultatdelen 

beskrivs de båda elevernas läsning och skrivning som den visar sig i test och under deltagande 

observation. Det som framkommer analyseras enligt de teoretiska utgångspunkterna och 

tolkas med hjälp av induktiva resonemang. Därefter värderas kartläggningsmetoderna. 

 

Att använda flera olika metoder för att samla information kallas triangulering (Merriam 

1994). Genom att kombinera metoderna kan forskaren utnyttja alla fördelar med metoderna 

och ändå ha kontroll över nackdelarna. Bøyesen (2006) förordar, som nämnts, triangulering 

vid kartläggning av flerspråkiga, eftersom det är svårt att få en fullständig bild. I denna studie 

används metodtriangulering genom att test, deltagande observation och intervju används för 

att undersöka vad flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter beror på. 

4.3 Intervjuer 
Intervjuer används ofta i fallstudier som fokuserar på en viss person, situation eller institution. 

Intervjuer kan också fungera som hjälpmetod i förhållande till andra metoder (Kvale & 

Brinkmann 2009). Båda aspekterna stämmer med syftet för denna uppsats. Studien innefattar 

två intervjuer för varje ”fall”, en med eleven och en med förälder. En kvalitativ 

forskningsintervju försöker förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel och 

utveckla mening ur deras erfarenheter. Den är ett professionellt samtal, som har en struktur 
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och ett syfte, med omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande. Kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren (Kvale & Brinkmann 2009). Det finns 

olika typer av intervjuer. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) talar om en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju, där syftet är att tolka innebörd av beskrivna fenomen.  I 

mina intervjuer är det inte exakt vad jag är ute efter. Jag är snarare i behov av vad Sharan 

Merriam (1994) kallar delvis strukturerad intervju. Då vill man ha samma information från 

alla respondenter. Intervjuerna styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska 

utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg. Detta gör det möjligt 

för forskaren att svara an på situationen som den utvecklas (ibid.).  

 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) talar om operationalisering som ett 

viktigt moment när intervjufrågor ska formuleras. Med det menas att teoretiska 

utgångspunkter omsätts till begrepp som används i undersökningen. Kvale & Brinkmann 

(2009) använder ordet begreppsliggöra för samma företeelse. I denna studie handlar frågorna 

till både elev och förälder om de olika aspekterna som påverkar läs- och skrivutveckling på ett 

andraspråk som framkommit under rubriken ”Bakgrund och tidigare forskning”. En 

intervjuguide utarbetades med frågor inom områdena språkhistoria, skolbakgrund, 

livssituation och personlig information om eleven och förälders utbildning, yrke och läsvanor. 

Intervjun till elev finns med som bilaga 1 och till förälder som bilaga 2.  

 
Intervjun bygger på den sociala relationen mellan intervjuaren och den som intervjuas. Den 

bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och 

trygg nog att prata om privata händelser som kommer att registreras för offentligt bruk. Det 

krävs fin balansgång mellan intresset att komma åt kunskap och respekt för den som 

intervjuas (Kvale & Brinkmann 2009). En maktassymetri råder i intervjusituationen. 

Intervjuaren har vetenskaplig kompetens, inleder och definierar intervjusituationen. Han 

bestämmer ämnet, ställer frågor och avgör vilka frågor som ska följas upp samt avslutar 

samtalet. Intervjupersonens roll är att besvara frågorna. Målet är att komma åt information 

och intervjuaren har tolkningsmonopol (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Vid dessa intervjuer var tolk med, eftersom varken elev eller föräldrar kan svenska tillräckligt 

bra än. Kvale & Brinkmann (2009) talar om vilka problem som kan uppstå vid intervjuer över 

kulturella gränser. Kulturer kan gälla kön, generationer, samhällsklasser, religioner och 
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subkulturer. Andra normer för interaktion kan finnas i fråga om initiativ, direkthet och sätt att 

fråga med mera. Kroppsspråk och gester kan uttryckas och tolkas olika. Tolken är viktig och 

behöver vara både språkligt och kulturellt kunnig. Monica Dalen (2004, 2007) nämner 

ytterligare svårigheter som kan uppstå vid intervju via tolk. Det kan vara svårt att få den rätta 

närheten eftersom samtalet sker i flera led och det förhållandet bidrar också till att 

missförstånd kan uppstå mellan intervjuaren och de intervjuade. Tolken måste hålla sin 

professionella roll, vara under sekretess och får inte själv bli alltför ivrig (ibid.). 

4.4 Deltagande observation 
Pehrsson och Sahlström (1999) presenterar den metod som de framhåller som den bästa när 

det gäller att förstå elevers svårigheter med läsning och skrivning och hur lärare med hjälp av 

informationen kan få pedagogisk vägledning i sin undervisning. De kallar den deltagande 

observation, till skillnad från vanlig observation där eleven utgör objekt för någon annans 

agerande. Vid en deltagande observation deltar forskaren både som forskare och som 

människa (Fangen 2005). Forskaren involveras i samspel samtidigt som iakttagelse görs av 

vad som sker. Detta förhållande innebär att forskarens närvaro kan förändra och påverka 

situationer på olika sätt. I denna studie blir forskaren ”fullt deltagande observatör”. Fördelen 

med deltagande observation är att man kommer närmare inpå människor än med andra 

kvalitativa metoder. Det blir möjligt att jämföra det de själva säger med vad de gör (ibid.).  

 

I denna studie är både lärare och elev delaktiga och aktiva, var och en utifrån sin kunskap. 

Syftet är att göra både lärare och elev uppmärksamma på vilka ledtrådar och strategier eleven 

använder för att lösa problem som kan uppstå vid läsandet. Eleverna får läsa en text högt 

medan specialläraren lyssnar och frågar hur de resonerar. Det schema Pehrson och Sahlström 

har ställt upp är, som nämnts, för avancerat för nyanlända med kort skolbakgrund och 

nybörjarnivå på svenska språket. För ändamålet skapas ett eget formulär med faktorer att 

undersöka. Materialet är sammansatt efter inspiration från Salameh (2012c) och Margareta 

Carlström (2010), när det gäller de fonologiska delarna, och från Pehrson och Sahlström 

(1999), Carlström (2010) och Liberg (2010), när det gäller strategier vid läsning och skrivning 

(Bilaga 4). Syftet med materialet är att ”styra blicken”, så det blir tydligt vad som ska 

observeras och noteras under observationen (Fangen 2005).  
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4.5 Urval 
Urvalet till denna studie är två nyanlända somaliska elever på språkintroduktionsprogrammet 

på en gymnasieskola i Mellansverige. Eleverna ska ha viss skolbakgrund, men visat sig ha 

svårigheter med läsning och skrivning enligt deras lärares bedömning. 

4.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
Denna kvalitativa fallstudie består alltså av metodtriangulering genom datainsamling från test, 

deltagande observation och intervjuer. Testet rättades och bedömdes enligt Bøyesens 

instruktioner i handledningen, av specialläraren där det var möjligt och i samarbete med 

modersmålsläraren där språket så krävde. I dessa fall utgör modersmålslärarens utlåtande 

resultatet. Analys och tolkning skedde till viss del i samarbete, men genomfördes till 

övervägande del av specialläraren, genom sammanställning av de olika informationskällorna i 

relation till tolkningsramarna. 

 

De deltagande observationerna genomfördes utan tolk med hjälp av observationsmaterialet. 

Anteckningar fördes under tiden och kompletterades i efterhand. I resultatavsnittet beskrivs 

vad som framkom och det har tolkats enligt Lundberg och Herrlins (2003, 2005) fem 

dimensioner med tillägg av fonologiskt minne och ordmobilisering, som kriterier för om 

specifika svårigheter verkar föreligga. Ett sådant tolkningsförfarande kallas enligt Fangen 

(2005) tolkning av andra graden, i och med att det som sägs och görs vid observationen 

redovisas i förhållande till en teori. 

 

Vid intervjuerna var tolk med. Intervjuguiderna användes. Anteckningar fördes under tiden 

och kompletterades i efterhand. Det som sades spelades in, men transkriberades inte efter 

bedömning att exakta ordalydelser inte är av betydelse i detta fall, där information om 

språkhistoria, skol-bakgrund och livssituation efterfrågas. Allt som framkom redovisas inte, 

bara det som är relevant för tolkningen av resultatet, och det presenteras då i anslutning till 

dessa moment. 

 

De flesta fallstudier är en kombination av beskrivning, tolkning och värdering (Merriam 

1994). Fallstudier som går utöver ren beskrivning är tolkande till sin natur. Forskaren är själv 

det primära instrumentet när det gäller insamling och analys av information och är hänvisad 

till sin egen fingertoppskänsla under hela processen (ibid.). Så är det i denna studie, som 

inbegriper intervjuer, testning och deltagande observation, där forskaren är involverad i alla 
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momenten. Slutrapporten kan också vara beskrivande, tolkande och värderande, och med 

värderande fallstudie menas att den innehåller både beskrivning, förklaring och bedömning 

(värdering) (ibid.).  I denna studie ges en beskrivning av datainsamlingen och det som 

kommer fram av den. Därefter tolkas resultatet med hänsyn tagen till bakgrunds-

informationen och relateras till Lukes och Freebodys (1999) resursmodell, särskilt det första 

steget, och de fem dimensionerna, enligt Lundberg och Herrlin (2003, 2005). Processen ska 

slutligen leda till en bedömning av elevernas kunskaper och en bedömning av 

kartläggningsmetodernas relevans. 

4.7 Etiska överväganden 
Etiska frågeställningar måste beaktas kring forskningssituationen. De som ingår i studien ska 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att den intervjuade har rätt att dra sig ur när 

som helst. Informerat samtycke betyder att undersökningspersonerna informeras om syfte, 

upplägg, risker och fördelar innan de accepterar att delta (Holme & Krohn Solvang 1997, 

Kvale & Brinkman 2009, Vetenskapsrådet 2003). Innan undersökningen startade inhämtades 

samtycke från rektor. Därefter författades ett dokument med information om studiens syfte, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt att deltagarna hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de önskade. Både eleven själv och förälder gav sitt skriftliga samtycke (Bilaga 

5). Innehållet i dokumentet tolkades till somaliska för både elev och föräldrar innan de skrev 

på. Deltagarnas rätt till anonymitet har beaktats genom att alla uppgifter gällande skola och 

deltagare har avidentifierats. 
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5. Resultat 
Denna fallstudie består, som sagts, av data från flera insamlingsmetoder: en kartläggning av 

läsning och skrivning på somaliska, en elevintervju, en föräldraintervju och deltagande 

observation, med syfte att kartlägga kunskaper i läsning och skrivning på svenska. De båda 

eleverna som utgör fallen kommer jag att kalla Hassan och Muna. Först ges en kort 

beskrivning av de båda elevernas skolbakgrund, språkhistoria och livssituation, som kommit 

fram under intervjuerna. Allt som framkommer redovisas inte på grund av platsbrist. Därefter 

redovisas resultaten på det somaliska testet, som följs av en analys där siffrorna sätts i 

förhållande till relevanta bakgrundsfaktorer. Efter det redovisas läs- och skrivutvecklingen på 

svenska och jämförs med motsvarande kunskaper på somaliska. Slutligen tolkar jag det som 

kommit fram genom att jämföra med de teoretiska utgångspunkterna. Upplägget följer 

forskningsfrågorna. 

5.1 Bakgrund som framkom i intervjuerna 
Hassan är 18 år och kom till Sverige och började språkintroduktionsprogrammet för ungefär 

ett år sedan. Han bor med sin lillasyster hos pappa, som kom redan 2008. Pappa har ingen 

utbildning alls från Somalia, men har haft många olika jobb, som har gjort att han har bott 

borta från familjen i långa perioder. Mamma är död, men Hassan har bott med pappas nya fru, 

systrar och halvsyskon. I Sverige ligger pappa på C-nivå i Sfi. Hassan har bott i Somalia i 

hela sitt liv förutom de 2-3 senaste åren, då han varit i Etiopien i väntan på att komma till 

Sverige. Somaliska är hans modersmål och det språk som talades i skolan och omgivningen 

där han bodde. Han kan lite arabiska på grund av koranskola. 7-8 år har han gått i skolan i 

Somalia. När pappa bodde med familjen gick han i privatskola som familjen betalade 

månadsvis i förväg. Efter att pappa gett sig av fick Hassan gå i kommunal skola med två 

timmars tillägg i privat skola vissa perioder. Alla måste betala för att gå i skola i Somalia. 

Pappa uppger att det är föräldrarna som bekostar lärarna och att de måste utöva påtryckningar 

för att lärarna ska behandla barnen väl. Mutor förekommer. Detta blev ett problem när pappa 

inte bodde med familjen. Utbildade lärare har blivit svåra att få tag på. Undervisningen bestod 

av att läraren skrev på tavlan och eleverna skrev av. Hassan säger själv att han var rädd i 

skolan på grund av att det var krig alldeles i närheten. Lärarna bemötte honom bra, för 

föräldrarna brydde sig. Hassan trivdes i skolan och tyckte det gick bra för honom. I framtiden 

vill han bli fotbollsproffs och arbeta med ”det som Gud ger honom”. 
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Muna är 19 år och kom till Sverige och började skolan för ett och ett halvt år sedan. Pappa 

kom 2009 och nu har mamma och de åtta barnen återförenats med honom. Pappa har tio års 

skolbakgrund i Somalia och har arbetat som kassör och redovisare. Mamma har gått i skolan i 

åtta år. Hon läser mycket och är en bra förebild för Muna, enligt pappa. I Somalia flyttade 

familjen från ställe till ställe på grund av kriget. Pappa undervisade henne i hemmet. Det blev 

aldrig tid och lugn nog att börja skolan. När hon var cirka 10-12 år började hon i en 

privatskola. Då kunde hon redan läsa, men hon är ingen van läsare, enligt pappa. Skolspråket 

var somaliska. Sammanlagt gick hon nio månader i skolan, en timme per dag. Muna uppger 

själv att hon tyckte om skolan och ”var som en riktig plugghäst”. Enligt henne själv läser hon 

ungefär lika bra på somaliska och svenska. Som intressen nämner hon bland annat att läsa 

svenska, skriva svenska och titta på svenska program på teve. I framtiden vill hon bli 

sjuksköterska eller tolk, ta körkort och åka på semester till olika länder. 

 

Här följer en redovisning av kartläggningarna på somaliska och svenska. Resonemangen 

utgår från ett individualpsykologiskt synsätt och ett reduktionistiskt paradigm. Individens eget 

lärande är i fokus och det som ”mäts” är delförmågor, som ska bidra till helheten, att kunna 

läsa och skriva. Det sociokulturella perspektivet används i tolkningen av hur svårigheter kan 

förklaras, i och med att de relateras till sociala, kulturella och historiska förutsättningar i 

miljön. 

5.2 Resultat av kartläggningen på somaliska 
Tre olika test gavs vid två tillfällen på torsdagsförmiddagar.  För de tre testen avsattes en 

timme per test, vilket var tillräckligt. Vid båda provtillfällena var studiehandledaren, 

undertecknad och eleverna i en i förväg bokad, rymlig sal. Materialet låg framme på bänkarna 

inklusive ett färgat papper och färgpennor enligt instruktionerna. Tidtagning gjordes med 

hjälp av en nyladdad mobil. Ett lugnt och vänligt klimat rådde vid tillfället. Vid båda 

tillfällena bjöds på förfriskningar i pausen. Modersmålsläraren ansvarade för instruktionerna, 

som var strikt föreskrivna i lärarhandledningen. Tiderna hölls enligt påbud. Här följer en 

redovisning över resultaten. Den innehåller både poäng, kommentarer och viss tolkning, 

utifrån de fel som görs (Liberg 2010). 

 

Följande tabell visar resultaten på de tre somaliska testen i siffror. Maxpoäng framgår. De 

olika deltesterna var tidsbegränsade. Alla hann inte alla uppgifter inom varje moment. 

 



 34 

5.2.1 Häfte Trinn 2 

Det första testet ligger på en nivå motsvarande ungefär årskurs 1 i Sverige, enligt Bøyesen. 

Bokstavsdiktamen: Läraren sa ett ljud och eleverna fick kryssa rätt av fyra alternativ. Både 

Hassan och Muna valde oo i stället för uu, vilket kan vara påverkan från svenskan. Muna har 

också skrivit q där det ska vara kh, som är ett vanligt fel när man inte har gått mycket i 

skolan, enligt den somaliska läraren.  

Skriva hela ordet: En bild finns först på raden. Läraren säger ordet för det som finns på 

bilden och eleven skriver ordet. Här kan man låta eleven enbart skriva första ljudet, men 

Bøyesen rekommenderar skrivning av hela ordet för äldre elever. Därför delar jag upp detta 

prov och redovisar både skrivning av hela ordet och skrivning av första bokstaven. Muna har 

bara hälften rätt när hon ska skriva hela ordet. De stavningsfel hon gör är fel på vokalljud och 

fel på lång-kort vokal. D i slutet av ett ord blir t. Hassan missar tre ord. Felen är tab där det 

ska vara kab, shimbir blir shinbir och på ett ord blir lång vokal kort, aa blir a. Han blandar t 

och k. Som en intressant iakttagelse kan sägas att Hassan, när han började skolan i Sverige, 

inte kunde uttala g och k varken på somaliska eller svenska, utan ersatte dem med d och t. 

Efter talpedagoghjälp kan han nu forma ljuden, men de har ännu inte automatiserats. Det ger 

en förklaring till sammanblandningen. 

Skriva första bokstaven: Båda har klarat detta bra, förutom att Hassan skrev t i stället för k.  

Skriva sista bokstaven: När det gäller att skriva sista bokstaven i ett ord, efter att läraren läst 

ordet högt, gör Muna tre misstag. B blir k i ordet dab. I ett ord blir i till e och det tyder på att 
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Hassan 19 9 11 15 12 20 21 20 16 7 7 31 21 5 5 

Muna 18 6 12 15 9 20 10 2 12 7 7 16 12 3 4 

Max 20 12 12 16 12 21 21 24 16 9 9 34 33 10 11 
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vissa vokalljud är oklara på somaliska. I ordet ilig blir hennes sista bokstav l. Där syns det att 

hon inte har ordningsföljden på fonemen klar för sig. Hassan har alla rätt. 

Koppla stora-små bokstäver: De bokstäver båda har svårt att koppla stor-liten är L-l, där lilla 

l förväxlas med stora I. 

Ord till bild: Här ska ett ord läsas och rätt bild av fyra väljas. Både Hassan och Muna hade fel 

på telefishin. De hade kryssat teleefoon stället. Båda skrivna orden liknar varandra i början 

och en tolkning blir att båda läser början på orden och gissar resten.  

Bild till ord: Uppgiften består av en bild som sedan ska kombineras med rätt av fyra ord. 

Hassan har alla rätt. Anmärkningsvärt är att Muna bara har 10 poäng av 20 där hon ska välja 

vilket av de fyra orden som passar. Hon hann inte med alla uppgifter, vilket tyder på att hon 

läser långsamt. Hon löser 13 av 21 uppgifter och har fel på tre av dem. Ett fel är eeey som blir 

eeg. Gaari blir geri och faras blir far. I första ordet är det konsonanten i slutet som förväxlas. 

I andra ordet blir långt a till kort e och i det tredje missar hon slutet. Här kan det tolkas som 

att hon har svårt att lyssna ut ljud i slutet av ord och att vokalljuden aa och e är osäkra. 

5.2.2 Häfte Trinn 3 

Ordkedjor: Testet består av ett stort antal kedjor bestående av tre ihopskrivna ord, där det 

gäller att sätta streck mellan orden som ingår och hinna så många som möjligt på två minuter. 

På detta deltest var det viktigt att rätt tid hölls. Jag observerade att Hassan smög sig till att 

fortsätta sedan tiden var slut, så det resultatet är missvisande. Han gjorde alla 24 uppgifterna, 

men hade fyra fel. Att Muna bara hann två ordkedjor, kan bero på att hon är en mycket 

långsam läsare, men också att testsituationen var ovan och främmande, som den somaliska 

läraren påtalade.  

Meningsläsning: Det gäller att läsa en mening och välja rätt av fyra bilder. Här hade Hassan 

alla rätt. Muna hann inte heller här alla uppgifter på den tid hon hade på sig. 

Gåtor: Uppgiften består av nio gåtor, som skulle läsas och därefter skulle streck dras till den 

bild som var rätt svar. Både Hassan och Muna missade två av nio gåtor. De hade inte samma 

fel. En tolkning är att det är läsförståelsen som brister. 

Färgläggning: En tecknad bild skulle färgläggas efter skrivna instruktioner. Båda hade sju 

rätt av nio möjliga. Här gjorde de samma fel genom att förväxla färger på två ballonger. 

5.2.3 Häfte Trinn 4-5 

Ord till bild: Ett ord skulle läsas och paras ihop med rätt bild av fyra. Hassan hade tre fel. 

Alla tog miste på singular och plural. Muna hade 16 rätt av 34. Hon hann göra tjugo 
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uppgifter, men hade fel på fyra. Alla handlade om singular i stället för plural. En tolkning här 

blir att båda läser början på orden och gissar på slutet, alternativt är osäkra på grammatiken. 

Bild till ord: Ett av fyra ord skulle väljas till en bild. Här hade Hassan 21 rätt av 33 möjliga. 

Han hann göra 26 uppgifter varav 5 var fel. Även här handlar felen om singular och plural, 

förutom ett som handlar om två ”kronor”, där Hassan väljer fel ord. Modersmålsläraren säger 

att det ordet är ovanligt på somaliska och är ett lånord från indiska, så det kan vara obekant 

för eleverna. Muna hade 12 rätt av 33. Hon hinner göra 19 uppgifter. Ett av felen är också på 

”kronor”, tre är fel på singular-plural och återstående tre fel har hon valt fel ord. 

Läsförståelse: Detta test bestod av tre korta texter med frågor med tre alternativ att välja 

mellan. Hassan hade 5 rätt av de tio uppgifterna, medan Muna hade 3. Muna hann läsa ett av 

avsnitten och fick rätt på de tre tillhörande uppgifterna. Hassan hann läsa alla tre texterna med 

god marginal, men hade fel på hälften av uppgifterna. Muna verkar läsa texter mycket 

långsamt och noggrant, medan Hassan läser snabbt och gissar. 

Rita vägen: Den sista uppgiften på testet handlade om att läsa instruktioner och rita pilar hur 

personer förflyttade sig. Hassan arbetade även här snabbt och gjorde hälften fel. Muna gjorde 

inte pilar trots tydlig instruktion från läraren med demonstration på tavlan. Hon fick 4 rätt av 

11 möjliga. Då fick hon rätt för streck om hon dragit dem från rätt plats till rätt plats. Den 

somaliska modersmålsläraren påpekade att just den uppgiften kändes främmande utifrån flera 

kulturella aspekter. Dels är somalier inte vana vid att beskriva vägen med ord på samma sätt 

som svenskar. Dels är det en uppgift som är präglad av norsk/svensk skolkultur, inte 

somalisk. 

Skriva text: I ett av deltesten på trinn 4-5 skulle eleverna skriva fortsättning på en påbörjad 

historia. Den stod skriven i häftet, men lästes upp av läraren. Bøyesen har utarbetat ett förslag 

på bedömningsschema (Bilaga 6) och det användes av modersmålsläraren och specialläraren 

vid bedömningen av elevtexterna. Här var det helt och hållet modersmålsläraren som stod för 

informationen om elevernas skrivförmåga. 

 

Enligt honom kan Hassans text beskrivas som förståelig och sammanhängande. Han pusslar 

ihop delar han hittat i historien och han drar slutsatser. De introducerade föremålen finns med 

och en berättarstruktur finns med klimax och avslutning. Utvecklade resonemang förekommer 

och han visar prov på fantasi och kreativitet när han kompletterar berättelsen. Ordförrådet är 

bra. Han visar prov på både vardagligt språk och mer formellt. Han använder metaforer och 

det finns detaljerade beskrivningar. Korta meningar finns, men också långa sammansatta, som 

exempelvis ”Han var glad, för att…”. Formellt tycker studiehandledaren att användningen av 
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böjningsformer är normal. Hassan fortsätter med preteritum som i inledningen på historien. 

Rättstavningen är ”okej”, men det finns lite fel. Han blandar g och d, som ovan. Handstilen är 

ganska prydlig och lättläst. Studiehandledaren anser att nivån på den skrivna texten motsvarar 

årskurs 7 till 8, vilket stämmer med det antal skolår han har i sitt hemland. 

 

Munas text är kort. Hon hann inte färdigt, så avslutning saknas. Hon använder sig av 

kontexten i den inledande historien, men inte detaljerat. Exempel på fantasi och kreativitet 

finns, då hon introducerat en ”tjej med problem”. Hon skriver på ”vardagsspråk”. Inga 

liknelser eller metaforer förekommer, men däremot några beskrivningar. Meningsbyggnaden 

är enkel och böjningsformerna är ”okej”. Hon stavar som vardagsspråket. Handstilen är 

ganska yvig, men lättläst. Studiehandledaren bedömer hennes text motsvara årskurs 5 

ungefär, vilket är avancerat med hänsyn taget till hennes mycket korta skolbakgrund. 

 

En aktivitet på testen på trinn 2 och trinn 3 som inte räknades till resultaten var att på ett 

uppslag i häftet fyllt av små bilder, under en minut kryssa över så många frukter som möjligt. 

Syftet var att eleverna skulle få en känsla för hur lång en minut är inför kommande uppgifter. 

Ytterligare en effekt blev att momentet ger information till bedömaren om hur snabbt eleven 

arbetar, vilket kan vara värdefullt att jämföra med vid läshastighet och andra tidsbegränsade 

uppgifter. Muna arbetar lite långsammare enligt ”minuttestet”. Hassan hinner kryssa elva 

frukter, medan hon hinner åtta. 

 

Alla tre testhäftena avslutades med att eleverna skulle kryssa för vilket av tre ansikten de 

tyckte stämde med hur de kände sig. En gubbe var glad, en hade mun som ett rakt streck och 

en var ledsen med mungiporna nerdragna. Efter första testet kryssade både Hassan och Muna 

den ledsna gubben. Detta förklarade modersmålsläraren med att man i Somalia kunde tolka 

den som att uppgiften togs seriöst, inte att man kände sig ledsen. Efter att han förklarat för 

eleverna hur man tänker här, valde båda eleverna den glada gubben i de två återstående testen. 

 

Sista testhäftet avslutades med en liten enkät om läsvanor på båda språken. Båda eleverna 

svarar lika på alla frågorna. De gillar att läsa mycket bra. Bäst läser de på somaliska och de 

läser böcker på somaliska en gång i månaden. På svenska läser de böcker varje dag. Böcker 

på både somaliska och svenska lånas varje vecka på biblioteket. De uppgivna läsvanorna 

verkar gynnsamma för god läsutveckling. 



 38 

5.2.4 ”Bekymringsgrenser” 

Testen är, som sagts, inte normerade och resultaten får anses vara vägledande, enligt 

konstruktören. Bøyesen har i lärarhandledningen angett ”bekymringsgrenser” och ställt upp 

en tabell över poängsiffror, då man kan börja fundera över om specifika svårigheter 

föreligger. Båda eleverna har resultat betydligt över gränserna på alla deltest utom Muna som 

ligger på övre gränsen på trinn 4-5, deltestet ord till bild. Hon har 12 poäng och 

”bekymringsgrensen” låg vid 9-12. Uppgifterna är utprovade på betydligt yngre elever. Muna 

är nitton år, men har ytterst kort skolbakgrund. Det är mycket osäkert hur dessa 

”bekymringsgrenser” ska tolkas vid användning på språkintroduktionsprogrammet med elever 

i övre tonåren. Att förlita sig på poängsiffror grundade på testning av yngre elever fungerar 

inte. Här väljer jag att studera de fel som görs och göra en ”miscueanalys”, enligt Liberg 

(2010). 

5.2.5 Summering av elevresultaten 
Hassans resultat på Trinn 2 gav ett par ledtrådar. Ett problem som visade sig var 

sammanblandning av g-d och k-t, vilket överensstämmer med hans uttalssvårigheter och 

ligger på fonologisk nivå. På avkodningsnivå märks svårigheten att skilja mellan teleefoon 

och telefishin, som tyder på att han inte ljudar ut hela ordet utan läser början och gissar slutet. 

Om han har orden som ordbilder är de inte säkra. För övrigt kan konstateras att varken första 

eller sista bokstaven i ett avlyssnat ord utgör något problem att höra ut. 

På Trinn 3 handlade misstagen om två fel på gåtor och två fel på ”måla efter instruktioner”. 

Enligt ”bekymringsgränserna” är det ingen fara. Hassan har gått 7-8 år i skola, alltså betydligt 

mer än den ålder testet är utprövat på. Vad betyder hans fel? Läser han snabbt och gissar? Har 

han problem med att förstå vad han läser på grund av osäker avkodning? 

Trinn 4-5 ställde betydligt högre krav på snabbhet i läsförmåga. Hassan läste snabbt, men 

hade ganska många fel. Ett konstaterande är att Hassan klarar deltest 1 med ord, som ska 

paras ihop med rätt bild av fyra bilder, betydligt bättre än bild, som ska paras ihop med ett av 

fyra ord. Det senare kräver fyra gånger så mycket läsning på samma tid. Han hann göra 26 av 

33 uppgifter, varav 5 var fel, mestadels på singular-plural. Ligger problemen på grammatisk 

nivå eller avkodningsnivå? Han hade bara hälften rätt av läsförståelsefrågorna, trots att han 

var färdig när fyra minuter återstod av tiden. ”Dra pilar efter instruktioner i texten” klarade 

han hälften. Även här visar han att han läser förhållandevis snabbt och chansar. Varför har 

han så bråttom när han är osäker? I relation till att pappa beskriver Hassan som en person som 

är ”lugn och tar god tid på sig”, stämmer läsningen dåligt. Sammantaget tyder resultaten på 

läsförmåga på att han läser snabbare än han behärskar på bekostnad av läsförståelse. Hur läser 
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Hassan egentligen? Hur är det med ordavkodning, läsflyt och läsförståelse? Vad som gör att 

det är svårt att läsa snabbt med god förståelse är en fråga som inte får svar av detta test.  

 

När det gäller skrivning motsvarar textens nivå Hassans skolbakgrund, när det gäller innehåll, 

formuleringar och meningsbyggnad, enligt modersmålsläraren. Några stavfel förekommer. 

Vilka? Vad tyder de på? Mer information behövs från modersmålsläraren. Testet ger inte svar 

på vad som orsakar Hassans eventuella problem vid avkodning, läsflyt och läsförståelse.  

 

Munas resultat är betydligt lägre på nästan alla deltest, men det måste relateras till hennes 

mycket korta skolbakgrund. På Trinn 2 finns några ledtrådar. Skriva ”första bokstaven” i ord 

går bra. Däremot är det lite svårare att ”hitta sista bokstaven” och vid ”skriva hela ordet” blir 

bara hälften rätt. En misstanke blir att hon har svårigheter på fonologisk nivå. Hon har svårt 

med ordningsföljden på fonemen, vilket kan tyda på problem med det fonologiska 

korttidsminnet (Jacobson 2010). De övriga deltesten visar att hon läser mycket långsamt. Hon 

har samma fel som Hassan och väljer teleefoon i stället för telefishin på ”ord till bild”, vilket 

tyder på att även hon läser ordets början och gissar slutet. På deltestet ”bild till ord” kan 

resultatet tolkas som långsam läshastighet kombinerad med fonologisk osäkerhet när det 

gäller vokalljuden aa och e och att uppfatta ljuden i slutet av orden. 

Ordkedjetestet på Trinn 3 visar mycket låg läshastighet. På ”läsa mening och välja rätt bild” 

hann hon göra alla uppgifter, men hade fel på fyra, alla i slutet, något som kan tolkas som att 

hon fick gissa där. Vilka fel hon gjorde går inte som enspråkig svensktalande att förstå med 

hjälp av lärarhandledningen.   

På Trinn 4-5  visade första deltestet problem med singular och plural. Om det innebär 

fonologisk osäkerhet, grammatikosäkerhet eller gissning går inte att utläsa av testet. Nästa 

delprov var bild till ord. De fyra orden, som skulle väljas mellan, liknade varandra 

fonologiskt. Lågt resultat här kan tyda på fonologiska svårigheter, som i sin tur utgör ett 

hinder för snabb avkodning. På läsförståelse-delprovet hann hon bara ett stycke, men de tre 

frågorna var rätt besvarade. Alla läsuppgifter visar sig ta lång tid och slutsatsen kan dras att 

hon läser mycket långsamt på somaliska. Detta skulle kunna stämma med vad pappa uppgav, 

att Muna är ”en eftertänksam person, som är mycket noggrann”, men andra orsaker kan inte 

uteslutas.  

 

Munas skrivna test-text var mycket kort, vilket kan vara en följd av långsam arbetshastighet. 

Den var skriven på vardagligt språk, som är förklarligt, med tanke på den korta 
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skolbakgrunden och den begränsade erfarenheten av formellt skolspråk. Om sin läsning nu i 

Sverige uppger Muna att hon läser både svenska och somaliska på fritiden. Hon lånar lättlästa 

böcker på båda språken på biblioteket. Hon gör sina läxor noga och på pappas inrådan är hon 

ute på internet och läser lättlästa tidningar. Pappa har köpt läroböcker som används på 

språkintroduktionsprogrammet, för han vill att de ska finnas hemma. Han har också 

uppmuntrat Muna att använda mobilappar som hjälp för språk, läsning och skrivning. 

Mammas läsvanor utgör en god förebild i hemmet. Muna tycker själv att hon inte är så bra på 

att skriva. Sms skriver hon på både svenska och somaliska. Hon berättar hur hon använder 

studieteknik för att göra sina läxor och hon har mål i livet. Pappa anser att hon har bra 

självförtroende i allmänhet. Intervjuinformationen visar att Muna har god stöttning hemifrån 

och hög egen motivation, som gynnar läs- och skrivutveckling.  

 

Det somaliska testet visar att hon läser mycket långsamt och resultatet tyder på fonologiska 

svårigheter, när det gäller vissa vokalljud, ljud i slutet av ord och ordningen mellan ljuden. 

Beror det på hennes korta skolbakgrund eller har hon specifika svårigheter? Det går inte att 

utläsa av resultat på det somaliska testet, men en undran uppkommer. Språket och skolarbetet 

upplever pappa att Muna tycker är svårt i Sverige, men självförtroendet när det gäller läsning 

är ”okej”. Att tolka detta i sin helhet är svårt, särskilt som Munas somaliska text, enligt 

modersmålsläraren, ligger på en mer avancerad nivå än vad som motsvarar hennes 

skolbakgrund. Resultaten är motstridiga. Den mycket korta skolbakgrunden gör det rimligt att 

läshastigheten fortfarande är låg, samtidigt som hennes stora läsintresse och ihärdiga övande 

skulle kunna hjälpa upp automatiserandet. Har hon specifika svårigheter med sin läsning? 

Frågor kvarstår. 

5.3 Vilken information om läs- och skrivförmåga på somaliska ger Bøyesens test? 
Sammantaget ger Bøyesens test vägledning om elevens utveckling i fonologisk förmåga, vid 

test av koppling fonem-morfem, skriva första bokstaven, skriva sista bokstaven och skriva 

ord. För att få tillräcklig information krävs att de fel som görs analyseras. Testet ger 

vägledning om ordavkodning, på så sätt att läshastigheten märks om eleven inte hinner alla 

uppgifter på den tid som ges. Det syns också om eleven är en person som läser snabbt och 

chansar och får många fel, eller läser långsamt och noggrant, hinner bara lite, men får allt rätt. 

Vid fel på de moment som har ord som liknar varandra erhålls information om att eleven 

förmodligen är osäker på att avkoda ord, läser början och gissar slutet.  Bilden förblir oklar 

över vad som orsakar svårigheter vid ordavkodning. 
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Läsflyt är svårt att få en uppfattning om, eftersom eleven enbart läser tyst, men kan anas i 

relation till hur långt eleven hinner och hur många svar som bli rätt, både när det gäller 

läsning av ord, men också på resultatet av läsförståelseuppgifterna. Att bilda sig en 

uppfattning om läsförståelsen är svårt. Andelen rätt och fel svar ger inte tillräcklig 

information om vad som utgör svårigheter vid läsningen. Läsintresse ger den lilla enkäten i 

slutet av trinn 4-5 viss information om. 

 

Faktorer som inte får svar genom Bøyesens test är vad som orsakar svårigheter med 

avkodning, läsflyt och läsförståelse. Testen ger heller inte vägledning om fonologiskt minne 

och ordmobilisering. 

5.4 Resultat av kartläggningen med deltagande observation 
Vid tillfället för deltagande observation satt undertecknad/specialläraren ensam med eleven i 

ett eget litet rum i lugn avskildhet. Den beräknade tiden var ett lektionspass på en 

klocktimme. Stämningen var avspänd och eleven kändes villig att medverka. Det utarbetade 

materialet användes. Vid tolkningen av de fonologiska momenten måste hänsyn tas till att 

språket är nytt (Hedman 2012b). Muna har gått i skolan i Sverige i ett och ett halvt år och 

Hassan har gått i skolan drygt ett år. Kopplingen ljud-bokstav kan vara osäker på svenska och 

många ord är fortfarande obekanta. Materialet innehåller ett litet test av fonologisk 

medvetenhet, korttidsminne och snabb benämning, där båda språken kan användas. För övrigt 

ska en text läsas högt och samtalas om och en text skrivas. Hassan och Muna får olika texter. 

 

Hassan var osäker på kopplingen fonem-grafem på svenska när det gäller alla vokaler och 

skillnaderna mellan tonande och tonlösa konsonanterna v-f, b-p, och d-t. På somaliska finns 

inte motsvarande distinktioner. Anmärkningsvärt är att g och k blev rätt. Vid tillfället fick han 

träna lite på v-f i kombination med a-ä, som vid dynamisk utredning, och han var synbart 

mottaglig för undervisning och kändes redan säkrare när han gick därifrån. 

 

Att upprepa sifferserier på svenska var ganska svårt. Vid fem blev det problem. Då får hänsyn 

tas till att minnet fungerar sämre på andraspråket (Hyltenstam 2010). Upprepning av svenska 

ljud i följd blev samma resultat som siffror.  När han räknade upp frukter på somaliska kom 

han upp i fem stycken. På svenska kom han på fyra. Vid uppräkning av ord som började på m 

på somaliska kom han upp i två och därefter sa han själv att han inte kom på fler. Normalt bör 
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fler än 7-8 saker hinnas på en och en halv minut (Salameh 2012c). Dessa resultat tyder på att 

det kan vara svårigheter med korttidsminnet och ordmobilisering. 

 

Hassan läste en text högt på svenska om en skolklass som tittade på fotboll. Hans läsning kan 

karakteriseras som långsam, mödosam och mycket hackig. Han hade stora problem att ta sig 

igenom texten och ingen kraft blev över till innehållet. Relativt många nya ord gjorde texten 

ganska svår. Ord med tre bokstäver gick ganska bra att avkoda. Vid fyra började det bli 

osäkert. Långa ord gissade han på och gav upp innan han förstod dem. Även ord han känner 

till gick han förbi innan han avkodat klart. Han verkar van vid att läsa utan att förstå. När vi 

läste i boken och pratade om stycke för stycke visste han inte vad det lästa handlade om. Han 

visade inte några förståelsestrategier. Enligt Herrlin och Lundbergs (2003, 2005) fem 

dimensioner fastnar han på fonologiska stadiet i och med att han inte är säker på kopplingen 

svenska ljud-bokstäver. Om det skulle vara som ovanstående tyder på, att han har problem 

med sekvensminnet, kan också följden mellan fonemen ställa till med problem. Några 

ordbilder behärskar han. För övrigt har han en bra bit kvar på avkodningsstadiet innan han har 

en chans att nå läsflyt på svenska och få tillgång till läsförståelse. Detta sammantaget ger 

behov av mer information om hur hans läsning på somaliska egentligen ser ut. 

 

Hassans text på svenska följer inte ämnet, har otydlig början och inget slut. Berättelsen är inte 

anpassad efter mottagaren. Den är svårförståelig och hänger inte ihop. Flera meningar är 

ofullständiga. Många upprepningar finns. Orden är enkla och samma återkommer (mycket, 

bra, tycker). Pronomenanvändningen är osäker. Verbformer varierar mellan presens och 

preteritum. Fonologisk osäkerhet märks på vokalanvändningen. Stor och liten bokstav blir fel 

på många ställen och punkter placeras ibland rätt, ibland inte. Han motiverar sitt tyckande 

genom att skriva ”därför …”. Jämfört med modersmålslärarens bedömning av den somaliska 

texten motsvarar inte den svenska samma nivå.  

 

Muna var också osäker på nästan alla vokalljud på svenska. A och ä blev rätt på ljudtestet, 

men visade sig vara osäkert när hon skrev ord. Alla konsonanter klarade hon, men skillnaden 

mellan tonande b och tonlöst p var osäkert, som för många somalier. Att skriva första ljudet i 

ett ord var lätt. Däremot var det svårare att hitta sista ljudet. När jag läste orden sakta och 

övertydligt klarade hon alla utom kaka. Att räkna ljuden i långsamt uttalade, ljudenligt 

stavade ord var mycket svårt. Bara det första med tre ljud blev rätt. Ljudsyntes, då jag läste 
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ord ljud för ljud med en liten paus emellan var däremot lätt. Dra samman upplästa stavelser 

till ord gick också bra.  

 

Att skriva dikterade ord var mycket svårt. Vokalljuden blev av naturliga skäl hopblandade, 

eftersom hon redan visat att hon var osäker. I banan blev b till p som panon. Dessutom 

kastade hon om ordningsföljden på ljuden. Problem blev probilm, strila blev starla. Detta 

stämmer med ovanstående som visar problem med att räkna ingående ljud i ett ord, hitta sista 

ljudet och uppfatta ordningsföljden mellan ljuden. Fonologisk medvetenhet är svårt på ett nytt 

språk. Muna har haft ett och ett halvt år på sig med svenskan. Hennes svårigheter på svenska 

liknar svårigheterna på somaliska.  Det kan vara rimligt att dra slutsatsen att hon har 

fonologiska svårigheter på båda språken. 

 

Vid upprepning av sifferserier klarade Muna fyra, sedan blev det omkastningar och 

utelämningar. Samma antal klarade hon när hon upprepade ljud. Detta tyder på att hon kan ha 

svårigheter med korttidsminnet.  

 

När hon skulle komma på frukter på somaliska kom hon på fem stycken och på svenska fyra. 

Att komma på ord som börjar på m på somaliska hittade hon på fyra stycken. Muna har både 

kort skolbakgrund, ett nytt språk och är en eftertänksam, noggrann person, vilket gör det 

vanskligt att dra säkra slutsatser, men resultatet tyder på att ordmobilisering kan vara 

problematiskt, enligt Salameh (2012c). 

 

Den deltagande observationen avslutades med att läsa en text i en sagobok med enkel svenska 

och bilder, som täckte varannan sida. Hennes högläsning kan karakteriseras långsam och 

mycket hackig. Fonologiska svårigheter med ljuden syns tydligt. Hon gissar på orden innan 

hon ljudat ut hela. Några ord läser hon som ordbilder. Exempel finns på både omkastningar 

och förvanskningar. Läsflyt verkar avlägset och ingen kraft blir över till läsförståelse. Hon är 

helt utlämnad till lärarens stöttning, för att få behållning av det lästa på svenska. 

 

Text skriven på egen hand tyder på att det är mödosamt för Muna att producera text. Det går 

långsamt. Hon skriver mycket kort och använder enkla huvudsatser och korta välbekanta ord, 

som då blir relativt rättstavade. 
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5.5 Vilken information om läs- och skrivförmåga på svenska ger kartläggning 

med hjälp av deltagande observation? 
Vid detta en timme långa tillfälle gavs information om fonologisk förmåga när det gäller 

kopplingen fonem-grafem, skriva första bokstaven, skriva sista bokstaven och skriva 

dikterade ord, motsvarande Bøyesens test. Göra syntes av ljud och stavelser ingick också. 

Viss vägledning om fonologiskt minne och ordmobilisering gavs. Vid högläsningen av texten 

märktes läsflytet tydligt och i samtalet runt texten märktes om läsförståelse fanns. Vad som 

orsakade problem och vilka strategier eleven använde var möjligt att komma åt.  I den skrivna 

texten erhölls information om språkutveckling, men också stavning, formulering av meningar, 

innehåll och funktion, enligt Lundberg och Herrlins (2003, 2005) dimensioner för skrivning 

(Bilaga 7) och Bøyesens bedömningsschema. 

5.6 Vilka slutsatser om läs- och skrivförmåga kan dras efter kartläggning på 

båda språken, när hänsyn tas till språkhistoria, skolbakgrund och livssituation? 
När information som framkommit genom intervjuer, test och deltagande observation 

sammanställs, kan följande summeras om resultatet.  

Hassan  
Fonologisk förmåga: På somaliska finns problem med g-k och d-t, där han också har 

uttalssvårigheter. Han visar något tecken på osäkerhet vid lång-kort vokal och han blandar m 

och n vid ett tillfälle. På svenska visar han problem med b-p, v-f och d-t, vilket är normala 

svårigheter för elever med somaliska som modersmål. Alla vokaler utgör problem och det är 

också vanligt för somaliska elever med svenska som andraspråk. Däremot visar han tecken på 

att ha svårigheter med fonologiskt korttidsminne, som visar sig i svårigheter att hålla många 

ljud i minnet och återge dem i rätt ordning. Ordmobilisering är också en tveksamhet. Här 

önskas motsvarande information på somaliska, vilket inte framkom av testet. 

Avkodning: Att läsa ord på somaliska går bra när kraven är låga. När kraven höjs med längre 

ord, ord som liknar varandra fonologiskt och kortare tid blir misstagen fler. På svenska hade 

Hassan stora problem med avkodning när han läste en text högt, beroende på fonologisk 

osäkerhet och strategin att gissa i stället för att ljuda klart orden. Några ord finns ändå som 

ordbilder på svenska. 

Läsflyt: Det går inte att utläsa information om läsflyt på somaliska, eftersom all läsning 

skedde tyst på egen hand. På svenska har han inte uppnått läsflyt och har undvikandestrategier 

när det gäller att läsa högt när det är läsgrupp. Läsflytet är så dåligt att det hindrar 

läsförståelse. 



 45 

Läsförståelse: På de deltest på somaliska som handlade om läsförståelse hade Hassan relativt 

låga poäng, även om de låg över ”bekymringsgrenserna”. På svenska samtalade vi om det 

lästa stycket och då framkom att han inte alls förstod vad han läst, fast texten handlade om ett 

område som intresserar honom. 

Läsintresse: På enkäten i det somaliska testet uppgav Hassan att han var intresserad av att 

läsa, lånade böcker på biblioteket på båda språken och läste både på somaliska och svenska 

regelbundet. Samma sak framkom i intervjun. På frågan om hur han själv tycker att han kan 

läsa blev svaret ”det är bra”. Som hans lärare i matematik berättade jag om vad jag noterat när 

han skulle läsa benämnda uppgifter, att han inte kunde läsa så han förstår. Han svarade ”nej, 

det är inte svårt”. Pappa hade uppfattningen att Hassan var duktig på att läsa i Somalia. 

 

Sammantaget är det mycket svårt att förstå Hassans svårigheter. Den somaliska 

modersmålsläraren anser att han läser tyst med god förståelse och att han skriver texter i nivå 

med sin skolbakgrund. På svenska visar han stora problem med att läsa högt med flyt och 

förståelse. Vid den deltagande observationen syntes tecken på fonologisk osäkerhet, 

minnessvårigheter, ordmobiliseringsproblem och avkodningssvårigheter. Den skrivna texten 

på svenska har brister på många nivåer. Tyder detta på att det rör sig om andraspråksproblem 

och inte specifika läs- och skrivsvårigheter? Problem med minne och ordmobilisering kan 

peka mot dyslexi. För att utröna detta skulle utredningen behöva kompletteras på somaliska. 

Minne och ordmobilisering skulle behöva undersökas. En text skulle behöva läsas högt medan 

någon lyssnar och analyserar. Han kan ju också vara en ”kompenserad dyslektiker” (Jacobson 

2010), som har tränat upp sin läsförmåga på modersmålet, men stöter på svårigheter vid 

inlärning av ett nytt språk. I sådana situationer kvarstår ofta stavningsproblem, enligt 

Jacobson, och den somaliska texten visar sådana. Information saknas innan det går att dra 

säkra slutsatser. Vidare utredning behövs. 

Muna 
Fonologisk förmåga: På det somaliska testet visade hon vissa svårigheter. Hitta sista 

bokstaven och ha rätt ordning på ljuden i ordet var svårt. På svenska var hon osäker på alla 

vokaler och p-b. Det behöver inte innebära specifika svårigheter utan kan röra sig enbart om 

andraspråksproblem. När hon skrev dikterade ord blev det ibland fel bokstav och ljud i fel 

ordning både på svenska och somaliska. I kombination med de visade svårigheterna med 

korttidsminne och ordmobilisering på svenska kan det tyda på specifika läs- och 

skrivsvårigheter. 
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Avkodning: Muna avkodar ord och text mycket långsamt på somaliska. På svenska har hon 

stora svårigheter att läsa en text. Hon gissar, gör omkastningar och förvanskningar. 

Läsflyt: Läsflyt på somaliska går, som sagts, inte att utläsa av testet. På svenska har hon inget 

flyt alls.  

Läsförståelse: På somaliska läste hon mycket långsamt, men visade att hon förstått det hon 

läst. På svenska förstod hon inte vad hon läste när vi läste texten. All kraft gick åt till 

avkodningen. 

Läsintresse: Muna uppger att hon är mycket intresserad av att läsa och skriva och ägnar sig åt 

det på fritiden. Pappa bekräftar hennes uppgifter. 

 

Sammantaget är det också svårt att förstå vad Munas läs- och skrivsvårigheter beror på. 

Resultatet på det somaliska testet var ganska lågt, till största delen beroende på att hon inte 

hann så många uppgifter. Hon har haft en osäker livssituation i krigsområden med otaliga 

flyttar och familjen har bott åtskild de senaste åren innan hon kom till Sverige. I kombination 

med hennes korta skolbakgrund och eftertänksamma, noggranna arbetssätt skulle det kunna 

tolkas som att hon är på god väg och ingen fara föreligger om att det rör sig om särskilda 

svårigheter. Föräldrarna uppmuntrar studier och är goda förebilder, samtidigt som Muna själv 

är mycket motiverad att läsa och skriva både i skolan och på fritiden. Skulle dessa 

förhållanden kunna bidra till en högre förmåga än hon visar? Kärnan i dyslexi är problem med 

fonologisk förmåga, korttidsminne och ordmobilisering (Lundberg & Herrlin 2003, 2005, 

Myhrberg 2007, Frykholm 2007). På svenska märks tecken på det. Hur är det på somaliska? 

Vidare utredning skulle behövas för att få en tydligare bild. 

5.7 Utformandet av kartläggningen 
Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningsmetoderna enligt ovan inte ger någon 

entydig bild varken för Hassan eller Muna. Om dyslexi föreligger ska det visa sig på båda 

språken. Indikationer syns på svenska. Beror de på andraspråksproblem? Det verkar som om 

det somaliska testet behöver kompletteras med att lyssna när eleven läser högt för att ta reda 

på vad som orsakar problem, vilka strategier som används vid läsning och dessutom något om 

minne och ordmobilisering. 

5.8 Ger kartläggningen vägledning om hur undervisning kan utformas? 
Både Hassan och Muna har fonologiska svårigheter på svenska. Vilka svårigheterna är 

framkom av den deltagande observationen. Fonologisk förmåga är en grund för läsning och 

skrivning och det är något som kan hjälpas med undervisning (Jacobson 2010). Här 
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framkommer information om vad som behöver tränas. Avkodningen är osäker. Säkrare 

fonologisk förmåga ger bättre avkodning (Hyltenstam 2010). Läserfarenhet ger ökat antal 

ordbilder i minnet (Myhrberg 2007). Läsflyt är dåligt utvecklat på svenska. Bättre läsflyt blir 

resultatet av mer läsning (Lundberg & Herrlin 2003, 2005, Myhrberg 2007). Med träning av 

fonologisk förmåga och avkodning bör läsflytet bli bättre och förutsättningarna för 

läsförståelse bör öka betydligt (Lundberg & Herrlin 2003, 2005).  

 

Linda Fälth (2013) kom i sin avhandling fram till att elever som får träna läsning med en 

kombination av olika metoder under en intensiv period gör större framsteg än elever som 

endast tränar med en metod. Intervention som kombinerar fonologisk träning med 

läsförståelseträning är signifikant mer effektiv än ordinarie specialundervisning, men också 

mer effektiv än respektive träningsprogram var för sig. Hennes elever fick individuell träning 

20 minuter per tillfälle tre gånger i veckan i sex veckor. Carlström (2010) refererar till 

Torgesen, som fann att enskild intensivundervisning dagligen i åtta veckor är framgångsrikt 

för att komma till rätta med läs-och skrivsvårigheter. 

 

Enligt ett reduktionistiskt paradigm och ett individualpsykologiskt perspektiv kan 

kartläggningen på svenska ligga till grund för hur träningsprogram kan utformas. 

Delförmågor som eleven har problem med enligt kartläggningen tränas. När resultatet av den 

deltagande observationen visar läget på svenska och det sätts i relation till resultatet på 

somaliska kan det tyda på problem av dyslexikaraktär. Jacobson (2010) anser att det är svårt 

att komma tillrätta med specifika svårigheter. Träna går till en del. För övrigt är det viktigt att 

kompensera. Hänsyn måste tas till detta och flera vägar till stöd övervägas. 

 

Samtidigt gäller också sociokulturellt perspektiv och holistiskt paradigm. Individen finns i ett 

socialt och kulturellt sammanhang och lär sig genom kommunikation i situationer. Pehrsson 

och Sahlström (1999) lyfter fram vikten av att beakta elevens hela situation och menar att 

läsning och skrivning måste ske i meningsfulla sammanhang. Alla fyra resurserna i Luke och 

Freebodys (1999) modell behöver ingå i undervisningen för att möjlighet ska finnas att 

utveckla tillräcklig litteracitet. Även elever som har svårigheter på första steget kan utveckla 

god kompetens på de övriga tre. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av studien samt dess upplägg och metoder. En diskussion 

förs utifrån om forskningsfrågorna besvarats och vilka felkällor som kan ha förvanskat 

resultatet.  

6.1 Diskussion om studiens ansats 
Denna studie designades som en fallstudie. Tre kartläggningsmetoder, intervjuer, test och 

deltagande observation, har använts för att få förståelse för två somaliska elevers misstänkta 

läs- och skrivsvårigheter. Det övergripande syftet var att utveckla kartläggningsmetoder att 

använda när nyanlända elever på språkintroduktions-programmet visar tecken på läs- och 

skrivsvårigheter. Nu prövades två olika metoder för att kartlägga språken, en metod för varje, 

test för somaliska och deltagande observation för svenska. Ett annat sätt hade varit att 

undersöka Bøyesens test och formuläret som låg till grund för deltagande observation genom 

en diskursanalys.  Ett tredje sätt hade kunnat vara att testa båda språken med hjälp av 

deltagande observation. Säkrare resultat hade kunnat nås genom att studera fler än två elever, 

men utrymmet för denna studie medgav inte fler. Resultatet av denna studie stöder de forskare 

som säger att det är svårt att kartlägga flerspråkigas läs- och skrivsvårigheter (Bøyesen 2006, 

Hyltenstam 2007, Hedman 2009, Lindén, 2010), men visar också att det är möjligt att få 

information som kan ligga till grund för en bedömning om läs- och skrivsvårigheter (Salameh 

2012c, Bøyesen 2006, Hedman 2009). 

6.1.1 Tolkningsramen 
Vid denna studie tolkades resultaten utifrån Lundberg & Herrlins (2003, 2005) fem 

dimensioner. Luke och Freeebodys fyra resurser användes inte i sin helhet, då endast första 

steget utnyttjades. För att komma vidare och kunna bedöma återstående tre källor, som krävs 

för god litteracitet, behöver en skrivuppgift utformas, så dessa dimensioner har möjlighet att 

komma fram. Vid läsningen behöver också ett samtal föras som kan visa hur eleven resonerar 

runt texten i detta avseende.  För helt nyanlända elever är det mycket svårt på svenska, men 

det skulle vara intressant att få information om på modersmålet. Ändå är det inte nödvändigt i 

detta skede när det är just läs- och skrivsvårigheter som är i fokus.  

 

Uppsatsen innehåller de delmoment en fallstudie bör resultera i. En beskrivning av 

datainsamling och resultat ges, med tillhörande tolkning och analys. I diskussionsdelen görs 

en värdering av kartläggningsmetoderna, som utgjorde syftet med denna studie (Merriam 

2004). De individualpsykologiska och sociokulturella perspektiven används vid tolkningen. 
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6.2 Det somaliska kartläggningsmaterialet  
Testet är konstruerat utifrån ett reduktionistiskt paradigm och mäter delförmågor och är 

utformat för yngre elever. De tre testen tog cirka tre timmar att genomföra. 

6.2.1 Översättningsproblem och kulturella skillnader 

Instruktionerna är svåra för eleverna på grund av kulturella skillnader mot vad de är vana vid. 

Läraren uppger att det i somalisk skola inte är vanligt med instruktioner av detta slag. 

Dessutom gör översättningen från norska till somaliska instruktionerna otydliga. Kanske 

översättningen är gjord ord mot ord och då blir budskapet lite missvisande på somaliska.  

 

Många av orden som prövas är formella och lånord, som man inte använder ofta, till exempel 

krona, som nämnts. Läsförståelseuppgiften är, enligt modersmålsläraren, svår på grund av 

översättningen. Det blir ”något annat”. Eleven har svårt att följa strukturen. Läraren förstår 

texten, men måste anstränga sig. Det känns att det inte är ”en vanlig somalisk berättelse”. Den 

är också kulturellt svår. Att hundar har namn händer aldrig i Somalia, så det är svårt att förstå 

att texten handlar om ett djur. Uppgiften där eleven skulle skriva fortsättning på en påbörjad 

berättelse tycker den somaliska läraren känns främmande. Han säger att somalier inte ”kan 

fantisera”.  Den deluppgift där eleven skulle måla enligt instruktioner kändes både kulturellt 

främmande och barnslig för elevgruppen, eftersom den handlade om ett barnkalas. 

 

Vissa ord i texten är felstavade, enligt läraren, som har märkt att det är vanligt i läromedel 

med felstavning. I texten står tukaanka men borde vara dukaanka. Bøyesen skriver själv i 

handledningen att det finns många somaliska dialekter och att vissa kanske inte stämmer med 

orden som ingår i testet. Vid testtillfället framkom det att några av orden var ganska obekanta.  

6.2.2 Information som erhålles och information som saknas 

Enligt testet på somaliska är det möjligt att se om en elev har stora svårigheter och får låga 

poäng. Till viss del går det att analysera de fel eleven gör. Särskilt på trinn 2 där fonologisk 

förmåga prövas är det möjligt att bilda sig en uppfattning om säkerheten på fonem-grafem, 

höra första ljudet, höra sista ljudet och skriva ett dikterat ord. Det är möjligt att se om eleven 

läser långsamt och får fel svar på uppgifterna. På vissa delprov går det att förstå vilka 

svårigheterna är, till exempel att välja fel ord när orden liknar varandra. Just i detta fall det är 

möjligt för specialläraren genom att använda facit, eftersom somaliska använder samma 

bokstäver som svenska. På språk med annan ortografi kan det vara svårare. 
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Resultaten på läsförståelsetesten ger inte information om hur läsningen sker och vad som är 

svårt. Den informationen skulle vara betydelsefull för förståelsen av elevens svårigheter och 

hur undervisningen kan möta upp på den nivå där eleven befinner sig. Mest information ger 

den skrivna texten, men den tolkas av modersmålsläraren och det måste förmedlas så 

specialläraren förstår. Här har modersmålslärarens kompetens att analysera texten avgörande 

betydelse och också att modersmålsläraren och specialläraren har samma ”språk” för de 

företeelser som nämns och samma uppfattning om vad som är ”normalt” för en viss årskurs. 

6.2.3 Samarbetet med modersmålslärare 
Att få tag i lämplig studiehandledare att samarbeta med tog tid, men sedan upplevde vi båda 

att samarbetet gick bra. Tiden var mycket begränsad, eftersom båda har fullt schema i vanliga 

fall, och det gällde att vara effektiv den tid som fanns. Bedömning av de somaliska texterna är 

helt och hållet studiehandledarens ord och det är inte helt säkert att vi menar exakt samma sak 

med de ord som används. Viss information saknas av specialläraren, information som nog är 

möjlig att få fram av den som förstår somaliska. Där finns en felkälla.  

6.3 Kartläggning med deltagande observation 
Den deltagande observationen gjordes enligt det utarbetade materialet och tog cirka en timme 

i anspråk. Mycket information erhölls på den tiden. Efter användning säger erfarenheten att 

materialet kan justeras för att få bättre progression på svårighetsnivåerna. Motsvarade 

information om kopplingen ljud-bokstav, första ljudet, sista ljudet och skriva ord gavs som på 

det somaliska testet. Observationen gav viss vägledning om minne och ordmobilisering, något 

som skulle kunna komplettera det somaliska testet. Information om avkodning, läsflyt och 

läsförståelse erhölls genom den höglästa texten och samtalet i anslutning till den. Den 

informationen var betydligt fylligare än poängsiffrorna från den somaliska kartläggningen. 

Kartläggningssituationen utgjorde också ett lärtillfälle för eleven, då läraren fick tillfälle att 

uppmärksamma eleven på vissa förhållanden och visa och förklara företeelser. En felkälla här 

är de språkförståelsesvårigheter som finns mellan den svenska läraren och den somaliska 

eleven. Eleverna i studien har varit minst ett år i Sverige. För elever som varit kortare tid i 

Sverige kan det behövas tolk, för att förklara vad som menas med uppgifterna. Detta leder till 

funderingen om lämplig metod att kartlägga flerspråkigas läsning och skrivning. 

6.4 Metoder för kartläggning av läsning och skrivning på flera språk 
I denna studie har två helt olika typer av kartläggningsmaterial använts. Det somaliska testet 

ingår i det reduktionistiska paradigmet och mäter delar som avses säga något om helheten, 
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och som bygger på ett individualpsykologiskt synsätt. Testet är inte normerat, men utformat 

som ett sådant, med noggranna föreskrifter hur det ska ges. Varje deltest tar en timme i 

anspråk, sammanlagt tre timmar, förutom förberedelse och efterarbete. Det går att göra i liten 

grupp. Deltagande observation ingår i det holistiska paradigmet och har sociokulturell 

inriktning (Pehrson & Sahlström 1999). En lärare och en elev arbetar tillsammans under 

någon timme. Båda får samtidigt information om kunskapsläget. De förmågor som ”mäts” 

motsvarar deltesten hos Bøyesen, men inget sker på tid och inga flervalsalternativ ges. 

Detaljerad information är möjlig att få. Frågan är nu om de båda metoderna kompletterar 

varandra.  

 

Vid kartläggningen av de två eleverna i denna studie återstår frågor som inte har besvarats 

genom det somaliska testet, särskilt om läsförmågan, men också något om minne och 

ordmobilisering. Denna del är möjlig att komplettera i efterhand. På så sätt stöds de forskare 

som hävdar att det är en omväg att kartlägga läsning och skrivning med hjälp av normerade 

test (Pehrson & Sahlström 1999, Frykholm 2007). Informationen om läsning på svenska blev 

detaljerad och fyllig på kortare tid.  

 

Skulle det räcka att använda deltagande observation även för kartläggning på modersmålet? 

Svaret blir förmodligen ”det beror på”. För att använda deltagande observation behöver den 

som utreder vara kunnig om läs- och skrivprocesser för att föra samtal om strategier och fånga 

upp signaler som ges. Att använda ett utarbetat material är lättare för den modersmålslärare 

som inte är särskilt insatt i läs- och skrivutveckling. Ett färdigt, väl genomtänkt material på 

många språk är en god service till kartläggande lärare. Skulle materialet även kunna användas 

för deltagande observation då läraren sitter med eleven när han/hon arbetar? Då kanske inte 

alla delarna skulle behöva användas. När läraren fått tillräcklig information är det bara att 

sluta. Bøyesen ger tipset att börja med delprov 5 och 6 på Trinn 2, och utifrån det resultatet 

välja att börja tidigare eller gå vidare. Kartläggningssituationen skulle då omfatta elev, 

modersmålslärare och speciallärare. En viktig aspekt är den kommunikation som sker mellan 

modersmålsläraren och specialläraren. Att de båda uppfattar kvaliteter och brister i läs- och 

skrivförmåga på samma sätt och har samma ord för samma observerad företeelse är inte 

självklart, vilket visar sig i denna studie. 
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6.5 Intervjuerna 
Den utarbetade intervjuguiden användes. Frågorna ändrades en del efter hand. Jag bedömer 

att det inte inverkar negativt på studien, eftersom inte eleverna jämförs med varandra. 

Informationen från intervjuerna transkriberades inte, fast de spelades in på mobil. Vid denna 

studie var det inte ordalydelser som beskrev kvalitativa aspekter om upplevelser och åsikter 

som var huvudsaken, snarare ”fakta” om språkhistoria, skolbakgrund och livssituation, där 

ordagrann återgivning inte är nödvändig. Anteckningar fördes under intervjuns gång och 

kompletterades strax efter. 

 

Tolkanvändningen utgör en eventuell felkälla. Information som ska gå genom flera led 

riskerar att förvanskas (Dalen 2004, 2007). Det är inte bara språket som påverkar, utan också 

själva existensen av ytterligare en närvarande person i rummet. Vid elevintervjun med Hassan 

var tolken en nittonårig, söt, somalisk flicka klädd i tighta långbyxor. Hon var född i Sverige 

och representerade en kultur mellan den somaliska och svenska. Det kändes som om Hassan 

blev besvärad av det. Under intervjun höll han för sin mun hela tiden, kanske för att han 

skämdes för sina tänder. Han hade strax innan varit till specialisttandvården och det var tal om 

tandställning. Han var positiv i sina kommentarer, möjligen överdrivet? De övriga 

tolksituationerna kändes mer neutrala. 

 

Vid intervjusituationen med papporna var maktassymetri tydlig. Det var jag som intervjuare 

som förde samtalet och bestämde vilka frågor som skulle ställas. Jag var angelägen om att 

hålla ett respektfullt bemötande. Båda papporna svarade villigt och ganska eftertänksamt med 

fylliga beskrivningar. Båda gav också positiv information om deras barns läsning och 

skrivning. Finns anledning att tvivla på riktigheten? Har de verklig kännedom om sina barns 

läs- och skrivförmåga? 

6.6 Forskningsfrågornas besvarande 
De två första underfrågorna, som handlade om vilken information om läs- och skrivförmåga 

de båda metoderna resulterade i, har besvarats. Den tredje underfrågan var: Vilka slutsatser 

om läs- och skrivförmåga kan dras efter kartläggning på båda språken, när hänsyn tas till 

språkhistoria, skolbakgrund och livssituation? Om svaret råder fortfarande tveksamhet. I 

nuläget tyder kartläggningarna på att Hassans svårigheter är av andraspråkskaraktär, om inte 

högläsning på somaliska visar att motsvarande svårigheter finns när han läser på sitt 

modersmål. Munas svårigheter kan förklaras av den korta skolbakgrunden, men 
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informationen skulle behöva kompletteras med att lyssna på läsning på somaliska och 

undersöka minne och ordmobilisering på somaliska, innan ett säkrare svar kan erhållas.  

 

Går det att hitta elever med specifika läs- och skrivsvårigheter med hjälp av 

datainsamlingsmetoderna? Om man har specifika läs- och skrivsvårigheter har man det på alla 

sina språk (Hedman 2009, Bøyesen 2006). Det är möjligt att få en fingervisning om att 

specifika svårigheter kan föreligga, om fonologiska problem med kopplingen fonem-grafem 

finns på båda språken och om det råder svårigheter att hitta första/sista ljudet och ordningen 

mellan ljuden. Information om minne och ordmobilisering kan också tolkas i den riktningen. 

Förutom detta ger de skrivna orden och texten information i kombination med främst 

högläsning. För elever med resultat som tyder på specifika svårigheter behöver ytterligare 

utredning göras, som brukligt. 

 

Går det att förstå andra orsaker till läs- och skrivsvårigheter? Vid tolkning av resultaten i 

relation till bakgrundsfaktorer är det möjligt att få vägledning om andra orsaker än specifika 

svårigheter, som språkhistoria, skolbakgrund och livssituation. 

 
Hur kan kartläggning av flerspråkiga med misstänkta läs- och skrivsvårigheter utformas? 

Huvudfrågan om dessa tre metoder, test för somaliska i samarbete med modersmålslärare, 

deltagande observation för svenska och intervjuer för att ta reda på bakgrundsinformation, är 

lämpliga att utgöra ett kartläggningsförfarande vid misstänkta läs och skrivsvårigheter hos 

nyanlända på språkintroduktionsprogrammet får besvaras med ja, med förbehållet att det 

somaliska testet behöver kompletteras med momenten högläsning, minne och 

ordmobilisering. 

6.7 Hantering av etiska frågor 

Både elever och föräldrar informerades om de fyra etiska principerna enligt 

samtyckesblanketten. En svårighet var att den inte kunde skickas hem för information i 

förväg, på grund av språksvårigheter. Föräldrarna kallades till skolan för samtal via ett 

telefonsamtal, där information lämnades på lätt svenska. Hur mycket som uppfattades är 

omöjligt att veta. Innan samtalet i skolan påbörjades lästes blanketten upp på somaliska och 

de fick skriva på om de godkände innehållet. Både elever och föräldrar gjorde det. Så långt 

känns studien etiskt korrekt, men lite betänketid mellan informationen och intervjun hade 

varit bra. Nu övergick informationen direkt i intervju, av praktiska skäl. En annan aspekt av 



 54 

etisk karaktär är när en elev uppmärksammas för att han har problem. Ett dilemma uppstår. 

Ska läraren låta eleven vara för att inte riskera att sänka självförtroendet, eller ska man visa 

eleven att man har sett hans/hennes problem och är villig att hjälpa honom/henne göra något 

åt det. Forskning visar att det på sikt är bättre att uppmärksamma eleven med svårigheterna 

(Fischbein 2007, Taube 2007). ”Vänta och se” är förödande för en individ med dyslexi för 

både självbild, kunskapsinhämtande och psykisk hälsa (Fischbein 2009, Hedman 2012b).  

6.8 Tillförlitlighet 

Resonemang kring giltighet kan se ut på olika sätt beroende på om undersökningen är 

kvantitativ eller kvalitativ. Holme och Krohn Solvang (1997) talar om det metodiska 

dilemmat när det gäller generalisering. De anser att kvantitativ metod har förutsättningar att 

ge giltighet, medan kvalitativ metod ger pålitlighet. Ahlberg (2009) beskriver att 

giltighetsdiskussion i kvantitativa studier handlar om reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

betyder pålitlighet och handlar om hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av 

informationen är. Blir resultatet detsamma om undersökningen görs om av en annan forskare? 

Validitet handlar om det mäts som man avser att mäta. I denna studie kan begreppen 

reliabilitet och validitet användas i fråga om Bøyesens testmaterial. Mätningarna utfördes 

enligt instruktionerna. Vid ett deltest hölls inte tiden av Hassan och då blir det resultatet 

obrukbart. Bøyesen själv säger att testen inte är utprovade på så stora grupper. De är inte 

normerade och det går inte att strikt rätta sig efter poänggränser. Resultaten får ses 

”vägledande” och sättas i relation till annan information. Nu var elevgruppen dessutom en 

annan än den testet var utprovat på. Frågan om validitet återstår då. Mäter testet vad det utger 

sig för att mäta. Tveksamt är om det låga resultatet på Hassans läsförståelsetest beror på 

lässvårigheter eller kulturella skillnader, då texten handlade om en namngiven hund. Återigen 

konstateras att information om vad som utgör problem vid läsning saknas. 

Hur pålitligt är då resultatet på den deltagande observationen enligt Holme & Krohn Solvang 

(1997)? Detta är omöjligt att mäta med reliabilitet och validitet.  De kvaliteter som visar sig 

gäller bara den eleven vid det tillfället, men säger tillräckligt för att läraren ska få en 

uppfattning om läget och vägledning om hur undervisning kan planeras. Möjligt är också att 

få sådan information som visar att ytterligare utredning kan vara aktuell. 

 
Jag arbetar själv som speciallärare på skolan där studien utförts. Eleverna vet vem jag är, jag 

kände till dem och har dagligen samtal med deras lärare. Kan detta ha påverkat studiens 
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resultat? I framtiden är det tänkt att en kartläggning skulle kunna bestå av just dessa 

metodkomponenter och utföraren blir specialläraren, som en konsekvens av yrkesrollen. Att 

människor påverkar varandra kan aldrig uteslutas. Resultatet kan inte betraktas som entydigt 

objektivt, men tillräckligt gott för att ge förståelse för läs- och skrivproblem. 

Slutligen behöver tolkningens relevans diskuteras. Här har Lundbergs och Herrlins (2003, 

2005) fem dimensioner använts som ram, som mer detaljerad information om första steget på 

Luke och Freebodys (1999) modell. Att resursmodellen också togs med, fast den inte 

användes i sin helhet, anser jag vara relevant för att få en uppfattning om relationen mellan 

vad som krävs av en litterat person, som ska klara sig i dagens samhälle och hur läs- och 

skrivförmågan ser ut i dagsläget. Vid kartläggning av elever i framtiden, som hunnit längre i 

sin läs- och skrivutveckling, kan fler steg komma att användas. 
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7. Slutsatser 
En kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning och analys av ett begränsat 

problem och en lämplig ansats när flera sätt att samla information används, det som kallas 

triangulering (Merriam 1994). Ansatsen som en metodtriangulerande fallstudie visade att det 

var möjligt att påvisa kartläggningsmetoders relevans genom att applicera dem på två elever. 

Denna studie visar att Bøyesens kartläggningsmaterial kan användas på 

språkintroduktionsprogrammet, men samtidigt konstateras att det inte ger tillräcklig 

information, vilket även stöder hennes egen åsikt. Studien tyder på att deltagande observation 

är ett snabbare och effektivare sätt att kartlägga läsning och skrivning, eftersom den metoden 

på kortare tid ger mer detaljerad information än utarbetade test, men att en förutsättning då är 

de kartläggande lärarnas kompetens och förmåga att samverka.  

 

Studien visar också att det krävs information från flera håll för att få en tillräckligt tydlig bild 

av flerspråkigas läs- och skrivsvårigheter. Bøyesens (2006) uppfattning att triangulering är en 

bra metod för att kartlägga flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter stöds alltså av 

resultatet av denna studie. Både intervjuer, test och deltagande observation kan användas som 

informationskällor. 

 

Resultatet stämmer också med Lindéns (2010), som visade att samarbete krävdes mellan 

föräldrar, modersmålslärare, lärare och speciallärare för upptäckt och kartläggning av 

flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Förutom detta visar denna studie att 

kvaliteten på samarbetet mellan studiehandledaren och specialläraren är beroende av ett 

gemensamt språk och synsätt för bedömning av läs- och skrivförmågor och däri ingående 

aspekter. Denna studie stöder också Hedman (2009), som fann att båda/alla språken behövde 

utredas, för att slutsatsen skulle kunna dras att det rör sig om specifika läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Ett vetenskapligt arbete kan betraktas som ett argument som förs fram i den akademiska 

debatten, påstår Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen (2006) och betonar vikten av att 

visa belägg för sina påståenden. Som en följd av ovanstående slutsatser visar denna studie att 

flerspråkiga elever med misstänkta läs- och skrivsvårigheter på 

språkintroduktionsprogrammet kan kartläggas med hjälp av de presenterade metoderna, i 
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synnerhet om testet på somaliska kompletteras med högläsning och prövning av minne och 

ordmobilisering. 

7.1 Generalisering av forskningsresultat 
Kvalitativ forskning kan oftast inte generaliseras menar Larsson (2003). Därtill är människor 

och verksamheter alltför komplexa. Verkligheten går inte att fånga fullständigt. Larsson anser 

att det räcker gott att visa på nyttan med uppsatsen och att den kan ses som en pusselbit som 

bidrar till helheten. Den här studien kan sägas ge pusselbiten hur kartläggning av nyanlända 

elever i övre tonåren med misstänkta läs- och skrivsvårigheter kan gå till och bidrar på så vis 

till det specialpedagogiska fältet.  

7.2 Vidare forskning 

När kartläggning visar att elever med kort skolbakgrund har svårigheter att läsa och skriva på 

sitt modersmål och stödåtgärder ska planeras skulle specialpedagogiskt stöd på modersmålet 

kunna vara ett alternativ att undersöka. Ett annat forskningsområde skulle kunna vara hur 

träning av avkodning, läsning och skrivning på svenska kan utformas för nyanlända elever i 

gymnasieåldern. Ett tredje intressant område att studera skulle vara att ta reda på förhållandet 

mellan träning och kompensation, för samma elevgrupp.  

7.3 Avslutande kommentarer 
Till språkintroduktionsprogrammet kommer ungdomar som har kort tid på sig att lära sig 

svenska och klara godkända betyg i grundskolans ämnen. Språk, läsning och skrivning är 

ömsesidigt beroende av varandra för optimal utveckling och nödvändiga för att komma vidare 

i utbildningssystemet, till ett gott arbetsliv och för att klara sig i ett demokratiskt samhälle. Att 

skolstarten i Sverige blir så gynnsam som den bara kan, är betydelsefullt för att målen ska 

uppnås, vilket i sin tur är viktigt både för individen och det svenska samhället. Den som 

börjar språkintroduktionsprogrammet med läs- och skrivproblem behöver allt stöd som går att 

få för att få en bra start i sitt nya land. Kartläggning med hjälp av metodtriangulering, enligt 

denna studie, och samarbete mellan elev, föräldrar och olika lärarkategorier, är ett sätt att 

skapa förståelse för vad svårigheter bottnar i och hur stödjande undervisning kan utformas. 

”Om så samarbetet kring eleverna lyckas kan det ge god känsla av kompetens och 

behärskning hos många parter – en god grund för inkluderande pedagogik” (Bøyesen 2006, s. 

427). 
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Intervju ELEV         Bilaga 1  
 
SPRÅKHISTORIA  
tvåspråkig utveckling, språkanvändning och attityder till språken i olika 
sammanhang. 
(fritt efter Hedman 2012b, modifierat för språkintroduktionsprogrammet) 
 

1. Var är du född? 

2. Vilka bor du med? 

3. Har du syskon hemma? Hur många? Hur gamla? 

4. Bor några andra hos dig? Vilka? 

5. Har du några kompisar som talar ditt modersmål? 

6. Har du några svensktalande kompisar? 

7. Vilka språk kan du? 

8. Vilket språk lärde du dig tala först? 

9. Vilket språk lärde du dig läsa och skriva först? 

10. Har du modersmålsundervisning? 

11. Vilken hjälp har du av studiehandledning? 

12. Hur mycket förstår du på dina språk? 

13. Hur bra talar du dina språk? 

14. Hur läser du på dina språk? 

15. Hur skriver du på dina språk? 

16. Vilket språk talar du med din mamma? 

17. Vilket språk talar din mamma med dig? 

18. Vilket språk talar du med din pappa?  

19. Vilket språk talar din pappa med dig? 

20. Vilket språk talar du med dina syskon? 

21. Tycker du det är viktigt att kunna ditt modersmål? Varför? 

22. Tycker du det är viktigt att kunna svenska? Varför? 

23. Vilket språk talar du med de kompisar som behärskar ditt modersmål? 

24. Hur många kompisar har du som använder ditt modersmål? 

25. Hur ofta talar du ditt modersmål med vuxna utanför skolan? 

26. Hur ofta talar du svenska med vuxna svensktalande utanför skolan? 

27. Hur ofta talar du svenska med (enbart) svensktalande kompisar utanför skolan?  

28. Vilket språk tycker du att du kan bäst? 



 

29. Vilket språk använder du helst? 

30. Hur ofta tittar du på program på ditt modersmål på teve/video? 

31. Hur ofta lyssnar du på musiktexter på modersmålet? 

32. Hur ofta tittar du på film på modersmålet?  

33. Hur ofta tittar du på svenska program på teve/video? 

34. Hur ofta lyssnar du på svenska radioprogram? 

35. Hur ofta lyssnar du på svensk musik? 

36. Hur ofta tittar du på svensk film? 

37. Hur ofta läser du böcker på modersmålet? Vilka? (Räkna inte läroböcker!) 

38. Hur ofta läser du böcker på svenska? Vilka? (Räkna inte läroböcker!) 

39. Hur ofta läser du tidningar på modersmålet? Vilka? 

40. Hur ofta läser du tidningar på svenska? Vilka? 

41. Hur ofta skriver du på modersmålet till kompisar och släktingar? 

42. Hur ofta skriver du på svenska? (Räkna inte läxor!) 

43. Vill du bo i ditt land? Varför? 

44. Vill du bo i Sverige? Varför? 

 

SKOLAN I HEMLANDET OCH NU I SVERIGE 
Hur gammal var du när du började skolan? 

Skolspråk? 

Dialekt? 

Förstod du skolspråket? 

Antal elever i klassen? 

Kontinuitet 

Hur var din relation till läraren? 

Hur var din relation till kamraterna? 

Vad tyckte du om att gå i skolan? 

Vad var lätt för dig? 

Vad var svårt? 

Vilka ämnen tycker du bäst om? Varför? 

Vilka ämnen tycker du sämst om? Varför? 

Läsinlärning: Var och hur lärde du dig läsa? 

Skrivinlärning: Var och hur lärde du dig skriva? 



 

Hur tycker du att det gick för dig i skolan? 

Hur var din motivation för skolan? 

Läxor? 

Tycker du om att gå i skolan nu? Varför? 

Hur tycker du att det går för dig? 

 

DU SJÄLV 
Vad är du intresserad av? 

Vad gör du på fritiden? 

Vad är du bra på? 

Vad tycker du är svårt för dig? 

Har du någon jobberfarenhet? 

Vad vill du göra när du slutar på språkintroduktionsprogrammet? 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 

Har du några drömmar? 

Hur mår du? 

 

LIVSSITUATION - HISTORISKT OCH NULÄGE 

av betydelse för skolgång och inlärning (läs- och skrivutveckling) 

(boendesituation, uppbrott, trauman, separationer, förluster…) 

 
  



 

Intervju FÖRÄLDER        Bilaga 2 
 
INFORMATION OM FÖRÄLDER 
Namn 

Kön 

Ålder 

Hemland 

Modersmål 

Yrke 

Skolbakgrund/Utbildning 

Boende (stad/landsbygd, socioekonomisk status, minoritet-majoritet…) 

Ankomst till Sverige? 

Elevens ankomst till Sverige? Med vem/vilka kom eleven? 

Anledning till emigration? Flykt? Arbetskraft? 

Hur bor eleven i Sverige? 

Läsvanor i hemmet? 

Skrivvanor i hemmet?  

Böcker, tidningar, datorer, film, radio, teve …? 

Samtal (om vilka ämnen?) 

Läxhjälp till barnen? 

 

INFORMATION OM ELEVEN 
Anamnes 

Allvarligare sjukdomar 

Ärftliga åkommor 

Synproblem 

Hörselproblem 

 

Generell utveckling 

Utveckling från födelsen till nu 

Språkutveckling 

Motorisk utveckling 

Social utveckling 

 



 

Personlighet 

Impulsivitet 

Grad av noggrannhet 

Psykiskt välmående 

Sömn 

Ångest 

Depression 

Ilska 

Normbrytande beteende 

Självförtroende allmänt 

Självförtroende för skolarbete 

Självförtroende för läsning och skrivning 

Långtidsminne 

Korttidsminne 

Uppmärksamhet 

Koncentration 

Lateralisering 

Automatisering (cykla, simma, räkna upp alfabetet, månader, telefonnummer) 

Lärstil ( se, lyssna, göra …) 

Starka sidor 

Svag sida 

Speciella intressen 

  

SPRÅKHISTORIA 
Modersmål 

Majoritetsspråk-minoritetsspråk 

Muntligt språk – standardiserat skriftspråk? 

Fler språk? Simultan – successiv? 

Folkgrupp (majoritet-minoritet) 

Skolspråk 

Språkanvändning 

Domäner? 

 



 

ELEVENS SKOLBAKGRUND 
Ålder vid skolstart 

Omfattning (antal månader per år, dagar per vecka, timmar per dag) 

Kontinuitet 

Närvaro 

Grundskola antal år 

Gymnasium antal år 

Antal elever i klassen 

Relationen lärare-elev 

Relationen elev-elev 

Kompetens hos lärare 

Motivation 

Läxor 

Vad var lätt? 

Vad var svårt? 

När lärde sig eleven läsa? Hur? 

När lärde sig eleven skriva? Hur? 

Examen 

Dokumentation av tidigare skolgång? 

 

LIVSSITUATION - HISTORISKT OCH NULÄGE 

av betydelse för skolgång och inlärning (läs- och skrivutveckling) 

(boendesituation, uppbrott, separationer, förluster…) 

 

  



 

Four Resources Model  utformad av Luke & Freebody (1999)      Bilaga 3 
 
(Fritt efter Hedman 2012a) 
 
Modellen presenterar vad som krävs av en textanvändare för att behärska effektiv litteracitet.  
 

1. Läsaren som kodknäckare. Läsaren utvecklar den tekniska sidan av läsning. Fonem, 
bokstäver, ord och stavningskonventioner lärs in. Modellen beskriver inte hur 
avkodning i läsning och stavning går till, men belyser avkodningskomponenten som 
viktig för läsning (Hedman 2012a). 

 
2. Läsaren som meningsskapare. Eleven lär sig förstå och själv organisera texter på ett 

meningsfullt sätt. Medvetenhet på flera olika plan krävs, för att göra en text 
meningsfull och begriplig för en tänkt mottagare i en social och kulturell kontext. 

 
3. Läsaren som textanvändare. Eleven lär sig förstå hur textstruktur anpassas efter 

situation, mottagare och medium. Denna roll förutsätter medvetenhet om olika 
textgenrer och stilar och hur de ingår i en viss social och kulturell kontext.  

 
4. Läsaren som textanalytiker. Eleven utvecklar förståelse för att texter inte är neutrala, 

utan är skapade utifrån vissa perspektiv, medan andra utelämnas och att texter kan 
användas för att påverka andra i en viss riktning. Textanalys gäller både för innehåll 
och form, som ords böjningsformer. 

 
 
 

  



 

Deltagande observation         Bilaga 4 
 
Fritt efter Carlström (2010), Salameh (2012c), Sahlström & Pehrsson (1999), Liberg (2010). 
 
Koppling ljud-bokstav 
Skriv vad jag säger och läs vad du skrev! 
 
b j p ö 
     
d n r a 
   
f k t o 
 
g m s u 
 
h l v å 
  
e i y ä 
 
Skriv första ljudet 
 
sol borste potatis 
kar fattig apelsin 
måne kasse otur  
gata nyfiken hitta  
liten vatten disktrasa 
  
Skriv sista ljudet 
 
bok vill kaffe filma 
hus kaka häst snabb 
jag vatten språk hållplats 
 
Vilket ord är längst? 
 
Tåg-nyckelpiga 
Gata-bibliotek 
 
Ljudsegmentering    Räkna ljuden! 
 
mos kula brukar fönster 
fil liten potatis gatlykta 
 



 

Ljudsyntes    Vilket ord blir det? 
 
s-o-l s-k-o-l-a t-r-ä-d a-p-e-l-s-i-n 
k-y-l-s-k-å-p 
 
Dra samman stavelser till ord 
 
Pä-ron lil-la-sys-ter kaf-fe-bryg-ga-re 
 
Skriv ordet! 
 
kula gräs hostar strila 
 
banan buske nyfiken brudgum 
 
klot valkig fiskarna problem 
 
Hantera sifferserier Säg efter mig! 
 
2 9 4 
7 6 8 5 
8 0 3 9 4 
6 5 3 1 9 8 
7 2 1 0 3 4 6 
8 3 1 9 4 2 0 7 
6 8 4 2 9 7 5 1 0 
 
Hantera ljud  Säg efter mig! 
Fga 
Bdml 
Altre 
Fsmplo 
Gråtande 
Fisktorkar 
 
Säg så många frukter du kan komma på! 
 
Säg så många ord du kan komma på som börjar med m! 
 
Läs en text högt! 
 
Skriv en text! 
 



 

Läsning 
 

1. Avkodning av enstaka ord 
Ljudar? 
Helordsläsning? 
Vilka ord går bra? Vilka bereder svårigheter? 
Hur lång tid tar det? 
Gissning? 
 

2. Läsning av text 
Långsamt? 
Hackigt? 
Omläsningar? 
Snabbt och oreflekterat? 
Många gissningar? 
 

3. Vanliga ordavkodningsavvikelser 
Tillägg av bokstäver 
Konsonantförväxlingar 
Vokalförväxlingar 
Omkastningar 
Utelämningar 
Förvanskningar 

 
4. Läsförståelse 

Försöker läsaren förstå vad han/hon läser? 
Räcker ord och begrepp? 
Är eleven intresserad av att lyssna vid högläsning? 
Har eleven behållning av avlyssnad text, så han minns och kan redogöra för 
innehållet? 
Uppmärksamhet? (i andra situationer?) 

  
5. Texten 

Är texten lagom svår? 
Är ämnet intressant för eleven? 

 
6. Lässtrategier/avvikelser 

Fonologisk nivå 
Ortografisk nivå 
Samspel ortografisk-fonologisk nivå (ljudning-helordsläsning) 
Grafisk nivå 
Syntaktisk nivå: Söker efter kända element? (t.ex. ord, ändelser, prefix), 
Semantisk nivå (mening, innehåll) 
Självrättar eleven? 

 
7. Lässtrategier 

Kan förutspå? 
Märker när han/hon inte förstår? 
Kan sammanfatta? 



 

Vill du och ditt barn vara deltagare i skolforskning?  Bilaga 5 
 
Jag heter Gunvor Gatu och är en av de lärare som arbetar på XXXXX på 
XXXXX skolan i XXXXX. Jag är lärare i svenska som andraspråk och går en 
utbildning till speciallärare, med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling 
på Örebro universitet. I vår ska jag skriva en uppsats och håller just nu på med 
en studie om hur man kan kartlägga läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga 
elever, som är så nya i Sverige att det inte går att bara använda svenska. En 
kvinna, som heter Liv Bøyesen och bor i Norge, har utformat ett material på 
femton olika språk, bland annat somaliska. Det vill jag prova. Målet är att förstå 
vad svårigheter beror på, för att kunna ge rätt stöd till eleven. För min studie 
behöver jag: 
 

• Intervjua föräldrarna med hjälp av tolk under cirka en timme 
• Intervjua eleven med hjälp av tolk under cirka en timme 
• Med hjälp av modersmålslärare testa elevens läsning och skrivning med 

ett material på modersmålet  
 

Därefter kommer jag att sammanställa materialet och analysera det i en uppsats. 
Syftet är att förstå vad svårigheter beror på, för att kunna hjälpa eleven. 
 
Rektor har gett sitt medgivande till studien. Deltagandet är frivilligt för elev och 
föräldrar och man har rätt att avbryta sin medverkan när och om man vill. I 
resultatet av undersökningen kommer kommun, skola, lärare och elever att vara 
anonyma. När uppsatsen är godkänd kommer allt material att förstöras. Ingen 
person ska kunna identifieras. 
 
Vill ni och ert barn ställa upp i den här studien? Har ni frågor är ni välkomna att 
höra av er till mig. Om ni vill medverka, skriv på det ena papperet och skicka 
tillbaka till skolan snarast! Tack! 
 
Med vänlig hälsning 
Gunvor Gatu 
Lärare i svenska som andraspråk och speciallärare  
XXXXX skolan, Språkintroduktionsprogrammet  
Mobil  
e-mail  
 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Ja tack! Vi vill gärna medverka i studien om kartläggning av läsning och skrivning! 
 
Förälder 1 .....................................................................................................................................  

Förälder 2 .....................................................................................................................................  

Elev ...............................................................................................................................................  



 

Moment för värdering av elevtexten i delprov 4                      Bilaga 6 
 
Matrisen är hämtad från Bøyesens lärarhandledning. Översättning till svenska är gjord av 
Gunvor Gatu. 
 
 
Mening Mängd Form 
Användning av den 
givna kontexten 

Många och specifika 
ord? 

Böjningsformer: 
avancerade eller som 
förväntat? 

Förståelig och 
sammanhängande text? 

Användning av liknelser 
och bilder (metaforer)? 

Rättskrivning, ortografi: 
avancerat eller som 
förväntat? 

Berättarstruktur: förlopp, 
klimax, och avslutning? 

Ger eleven några 
detaljerade 
beskrivningar? 

 

Användning av de givna 
föremålen (ring, sax, 
flöjt)? 

Är några av meningarna 
relativt 
sammansatta/komplexa? 

 

Fantasi och kreativitet   
 
 
Bøyesen förordar att värderingen ska kunna användas i ett samtal med eleven om vad som är 
bra och vad som kan vidareutvecklas. Den ska också, kombinerad med läsresultaten, kunna 
hjälpa läraren att värdera om eleven har behov av vidare uppföljning och hjälp. Om svaren på 
de flesta av ovanstående frågor är nej och detta ligger i linje med hur eleven annars skriver, 
kan det vara en grund till att fundera på om eleven har specifika läs- och skrivproblem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Skrivutvecklingens fem dimensioner                         Bilaga 7 

Enligt Lundberg, Ingvar (2008): God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. 
Stockholm: Natur & Kultur 

 

Skrivutveckling 

Läsutveckling och skrivutveckling hänger intimt samman. Utvecklingen av förmågorna tala, 

lyssna, läsa och skriva sker hela tiden sker i samspel. Man kan lära sig läsa genom att skriva 

och tvärtom. För många barn kommer skrivningen till att börja med lite före läsningen. De 

första försöken i skriftspråklighet är ofta just skrivning. Det är mycket få elever med 

lässvårigheter som inte också har skrivsvårigheter. Däremot finns det en del elever som har 

övervunnit sina lässvårigheter men som fortfarande har betydande skrivsvårigheter. Lundberg 

presenterar fem dimensioner i skrivutvecklingen. Både form och funktion ingår: 

 

1. Stavning: Forma/skriva bokstäver i rätt ordning och följa stavningsregler 

2. Meningsbyggnad och textform: formulera satser, meningar, stycken, texter 

3. Funktionell skrivning: Skriva olika typer av texter för olika mottagare 

4. Skapande skrivning: berättelser blir alltmer sofistikerade, händelserika, fantasifulla, 

känslor nyanserat och inlevelsefullt 

5. Intresse och motivation: även utanför skolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


