
Skolors arbete med flerspråkiga elever som möter 
svårigheter med läsning och skrivning



Syfte
Undersöka hur grundskolor i en kommun 
beskriver att de arbetar för att förebygga och 
identifiera flerspråkiga elevers specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi och hur stöd ges för att 
utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.



Metod

• Enkät skickades ut till alla skolor i en kommun i 
Sverige – en totalundersökning

• Enkäten adresserades till 
specialpedagoger/speciallärare



Tre områden i 
undersökningen

• Uppmärksammande av flerspråkiga elever i 
specifika läs- och skrivsvårigheter

• Förebyggande arbete för att förhindra att 
specifika läs- och skrivsvårigheter uppstår 
hos flerspråkiga elever

• Insatser för flerspråkiga elever i specifika 
läs- och skrivsvårigheter



Bakgrund

• Likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång

• Kunna använda ett eller flera språk muntligt 
och skriftligt – viktig förutsättning i skolan och i 
livet

• Bristande läs- och skrivförmåga – leder till 
negativa konsekvenser för en människas 
livsmöjligheter

• Skolans uppdrag - skapa förutsättningar för att 
alla elever ska lära sig läsa och skriva.

• Flerspråkiga elever möter andra svårigheter än 
elever som lär sig läsa på sitt modersmål

• Extra komplicerat att identifiera och förstå vad 
som gör läsning och skrivning svårt på en elevs 
andraspråk

• Uppmärksamma tidigt – stöd utifrån behov



Teoretiskt ramverk

Sociokulturellt 
perspektiv

Lärande ses vara beroende av 
interaktionen mellan individen och 

miljön.

(Säljö, 2010; Vygotskij, 1978)



Teoretiskt ramverk

Litteracitet

(Luke & Freebody, 1990; Franker, 2016)



Teoretiskt ramverk

The simple view of reading

Läsning Avkodning Förståelse

(Gough & Tunmer, 1986)



Teoretiskt ramverk

Flerspråkighet och litteracitet

(Cummins, 1981) 



Teoretiskt ramverk

Läs- och 
skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter – paraplybegrepp

Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en 
sorts läs- och skrivsvårighet.

Specifika läs- och skrivsvårigheter innebär 
fonologiska svårigheter.

Specifika läs- och skrivsvårigheter – ses finnas på 
en skala



Resultat

Uppmärksammande av 
specifika läs- och 
skrivsvårigheter

• Stor andel av skolorna har en övergripande 
plan där rutiner för kartläggning finns 
beskrivna.

• Kartläggning på gruppnivå görs i F-6 av 
fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, 
avkodning

• Pedagogisk utredning görs i stor utsträckning

• Skolor kartlägger inte läs- och skrivförmåga på 
förstaspråket i stor utsträckning



Resultat –Uppmärksammande av svårigheter

Behöver förbättras ur 
skolornas perspektiv

• Samarbete mellan skola och modersmålslärare

• Övergripande plan/rutiner

• Rutiner på arbetslagsnivå

• Ökad kompetens kring bedömning 



Resultat

Förebyggande arbete

• Genom en övergripande plan där rutiner för 
kartläggning av fonologisk medvetenhet, 
bokstavskännedom beskrivs.

• Träning av fonologisk medvetenhet och 
kopplingen mellan bokstav och ljud.

• Studiehandledning på modersmålet

• Pedagogisk utredning som ett led i ett 
förebyggande arbete



Resultat – Förebyggande arbete

Behöver förbättras ur 
skolornas perspektiv

• Studiehandledning

• Modersmålsundervisning

• Kompetensutveckling



Resultat

Insatser för att 
utveckla läs- och 

skrivförmåga

• Träning av fonologisk medvetenhet, koppling 
bokstav och ljud, avkodning.

• Träning av läsförståelse, ljud, ord och begrepp 
samt stavning

• Modersmålsundervisning som innehåller läs-
och skrivträning på modersmålet i liten 
utsträckning.

• Studiehandledning används i relativt liten 
utsträckning.

• Kompensatoriska insatser sker ex. genom 
anpassningar vid prov, användning av 
alternativa verktyg.



Resultat – Insatser

Behöver förbättras ur 
skolornas perspektiv

• Övergripande plan för uppföljning och insatser

• Rutiner på arbetslagsnivå

• Kompetens kring uppföljning och insatser

• Ökade resurser 

• Samarbetet mellan skola och 
modersmålslärare



Axplock av resultat 
kopplat till forskning

• Kartläggning av fonologisk medvetenhet, 
bokstavskännedom, avkodning

• Förstaspråket används inte i stor utsträckning 
när det handlar om att kartlägga läs- och 
skrivförmåga 

• Förstaspråket används inte som en resurs i 
läsning och skrivning på andraspråket
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