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”Det är något som inte stämmer” 
Att urskilja dyslexi hos andraspråkselever 
 
“There’s something strange” 
How to distinguish second language learners’ dyslexia 
 
Abstrakt 
Att urskilja om en andraspråkselevs läs- och skrivsvårigheter är av tillfällig, 
andraspråksrelaterad natur eller ett tecken på en djupare problematik är svårt. Samtidigt 
är det av fundamental betydelse för att eleven i fråga ska få den undervisning som 
svarar mot aktuell utvecklingsnivå och behov. I föreliggande kvalitativa studie har 
pedagoger som ansvarar för språkundervisning i grundskolans högstadium och 
gymnasium intervjuats. Syftet med studien är att förstå pedagogers tankar kring faktorer 
som bidrar till att de uppmärksammar och urskiljer dyslexi hos tonåriga 
andraspråkselever, samt vad de anser vara viktigt för att skolorna ska kunna agera på ett 
adekvat sätt när funderingar kring dyslexi finns. Resultaten har analyserats utifrån teorin 
the Simple View of Reading och Aarons m.fl. (2008) vidareutveckling av denna teori.  
 
Pedagogerna i studien diskuterar läs- och skrivsvårigheter i allmänhet och dyslexi i 
synnerhet på ett sätt som visar att de har kunskap om vad som skiljer dyslexi från övriga 
läs- och skrivsvårigheter och förmåga att upptäcka vad som kan vara avvikande och 
problematiskt i en enskild elevs språkutveckling. Pedagogerna framhäver samarbete och 
elevens lärmiljö som viktiga faktorer för att skolan ska kunna agera på ett adekvat sätt 
kring andraspråkselever med eventuell dyslexi. Fasta modersmålslärare gagnar eleverna, 
eftersom dessa finns i verksamheten och är involverade i det dagliga arbetet. En önskan 
finns bland flera av informanterna att specialpedagoger och speciallärare kommer ut i 
klassrummen. Tillsammans med övriga pedagoger kan de observera, reflektera, föreslå 
och hjälpa till med extra anpassningar utifrån eleven i kontexten. Likaså uttrycks en 
önskan om en mindre hierarkisk organisation där pedagoger och skolledning har tillit 
och respekt för varandra och där fokus ligger på ett effektivt arbete med att stödja 
elevens utveckling. Genom en rutin att screena alla elevers läs- och skrivförmåga kan 
svårigheter upptäckas tidigare. Ett problem som fler av informanterna i studien tar upp 
är den långa väntan på utredning av extern aktör, vilket kan leda till att insatser för att 
stötta elevens utveckling försenas när skolorna saknar underlag för ändamålsenliga 
åtgärder. Därför är det önskvärt att skolan har egen kompetens att utreda läs- och 
skrivsvårigheter. Ett proaktivt ledarskap, där skolan är tydlig med vad den står för, har 
höga förväntningar på både elev och personal, struktur i undervisningen, regelbunden 
kunskaps- och färdighetskontroll och snabb respons är några exempel på framgångsrikt 
agerande, likaså att snabbt reagera när en elev inte utvecklar sina färdigheter och 
kunskaper som förväntat.  
 
Nyckelord 
the Simple View of Reading, dyslexi, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, svenska 
som andraspråk, andraspråksinlärning 
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1 Inledning 
I detta självständiga arbete har vi valt att fördjupa oss i olika aspekter kring 
kombinationen andraspråk och läs- och skrivsvårigheter, främst sådana som beror på 
dyslexi. Att konstatera att en elev har läs- och skrivsvårigheter är relativt enkelt, men att 
urskilja vilken typ av svårigheter det rör sig om och vilken typ av träning och stöd 
eleven behöver är betydligt mer komplicerat. I detta arbete används begreppet dyslexi 
enligt följande definition:  
 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter 
till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap 
(Svenska dyslexistiftelsen 2018).  

Dyslexibegreppet utvecklas vidare i avsnitt 4.4.2.   
 
Främsta anledningen till vårt ämnesval är att vi som lärare i grundskolans högstadium 
och gymnasiet möter andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter som skulle kunna 
bero på dyslexi. Vår erfarenhet är att det, även hos andraspråkselever som varit lång tid 
i Sverige, finns en tendens att missa att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter utifrån 
ett kognitivt perspektiv. Andraspråkselevers svårigheter förklaras, enligt vår erfarenhet, 
oftast utifrån att eleven har ett annat modersmål eller utifrån psykosociala faktorer, 
d.v.s. faktorer inom de psykologiska och ekologiska domänerna i Aarons m.fl. (2008) 
utvidgade variant av the Simple View of Reading, vilken beskrivs i avsnitt 3.2.  Ett 
sådant resonemang riskerar att snäva in problematiken på ett ofullständigt sätt, och i 
förlängningen bidra till att eleven inte får rätt stöd. Om dyslexi inte uppmärksammas 
och eleven inte får adekvat stöd kan det få betydande konsekvenser för förmågan att 
inhämta och presentera kunskap. I läroplanen för grundskolan poängteras skolans 
ansvar för elevens språkutveckling så här: 
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket 2017a, s. 13). 

Problemet kan även ses ur ett samhällsperspektiv. Människor vars svårigheter inte 
uppmärksammas och som inte ges adekvat hjälp i skolan riskerar att inte kunna utveckla 
sin fulla potential vad gäller utbildning, arbete och deltagande i samhällslivet. 
Konsekvensen kan bli en exkludering som hela samhället förlorar på. Lundberg (2010) 
och  Regeringskansliet (2018) skriver att en god läsförmåga innebär en möjlighet att 
inhämta kunskaper och ger därmed förutsättningar att delta i det demokratiska samhället 
(a.a.). I vardagslivet ställs också högre krav på god läs- och skrivförmåga då bl.a. 
servicefunktioner digitaliseras alltmer (Lundberg 2010) och deltagande i sociala medier 
ökar (Oakhill, Cain & Elbro 2018). Ungefär en fjärdedel av vuxna svenskar har läs- och 
skrivsvårigheter och når inte upp till de krav på läs- och skrivförmåga som förväntas av 
elever som slutar grundskolan. Det kan innebära problem för individen i det dagliga 
livet (Jacobson 2006). 
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Svårigheten för lärare att skilja mellan läs- och skrivsvårigheter av olika slag illustreras 
av detta citat: 
 

Vi möter många lärare, speciallärare och specialpedagoger som vittnar om problemen med att 
kartlägga och analysera flerspråkiga elevers läs-, skiv- och matematiksvårigheter och att bedöma 
språkutveckling på ett andraspråk. Frågor som rör flerspråkiga elever lyser nämligen ofta med 
sin frånvaro i lärar- och speciallärarutbildningarna, trots att det är avgörande att lärare kan skilja 
på  vanlig andraspråksutveckling och specialpedagogiska behov (Aldén & Kaya, Lärarnas 
tidning nr 2, 2017). 

Citatet ovan är ett exempel som tyder på att forskning kring kombinationen andraspråk 
och dyslexi inte når ut till lärare via lärarutbildningar och fortbildningar i tillräcklig 
grad. Att ha kunskap om och skilja ett interimspråk under utveckling, med dess typiska 
“andraspråkssvårigheter” i läsningen och skrivandet, från svårigheter av dyslektisk 
karaktär är viktigt för ändamålsenlig undervisning och korrekt bemötande av eleven.  
 
I speciallärarutbildningen tränas studenter på att genomföra pedagogiska läs- och 
skrivkartläggningar för att identifiera elevers svårigheter inom detta område. 
Kartläggningar, utredningar och diagnoser är aldrig självändamål, men om vi kan 
identifiera vad elevernas läs- och skrivsvårigheter beror på kan det innebära en lättnad 
för dem samt ge en förklaring till att inlärningen går långsamt. En kartläggning utifrån 
elevens behov i skolan ska tjäna som underlag för att ge eleven utmaningar på lämplig 
nivå samt utarbeta eventuella extra anpassningar och åtgärdsprogram. När vi identifierar 
svårigheterna ökar förutsättningarna att eleven får rätt stöd och kan göra framsteg, såväl 
i svenska och modersmålet som i övriga ämnen. 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800. Skollagen, kap 3, 3§). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur pedagoger tänker kring faktorer som innebär att 
de urskiljer tecken på dyslexi hos tonåriga andraspråkselever. Frågeställningarna är: 
 

1. Vad gör att pedagoger börjar fundera på om elevens läs- och skrivsvårigheter 
kan bero på dyslexi och inte enbart på andraspråksrelaterade svårigheter? 
 

2. Vad anser pedagoger vara viktigt för att skolan ska kunna agera på ett adekvat 
sätt kring andraspråkselever med misstänkt dyslexi?  
 

2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens titel - “Det är något som inte stämmer” - är ett citat från intervjuerna, och 
det har uttalats av flera olika lärare vid samtal om elevers språkutveckling. Uppsatsens 
syfte och frågeställningar presenteras i kapitel 1. I kapitel 2 presenteras uppsatsens 
disposition och avgränsningar. Därefter följer den teoretiska utgångspunkten i kapitel 3. 
Den placeras tidigt för att den är central och följer med i uppsatsens olika delar. I kapitel 
4 ges en bakgrund till ämnet för att få en förståelse för vilka parametrar som spelar in 
vid läsning på ett andraspråk. Därefter följer tidigare forskning i kapitel 5. I detta kapitel 
belyses svårigheterna att utreda dyslexi på ett andraspråk utifrån de 
kartläggningsmaterial och tester som finns att tillgå, samt frågan om andraspråkselever 
är över- eller underdiagnostiserade för dyslexi. Slutligen diskuteras vad skolan kan och 
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bör göra på organisationsnivå för att hjälpa elever med problem av dyslektisk karaktär. 
Därefter följer ett metodkapitel, 6, där valda metoder, urval och avgränsningar 
presenteras och motiveras. Detta kapitel handlar även om genomförandet av studien och 
vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. I kapitel 7 presenteras resultaten av 
studien utifrån uppsatsens frågeställningar och i efterföljande kapitel analyseras och 
diskuteras resultaten utifrån syfte och frågeställningar kopplat till den teoretiska 
utgångspunkten och tidigare forskning. Kapitel 9 innehåller specialpedagogiska 
implikationer och i kapitel 10 ges förslag till vidare forskning. I kapitel 11 återfinns 
avslutningen följd av en referenslista. Sist i arbetet återfinns bilagor; ett appendix där 
begrepp förklaras, intervjuguiderna och informationsbrev till skolor.  
 
2.1 Avgränsningar 
Den diagnostisering av dyslexi som görs av logopeder och psykologer berörs endast 
summariskt i bakgrunden, eftersom dessa yrkesgrupper faller utanför ramen för vår 
studie. Fokus ligger på det tidigare skedet, pedagogers tankar kring sitt eget och skolans 
agerande vid upptäckt av att något i elevens språkutveckling är problematiskt. 
Didaktiska eller specialpedagogiska frågor om det konkreta arbetet i skolan tas endast 
upp på organisationsnivå. 
 
3 Teoretisk utgångspunkt  ”the Simple View of Reading” 
I detta kapitel redogörs för den teoretiska utgångspunkten för arbetet, the Simple View of 
Reading. Modellens ursprung, vidareutveckling och kritik mot densamma presenteras. 
Slutligen motiveras varför denna teoretiska modell är lämplig att använda i föreliggande 
arbete.  
 
3.1 Ursprung 
Under 1980-talet introducerade Gough & Tunmer (1986) en modell för läsning, the 
Simple View of Reading, vilken förklarar att läsning är produkten av avkodning och 
språkförståelse (Catts 2018; Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990).  
 
Läsning = Avkodning x språkförståelse 
 
Avkodningen är läsningens tekniska sida, där det gäller att koppla samman fonem och 
grafem, medan förståelseprocessen kräver mer tankeverksamhet och kognitiva resurser, 
som t.ex. att knyta innehållet till egna erfarenheter, dra slutsatser och tolka texten. Vid 
lässvårigheter fungerar inte en eller båda komponenterna tillfredsställande. Det kan ha 
många olika förklaringar, varav dyslexi kan vara en (Jacobsson 2006; Lundberg 2010). 
För att nå syftet med studien, att förstå vilka faktorer som bidrar till att dyslexi hos 
tonåriga andraspråkselever synliggörs, kommer denna teori att användas. Utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv är modellen intressant då olika svårigheter kan få olika 
konsekvenser för inlärningen, samtidigt som behovet av stöd ser olika ut beroende på 
vari svårigheten ligger (Svenska logopedförbundet 2017; Wooley 2010). The Simple 
View of Reading är en teori som fortfarande framstår som grundläggande inom 
läsforskning, t.ex hos Oakhill m.fl. (2018) och  Wooley (2010).  
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3.2 Vidareutveckling 
Senare forskare har kompletterat modellen med att lägga till faktorer som motivation 
(Dalby, Elbro, Jansen & Krogh 1992) och koncentrationsförmåga (Conners 2009). 
Aaron m.fl. (2008) utvecklade modellen genom att beskriva läsning och läsförståelse 
utifrån tre olika domäner; kognitiva, psykologiska och ekologiska. Den kognitiva 
domänen utgörs av de ursprungliga komponenterna i the Simple View of Reading, d.v.s. 
avkodning och språkförståelse. I den psykologiska domänen finns komponenter som 
förväntningar, motivation, intressen, inlärningssvårigheter och könsskillnader. Den 
ekologiska domänen består av komponenter som t.ex. klassrumsmiljön, hemmiljön, 
kamratpåverkan och språksystemet. Detta illustrerar Aaron m.fl. (2008) i följande bild:  

 
Figur 1. Overview of the Component Model of Reading (Aaron m.fl. 2008, p. 69). 
Figuren illustrerar de tre domänerna, kognitiva, psykologiska och ekologiska och ger exempel på faktorer 
som kan hänföras till respektive domän. 
 
Till skillnad från Aaron m.fl. (a.a.) ser Elbro (2004) inte psykologiska och ekologiska 
komponenter på samma nivå som de kognitiva, utan som bakomliggande faktorer, vilka 
påverkar den ena eller båda av komponenterna avkodning och språkförståelse (a.a.). 
Oavsett om man som Aaron m.fl. (2008) ser domänerna som jämbördiga eller i likhet 
med Elbro (2004) ser de ekologiska och psykologiska komponenterna som 
underordnade, är det viktigt att inte missa den kognitiva domänen. Att reducera 
andraspråkselevers svårigheter till enbart de ekologiska och psykologiska domänerna 
utan att utreda den kognitiva domänen kan få till följd att de går genom hela sin 
skolgång utan att problemen upptäcks, vilket är en central tanke i föreliggande arbete.  
 
Fransis, Kulesz & Benuit (2018) förespråkar en utvidgad modell som de kallar the 
Complete View of Reading, där de lägger till variabler på textnivå. De menar att det inte 
bara är individuella skillnader i kognitiva förmågor som påverkar läsningen, utan även 
hur individuella läsare använder dessa förmågor, d.v.s. lässtrategier (a.a.).  
 
Utifrån the Simple View of Reading går det att identifiera olika slags läsare. De flesta 
har såväl god avkodning som god språkförståelse och har således en god läsförmåga. En 
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dyslektiker har svag avkodning men kan ha en god språkförståelse. Kombinationen god 
avkodning och svag språkförståelse ger specifika språkförståelseproblem, vilket är fallet 
för en andraspråksinlärare som inte hunnit tillägna sig andraspråkets vokabulär i 
erforderlig omfattning. I en del fall kan specifika språkförståelseproblem vara av mer 
bestående karaktär och bero på en språkstörning. Kombinationen av svag avkodning 
och svag språkförståelse innebär blandade lässvårigheter och kan bero på både dyslexi 
och språkstörning (Catts 2018; Sparks, 2015; Sparks & Luebbers, 2018; Svenska 
Logopedförbundet 2017). Komplexiteten kan illustreras i följande figur:   
 

 
Figur 2. The Simple View of Reading. Figuren visar de fyra möjliga kombinationerna av de två 
komponenterna i the Simple View of Reading, och vilka konsekvenser det får för läsförmågan. 
<http://www.headteacher-update.com/best-practice-article/teaching-reading-comprehension-some-useful-
advice/164564> 
 
Under de första skolåren ligger fokus på avkodning i läsundervisningen, medan 
språkförståelsen successivt spelar en allt större roll i takt med att avkodningen 
automatiseras och skoltexterna blir mer abstrakta och komplicerade (Catts 2018; Sparks 
& Luebbers 2018).  
 
3.3  Kritik 
Catts (2018) menar att även om både avkodning och språkförståelse är nödvändiga för 
läsning har the Simple View of Reading bidragit till en falsk föreställning att språk- och 
läsförståelse är endimensionellt och mindre komplicerat än det i verkligheten är. Genom 
att ställa förståelse bredvid avkodning på ett jämförbart sätt kan det tolkas som att de är 
på samma komplexitetsgrad. Det stämmer inte, eftersom förståelse är mycket mer 
komplex än avkodning (a.a).  
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3.4 Motivering av vald teori 
Alla teoretiska förklaringsmodeller är en förenkling av verkligheten. Den ursprungliga 
teorin har av senare forskare utvecklats och fler komponenter tillförts, men grunderna 
har inte ifrågasatts. Senare läsforskare använder den som en teori att ta avstamp i. 
Kritiken som framförts av Catts (2018) är en kritik av en förenklad tolkning av teorin, 
inte av teorin i sig. Bedömningen är att the Simple View of Reading och Aarons m.fl. 
(2008) utvidgade variant är en lämplig teori att utgå från i föreliggande arbete, där 
forskningsfrågorna rör problematiken kring att uppmärksamma och allsidigt utreda 
andraspråkselevers lässvårigheter. 
 
 
4 Bakgrund  
I detta kapitel ges en bakgrund till studien. Statistik från det svenska skolväsendet 
belyser att andraspråkselever på gruppnivå inte når lika höga skolresultat som elever 
med svensk bakgrund. Därefter följer en kort introduktion till andraspråkstillägnande 
med fokus på läsning samt en redogörelse för dyslexibegreppet – definition, prevalens, 
komorbiditet och hur flerspråkighet och dyslexi kan påverka varandra. Avslutningsvis 
ges en kort sammanfattning av olika språk- och skriftsystem, då detta är något som 
påverkar svårigheterna för individer med dyslexi. 
 
4.1  Nulägesbeskrivning av svensk skola 
Sverige är ett flerspråkigt mångkulturellt samhälle, vilket även återspeglas i skolan. 
Under läsåret 2017/18 hade 25 procent av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund. 
Inom gymnasieskolan var andelen elever med utländsk bakgrund 25 procent på 
högskoleförberedande program, 19 procent på yrkesprogram och 78 procent på 
introduktionsprogram (Skolverket 2018a). Salameh och Nettelbladt (2018) konstaterar 
att skolan inte lyckas fullt ut med uppdraget att utforma utbildningen utifrån elevernas 
behov och förutsättningar, eftersom utlandsfödda i genomsnitt når lägre skolresultat.  
 
Under läsåret 2017/18 nådde 75,6 procent av samtliga elever i årskurs 9 upp till 
grundskolans samtliga kunskapskrav. Bland elever med svensk bakgrund var siffran 
83,1 procent, bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige 73,1 procent och 
elever med utländsk bakgrund födda utomlands 47,2 procent (Skolverket 2018b). 63,4 
procent av eleverna som läste svenska som andraspråk i årskurs 9 nådde 
kunskapskraven i detta ämne, jämfört med 96 procent av eleverna som läste svenska 
(Skolverket 2018c). Att elever med annat modersmål i genomsnitt når sämre resultat än 
elever med svenska som modersmål är inget unikt för Sverige (Salameh & Nettelbladt 
2018), men i takt med förändringen mot ett kunskapssamhälle ökar kraven på alla att 
kunna läsa texter med förståelse i olika sammanhang (Oakhill m.fl. 2008).  
 
4.2 Läsprocessen och språkbehärskning på ett andraspråk 
Att utveckla andraspråkskunskaper tar tid. Den kanadensiska forskaren Cummins 
specificerade på 1980-talet två nivåer i andraspråkselevers språkbehärskning: basspråk 
och skolspråk, vilka utvecklas parallellt. Att tillgodogöra sig ett basspråk tar ett par år, 
medan ett skolspråk, som är mer abstrakt och ställer högre kognitiva krav, tar mellan två 
och åtta år (Axelsson 2010; Lundberg 2002; Otterup 2014; Salameh & Nettelbladt 
2018; Stroud 2013). Barn har lättare än vuxna att tillägna sig språkets fonologiska och 
prosodiska aspekter. Ju längre upp i skolåren barnen kommer, desto viktigare blir det att 
kunna läsa och skriva dekontextualiserade texter (Lundberg 2002). Faktorer som 
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påverkar tillägnandet av ett skolspråk är bland annat barnets ankomstålder, tidigare 
skolgång och kulturell bakgrund (Salameh 2012). Förutsättningarna för att snabbt 
utveckla ett skolspråk verkar vara som mest gynnsamma om barnet möter det nya 
språket i åtta- till elvaårsåldern. Förklaringar antas vara att individen då oftast redan lärt 
sig läsa på modersmålet, samtidigt som skoltexterna ännu inte är så abstrakta och 
komplicerade (Collier 1987; Hyltenstam 2014; Salameh 2012).  
 
Studier har visat att en utvecklad språkbehärskning, syntaktisk förmåga och lexikal 
kunskap på modersmålet gynnar läsförmågan på ett andraspråk (Hedman 2009; Salameh 
& Nettelbladt 2018; Svensson & Torpsten 2013). Om den språkliga utvecklingen 
avstannar på modersmålet behöver eleven tillägna sig både nya ord och begrepp på 
andraspråket. Tillägnandet tar längre tid samtidigt som det ofta uppkommer en 
osäkerhet kring hur begreppen avgränsas till varandra (Salameh & Nettelbladt 2018). 
Även om eleven inte har haft några problem med att läsa och skriva på sitt modersmål 
kan svårigheter uppstå i det nya språket, vilket kan bero på det nya språkets stavelse- 
och morfologiska struktur. Likaså kan elever som kan skriva på sitt modersmål få 
problem när de växlar skriftspråk, vilket lätt kan uppfattas som läs- och skrivproblem 
när det i själva verket är förväntade svårigheter eller transfer från modersmålet. 
Exempelvis kan grafem som finns i båda språken försvåra eftersom de kan ha olika 
ljudvärden (Salameh & Nettelbladt 2018). Det är värdefullt och underlättar inlärningen i 
ett andraspråk om lärare besitter kunskaper om elevens modersmål. Genom att t.ex. 
känna till och förstå fonologiska och prosodiska likheter och skillnader mellan språken 
kan läraren nå förståelse för vilka problem som kan uppstå både muntligt och skriftligt 
vid andraspråksinlärningen (Zetterholm & Tronnier 2017). Brister i ordförrådet är det 
största kvardröjande problemet och många andraspråkselever som inte lyckas i skolan 
har begränsningar i ordförrådet (Enström 2013; Hyltenstam 2014; Salameh & 
Nettelbladt 2018). Enström (2013) menar att det är en villfarelse att tro att de 
ämnesspecifika orden är svårast, eftersom dessa oftast förklaras av läraren. Istället anser 
Enström att ord som utifrån ett förstaspråk uppfattas som kända och enkla orsakar störst 
problem för andraspråkselever (a.a.). Salameh och Nettelbladt (2018) menar däremot att 
det är skolans abstrakta ämnesord och överordnade begrepp som ställer till problem, 
liksom att ett visst ord kan ha olika betydelse i olika ämnen (a.a.).  
 
4.3 Modersmålsundervisningens betydelse 
Enligt Svensson och Torpsten (2013) har modersmålsundervisningen stor betydelse för 
andraspråkselevens identitet, mognad och kognitiva utveckling (a.a.). Olika studier har 
visat att en utvecklad språkbehärskning på modersmålet är gynnsamt vid tillägnandet av 
ett nytt språk (Hedman 2009; Otterup 2014; Salameh & Nettelbladt 2018; Svensson & 
Torpsten 2013). Om ord och begrepp redan är kända på modersmålet är det lättare att 
tillägna sig dessa på andraspråket (Otterup 2014). 
 
  



  
 

8 

4.4  Dyslexi 
I denna del avhandlas begreppet dyslexi ur olika aspekter; historia, definition, prevalens, 
diagnos och kombinationen flerspråkighet och dyslexi.  
 
4.4.1 Historia 
Ordet dyslexi började användas i slutet av 1800-talet och  betyder “svårigheter med ord” 
(Kahmi & Catts 2014). Synonymt med dyslexi har begreppet ordblindhet använts. Idag 
används även begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter. I engelskspråkiga länder 
används begreppen dyslexia, developmental dyslexia, reading disabilities, specific 
reading disabilities och ibland den vidare termen learning disabilities (Kahmi & Catts 
2014). 
 
4.4.2 Definition 
Dyslexi är en funktionsnedsättning som medför svårigheter med ordavkodning. 
Samstämmighet finns kring att svårigheterna orsakas av begränsningar i den 
fonologiska bearbetningsförmågan, liksom att de har en kognitiv/biologisk bakgrund 
(Elbro 1996; Hedman 2010; Høien & Lundberg 2013; IDA 2018; Lundberg 2010; 
Oakhill m.fl. 2018; SBU 2014; Svenska logopedförbundet 2017). Dyslexi innebär alltså 
en svaghet i den fonologiska avkodningsprocessen, d.v.s. i kopplingen mellan fonem 
och grafem. Fonologiska svårigheter kan yttra sig på olika sätt, såsom svårigheter att 
snabbt och säkert läsa och stava korrekt, problem med det verbala korttidsminnet samt 
en brist på precision i uttal av ord (Høien & Lundberg 2013; Kamhi & Catts 2014; 
Lundberg 2010). Wolf och Bowers (1999) myntade begreppet double deficit hypothesis, 
vilket innebär att avkodningssvårigheter orsakas av en kombination av fonologiska 
svårigheter och långsam åtkomst till ortografiska representationer. Studier av 
Pennington och Bishop (2009) och Peterson m.fl. (2009) visar att det existerar 
skyddsfaktorer för dyslexi även om individen har en fonologisk funktionsnedsättning. 
En särskilt viktig skyddsfaktor verkar snabb benämning vara (a.a.). 
 
Stavningssvårigheter är ett annat vanligt kännetecken på dyslexi. Hos tonåringar och 
vuxna är det ibland vanligare än avkodningssvårigheter. Avkodningen kan förbättras 
genom träning, medan stavningssvårigheter är svårare att träna bort. För att stava rätt 
behövs såväl ortografisk som morfologisk förmåga (Høien & Lundberg 2013; Svenska 
logopedförbundet 2017). Dyslexi hänger inte samman med begåvning utan återfinns 
både bland hög- och svagbegåvade (Høien & Lundberg 2000; Lundberg 2010; Svenska 
logopedförbundet 2017). Svenska dyslexistiftelsen, som bevakar forskning kring 
dyslexi i Sverige, använder följande definition:  
 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots 
möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med 
läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 
bakgrundskunskap (Svenska dyslexistiftelsen 2018).  

Hos en person med dyslexi behöver problemen inte begränsas till läsning och skrivning, 
utan kognitiva bearbetningssvårigheter med fonologiska enheter kan även ställa till 
problem vid muntliga anföranden då åtkomsten till orden är begränsade (Fouganthine 
2012).  
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4.4.3  Prevalens och komorbiditet 
En del av de ungdomar som har svårigheter att klara skolans skriftspråkliga krav har 
funktionsnedsättningen dyslexi (Lundberg 2010). Medfödd dyslexi förekommer hos ca  
5-7 procent av den läskunniga befolkningen, lite beroende på var gränsvärdet för 
dyslexi sätts (Hedman 2012; SBU 2014). Enligt SBU (2014) har ett stort antal studier 
kunnat bekräfta en ärftlig faktor vid dyslexi. Tidig upptäckt, där eleven kan få anpassad 
undervisning och kompensatoriskt stöd, kan påverka läsutvecklingen positivt (a.a.). 
Hedman (2012) uttrycker att det finns belägg för att skolor väntar längre med att 
undersöka om andraspråkselevers läs- och skrivsvårigheter kan bero på dyslexi än vad 
som är fallet med svenskfödda elever (a.a).  
 
Inom såväl forskarvärlden som bland kliniker saknas koncensus kring gränsvärde för 
hur stora läs- och skrivsvårigheterna ska vara för att kategoriseras som dyslexi, utan det 
rör sig snarare om ett dyslexikontinuum där individens funktionsnedsättning kan vara av 
olika grad (Salameh & Nettelbladt 2018; Svenska logopedförbundet 2017). Svenska 
logopeders praxis är att percentil 15 eller –1 i standardavvikelse från medelvärdet kan 
beskrivas som dyslexi (Svenska logopedförbundet 2017). SBU-rapporten (2014) anger 
en standardavvikelse i läsförmåga på -1,25 eller den 10 percentilen (a.a.) Enligt Kahmi 
och Catts (2014) är det viktigt med exakta gränser för dyslexi i USA, eftersom det avgör 
individens rätt till deltagande i särskilda stödprogram i skolan. Gränsvärdet har satts 
olika i olika delstater och inom olika skoldistrikt. I Sverige har alla elever rätt till 
anpassningar och stöd efter behov, och ingen diagnos krävs (SFS 2010:800, kap 3, 
Skolverket 2014). Att kartlägga och utreda behövs ändå, dels för att skolan ska kunna 
utforma stödet på bästa sätt, dels för att elev och föräldrar ska få information och 
förståelse för vad som orsakar svårigheterna (Svenska logopedförbundet 2017).  
 
Fler pojkar än flickor utreds och diagnostiseras för dyslexi (Svenska logopedförbundet 
2017). Kahmi och Catts (2014) ifrågasätter könsskillnaden och menar att sannolikheten 
för att barn med lässvårigheter remitteras till utredning är större om barnet samtidigt har 
koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet eller om omgivningen upplever att barnet har 
beteendeproblem. Shaywitz m.fl. (1990) kom i en studie av drygt 400 barn fram till att 
när skolor utredde dyslexi var könsskillnaden betydligt större än när utomstående 
forskare undersökte stora grupper av barn enligt objektiva kriterier (Shaywitz m.fl. 
1990; Kahmi & Catts 2014). Paradis, Genesee och Crago (2011) menar att pojkars 
beteende kan leda till att de överdiagnostiseras med läs- och skrivsvårigheter och att 
prevalensen varierar beroende på vilket test som används (a.a.). Detta skulle kunna 
innebära att elever av båda könen som inte uppvisar några koncentrations- eller 
beteendesvårigheter riskerar bli underdiagnostiserade för dyslexi (Shaywitz m.fl. 1990; 
Kahmi & Catts 2014). En annan frågeställning kan vara hur mycket 
koncentrationssvårigheterna påverkar läsförmågan. Conners (2009) menar att 
koncentrationsförmågan är en mycket viktig faktor för läsförmågan.  
 
Dyslexi förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser, såsom språkstörning, 
dyskalkyli, ADD och ADHD. Detta kan förklaras med att det är en nedsättning i samma 
kognitiva förmågor som utgör orsak till dessa olika funktionsnedsättningar (Pennington 
& Bishop 2009; Samuelsson 2009; Wilcutt m.fl. 2010).  
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4.4.4  Flerspråkighet och dyslexi 
Enligt Svenska logopedförbundet (2017) och Paradis m.fl. (2011) utgör flerspråkighet 
inte en riskfaktor för dyslexi. Om en andraspråkselev har läs- och skrivsvårigheter är det 
viktigt att inhämta information om modersmålsutvecklingen. De menar att en god läs- 
och skrivförmåga på modersmålet predicerar en god utveckling på alla kommande språk 
individen lär sig, under förutsättning att språken har samma alfabetiska princip. Om 
eleven har dyslektiska svårigheter på modersmålet kommer dessa att visa sig även i 
andraspråk och främmande språk (a.a.).  
 
Salameh och Nettelbladt (2018) påtalar att det finns risk för läs- och skrivsvårigheter 
när en elev får lära sig läsa och skriva på ett språk hen inte behärskar, eller får byta 
skriftspråk under sin skoltid. Svårigheterna kan i vissa fall bero på dyslexi eller 
språkstörning, men oftare på bristande kunskaper i andraspråket eller brister i 
undervisningen. Svårigheter vid läs- och skrivinlärningen har ungefär 20 procent av 
barnen, men dessa ska inte förväxlas med dyslexi, som är mer specifikt då det handlar 
om svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning (a.a.). 
 
Svenska logopedförbundet (2017) anger i sina riktlinjer att en läs- och skrivutredning av 
nyanlända kan göras på modersmålet om eleven fått tillräcklig läs- och 
skrivundervisning i detta och logopeden behärskar språket i fråga eller har hjälp av en 
tolk. För att kunna göra en läs- och skrivutredning på svenska behöver eleven ha 
tillägnat sig tillräckliga kunskaper i svenska språket, vilket tar minst två till tre år (a.a.). 
Frågan om läs- och skrivutredning på ett eller två språk behandlas vidare i avsnittet om 
tidigare forskning, kapitel 5. 
 
4.5 Skriftspråkens olika uppbyggnad  
Enligt Zetterholm och Tronnier (2017) går det att urskilja tre huvudtyper av skrift bland 
världens språk: logografisk, syllabisk och alfabetisk skrift. Exempel på logografisk 
skrift är kinesiskan, medan japanska tecken är exempel på syllabisk skrift, där varje 
tecken motsvarar en stavelse. Den alfabetiska skriften, där ett tecken ofta motsvarar ett 
fonem, är det vanligaste skriftsystemet, och här återfinns en rad olika alfabetiska 
skriftsystem, t.ex. det latinska, hebreiska och arabiska. Olika språk skiljer sig åt i 
förhållandet mellan stavning och uttal och samstämmigheten mellan stavning och uttal 
avgör om språket har grunda eller djupa ortografier. Svenskan befinner sig i mitten av 
den ortografiska skalan medan t.ex. engelskan har djupa ortografier och finskan ytliga 
(a.a.). 
 
Ehri (2005) beskriver ortografins betydelse för läsinlärning. Hon menar att det ställs 
högre krav på fonologisk förmåga då ett språk har grund ortografi, medan språk med 
djup ortografi kräver mer av ordigenkänningsstrategier och helordsläsning. Detta 
medger inte renodlat användande av antingen alfabetisk eller ortografisk-morfemisk 
läsning, då båda typerna av läsning behöver behärskas för att bli en god läsare (a.a.).  
Miller Guron och Lundberg (2000) uppger också att för en person utan lässvårigheter är 
läsning av ett språk med grund ortografi lättast, medan det för en dyslektiker kan vara 
svårt, då det ställer stora krav på den fonologiska förmågan. Läsförmågan påverkas 
också av hur morfologiskt komplext språket är. Svenskan innehåller t.ex. ovanligt 
många långa sammansättningar (a.a). Miller Guron och Lundberg (2000) har undersökt 
varför vissa svenska dyslektiker behärskar läsning på engelska bättre än på svenska. De 
menar att det kan förklaras med att den ortografiska läsmetoden dominerar vid läsning 
på engelska. Exponeringen för språket, t.ex. via datorspel, musik, film, sociala medier 
m.m. kan också påverka positivt, liksom tidig start på engelskstudier i svenska skolor. 
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En annan förklaring kan vara att kraven på språkförmåga är lägre i det främmande 
språket, och att det därför ger dessa elever chans att lyckas, bygga självförtroende och få 
positiva associationer till det engelska språket (a.a.).  
 
5 Tidigare forskning  
I den här delen sammanfattas vetenskapliga artiklar om möjligheten att utreda och 
identifiera dyslexi hos andraspråkselever. Här belyses också problematiken kring över- 
och underidentifiering samt adekvata åtgärder. Majoriteten av funna artiklar i ERIC och 
PsycINFO på kombinationer av The Simple View of Reading, andraspråk och läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi utgår från studier där informanterna har engelska som 
andraspråk. En strävan har varit att även få med svenska studier eller studier i länder 
vars språkstruktur är mer lika svenskan. Som nämnts i 4.5 har engelskan en mycket 
djupare ortografi än svenskan. Det får till följd att läsinlärning sker med något olika 
strategier, vilket i sin tur innebär att det inte är självklart att applicera resultat från 
studier om engelska som andraspråk på svenska förhållanden.  
 
5.1 Identifiering på modersmål respektive andraspråk 
Lundberg (2002) påtalar att de praktiska möjligheterna att testa inlärares fonologiska 
förmågor på modersmålet är begränsade. Många språk är representerade i dagens skolor 
men normerat kartläggningsmaterial på elevens modersmål, liksom kompetenta 
testledare, finns sällan att tillgå. Eftersom den fonologiska loopen är betydelsefull för 
språkinlärningen menar Lundberg (2002) att det går att bedöma elevens fonologiska 
förmåga på andraspråket genom att ge dem nonsensord som upprepas. I bedömningen 
av huruvida en andraspråkselev har problem av dyslektisk karaktär eller 
andraspråksrelaterade svårigheter, bör olika parametrar vägas in såsom motivation, 
stimulans, sociala och kulturella aspekter (a.a). Detta kan jämföras med tidigare nämnda 
Aarons m.fl. (2008) utvidgade modell av the Simple View of Reading, där psykologiska 
och ekologiska domäner adderas till den ursprungliga, kognitiva (a.a.).  
 
Miller Guron och Lundberg (2003) menar att det är möjligt att testa och bedöma elevens 
fonologiska förmågor på andraspråket. Detta förutsatt att eleven har en grundläggande 
språkförståelse och att uppgifterna utformas så att inte ett icke målspråksenligt uttal 
påverkar resultatet. I deras studie utformades testerna så att de skulle eliminera 
andraspråksrelaterade svårigheter och fokusera på metafonologiska uppgifter. För att 
utesluta språkspecifika fonologiska svårigheter – att andraspråket innehåller ljud som 
inte eleven kan producera korrekt – användes tester i fonologisk medvetenhet där inte 
eleven själv behövde producera ljud utan skrev svaren. Miller Gurons och Lundbergs 
(2003) resultat visade ingen skillnad i förstaspråks- och andraspråkselevers resultat med 
avseende på fonologiska förmågor och avkodning av nonord. Inte heller i de fall då 
lärarna bedömt att andraspråkelevernas språkliga förmåga var lägre kunde detta påvisas 
i studien (a.a).  
 
Hedman (2010) instämmer i definitionen av dyslexi som en funktionsnedsättning av 
fonologisk bearbetning. Däremot menar hon att det är viktigt att se individens språkliga 
förmågor både i modersmålet och i andraspråket för att en bedömning av dyslexi ska 
vara möjlig. I Hedmans (2010) studie fick deltagarna genomföra 24 tester inom olika 
språkliga områden och de tvåspråkiga eleverna genomförde dem på båda språken. 
Enstaka låga resultat bedömdes inte utgöra tecken på dyslexi, utan det krävdes kluster 
av låga resultat inom fonologisk bearbetning på båda språken. En del av 
undersökningspersonerna hade inte fått samma bedömning om testerna hade gjorts på 
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bara ett av språken (a.a). Att tester även på modersmålet behöver inkluderas för ett 
säkrare underlag är en tes som Wooley (2010) instämmer i. I de fall då standardiserade 
tester på andraspråket används menar Wooley (a.a.) att de måste kombineras med en 
lärarbedömning (a.a.). Maragkaki och Hessel (2017) föreslår en dynamisk testning av 
vad eleven kan efter att ha fått träna på uppgiften som ett komplement till andra tester. 

 
Även Elbro, Daugaard och Gellert (2012) kommer fram till att många olika faktorer 
påverkar läs- och skrivförmågan, vilket gör det svårt att avgöra om dyslexi är orsaken 
eller inte. Utifrån ett konstruerat dynamiskt test med tre fonem som finns i så gott som 
alla språk, och tre tecken som korresponderade mot vart och ett av fonemen, testade de 
vuxna andraspråksinlärare i Danmark. Testet var mindre känsligt för språk- och 
skolbakgrund än traditionella tester och informanternas exponering för andraspråket och 
tidigare skolgång påverkade resultatet i lägre utsträckning än vid traditionella tester. Att 
överföra en dyslexidiagnos från ett land och språk är enligt Elbro m.fl. (2012) svårt 
eftersom ländernas skolsystem, krav på litteracitet och skriftspråkssystem skiljer sig åt. 
 
5.2 Över- och underidentifiering 
Hedman (2010) konstaterar att underidentifiering av dyslexi hos elever med svenska 
som andraspråk är vanligare än överidentifiering. Orsaker kan vara låga förväntningar 
på eleverna och bristande kunskap om dyslexi från skolans håll, men även att elever 
lyckas kompensera och maskera sina läs- och skrivsvårigheter. Hennes studie ger belägg 
för att det är viktigt att se individens språkliga förmågor i båda språken för att bedöma 
om hen har dyslexi, och i så fall i vilken grad. En del av hennes undersökningspersoner 
hade inte fått samma bedömning om testerna hade gjorts på bara ett av språken (a.a). 
Även Miller Guron och Lundberg (2003) konstaterar att andraspråkselever är 
underrepresenterade bland dem som får diagnosen dyslexi. Ett skäl kan vara en 
försiktighet från lärarnas sida att föreslå en djupare utredning av andraspråkselevers läs- 
och skrivsvårigheter (a.a). Även Frost (2000) hävdar att det finns en 
underdiagnostisering av andraspråkselever, i synnerhet när läs- och skrivsvårigheterna 
är relativt milda.  
 
Elbro m.fl. (2012) menar däremot att ett traditionellt testförfarande riskerar att 
överdiagnostisera andraspråkselever eftersom språk- och skolbakgrund påverkar vid de 
traditionella testerna (a.a.). Över- och underidentifiering resonerar också Cline och 
Frederickson (1999) om, där studier i Storbritannien visat att flerspråkiga elever varit 
underrepresenterade bland elever med milda läs- och skrivsvårigheter, men 
överrepresenterade bland elever med omfattande läs- och skrivsvårigheter. Förklaringen 
kan vara att elevernas problem ofta ses som andraspråksrelaterade, medan 
inlärningssvårigheter som kan associeras med dyslexi ofta förbises. Förklaringen kan 
hänga samman med hur dyslexi definieras. Cline och Frederickson (1999) hänvisar till 
studier som visar att flerspråkiga elevers fonologiska medvetenhet är lika god eller 
bättre än elever med engelska som modersmål. Däremot är de tvåspråkiga elevernas 
läsförståelse signifikant lägre, vilket förklaras med sämre språkbehärskning på andra 
nivåer än fonologisk bearbetning. Cline och Frederickson (1999) menar att de IQ-tester 
som används i USA och Storbritannien vid identifiering av dyslexi saknar tillförlitlighet 
och giltighet för flerspråkiga barn, eftersom dessa barn fortfarande utvecklar sin 
språkkunnighet mot ett kognitivt skolspråk. De elever som inte uppnått detta skolspråk 
underskattas troligtvis i dessa tester (a.a.). Thomas och Collier (1997) skriver att 
andraspråkselever riskerar att överidentifieras om inte hänsyn tas till de 
andraspråksrelaterade faktorerna, såsom mer begränsat ordförråd och negativ transfer 
från modersmålet (a.a).  
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Nguyen (2012) framför att det snabbt växande antalet andraspråksinlärare i USA är 
både över- och underrepresenterade i specialundervisningen. Förklaringen anser 
Nguyen (a.a.) vara att lärarna generellt är osäkra på om elevens svårigheter beror på att 
de håller på att tillägna sig ett andraspråk eller på att de har specifika språksvårigheter 
(a.a.). Cline och Frederickson (1999) menar att i de flesta länder får andraspråkselever 
som visar på speciella inlärningssvårigheter eller dyslexi specialpedagogiskt stöd i 
undervisningen men forskning kring hur stödet ser ut är bristfälligt (a.a). Wooley (2010) 
poängterar vikten av att utgå från the Simple View of Reading vid kartläggning av 
andrapråkselever för att ringa in svårigheterna och ge eleven rätt undervisning och stöd. 
Han hävdar att det annars finns risk för dels överdiagnostisering, dels fördjupning av 
elevers svårigheter när de inte upptäcks och utreds tidigt. Lärare och skolor har svårt att 
avgöra vad elevens svårigheter orsakas av, vilket i förlängningen kan leda till att de inte 
får adekvat stöd (a.a.). 
 
5.3 Vad skolan bör göra 
Nguyen (2012) menar att kompetensutveckling av verksamma lärare samt undervisning 
i andraspråksinlärning på lärarprogrammen behövs för att möta elevernas behov och 
hänvisar till att under 30 procent av lärare med andraspråkselever i klassen saknar 
utbildning i andraspråksinlärning i USA. Nguyen (a.a.) förespråkar vidare spridning av 
forskningsbaserade metoder och strategier som kan användas i alla skolor. Nguyen (a.a.) 
poängterar även vikten av att bygga broar mellan skola och hem genom ett mindre 
etnocentriskt och mer inkluderande förhållningssätt vid val av litteratur, proaktivt 
ledarskap, förutsägbara och ångestdämpande rutiner samt stöttning i den proximala 
utvecklingszonen. Samarbete mellan lärare, andraspråkslärare, speciallärare och andra 
specialister i språk är betydelsefull för att utforma gynnsamma lärmiljöer (Nguyen a.a.). 
Wooley (2010) instämmer i vikten av att hela skolan samarbetar systematiskt och tar 
gemensamt ansvar för alla elever, vilket ökar möjligheten att ge elever det stöd de 
behöver. Wooley (a.a.) ansluter sig även till tanken att om förstaspråket får en större roll 
i skolan och föräldrarna uppmuntras till att engagera sig i barnets lärande ger det ett mer 
positivt skolklimat. 
 
 
Wooley (2010) poängterar vikten av tidiga insatser och menar att fonologiskt 
processande bör undersökas tidigt genom att jämföra hörförståelsen med fonologiskt 
processande och snabb ordbenämning, eftersom svårigheter inom dessa områden ofta 
sammanfaller med läs-och skrivsvårigheter. Avkodningsfärdigheter räcker inte för 
läsning, utan en god språkförståelse är nödvändig. Wooley (a.a.) konstaterar att ett gott 
ordförråd hos barn predicerar en god läsutveckling, i synnerhet för läsning på ett 
andraspråk. Wooley (a.a.) beskriver ett program som forskare i Australien 
rekommenderar för att stötta elever i inlärningssvårigheter. Insatser sker i tre steg: det 
första steget är en inkluderande högkvalitativ undervisning i literacy inom klassens ram. 
Om inte det är tillräckligt blir nästa steg interventionsprogram i lästräning av särskild 
personal, och det tredje steget är specialundervisning med metoder anpassade efter 
individens behov.  Wooley (a.a.) ger konkreta exempel på vad skolan kan göra för att 
alla ska nå målen: en ändamålsenlig explicit undervisning där språket tränas i 
meningsfulla sammanhang, en balanserad och utmanande kursplan, höga och realistiska 
förväntningar på eleven och undervisning i metakognitiva strategier.  
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6 Metod  
Utifrån studier av metodteori har lämplig metod för att nå syftet med studien valts. I 
kapitlet ges en beskrivning av metodteori och val av metod, metoddiskussion, urval och 
avgränsningar, genomförande och presentation av studien samt forskningsetiska 
överväganden.  
 
6.1 Metodteori och val av metod  
Syftet med studien är att förstå pedagogers tankar kring andraspråkselever med 
eventuell dyslexi. Med en kvalitativ ansats och ett fenomenologiskt förhållningssätt 
belyses verkligheten utifrån de undersöktas situationer och synvinklar, vilket möjliggör 
en fördjupad förståelse för upplevelser och problem som studeras samtidigt som syftet 
är att påvisa mönster och samband (Svensson & Ahrne 2015; Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wennström 2013, Kvale & Brinkmann 2014). I föreliggande studie är en kvalitativ 
ansats och ett fenomenologiskt förhållningssätt relevant för att få underlag till att 
besvara syftets frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs en 
fenomenologisk studie som ett försök att förstå och beskriva ett fenomen utifrån 
informanternas perspektiv (a.a.). I studien är det informanternas egna beskrivningar och 
upplevelser av hur de själva och skolorna reagerar och agerar som är föremål för 
studien, inte vad som står i officiella dokument eller hur skolledarna beskriver det.  
 
Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) och Wibeck (2011) är fokusgrupper lämpliga för att få en 
förståelse för människors erfarenheter, värderingar och tankar kring ett visst ämne. I 
deltagarnas diskussioner framkommer olika perspektiv och sätt att tänka kring ett och 
samma ämne, vilket leder till ny kunskap och förståelse även hos deltagarna (a.a.). 
Fokusgrupper baseras enligt Dahlin-Ivanoff (2015) på att de har något gemensamt som 
är av intresse för forskaren, men att de ändå bidrar med olikheter och skillnader (a.a.). 
Djupintervjuer kan också användas för att nå målet eftersom de enligt Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) fångar personliga aspekter hos den som blir intervjuad, 
såsom upplevda erfarenheter och värderingar (a.a.). För att finna kunskap och ökad 
insikt har fokusgrupper och djupintervjuer valts i föreliggande studie. Strävan är att 
bilda fokusgrupper med olika lärarkategorier (lärare i svenska, svenska som andraspråk, 
modersmål, specialpedagoger och speciallärare) på de skolor som besöks. På så vis lyfts 
olika aspekter och tankar som kan leda fram till att frågeställningarna besvaras.  
Alvehus (2013) benämner en intervju som utgår från några få öppna frågor eller breda 
teman som semistrukturerad (a.a.). I föreliggande studie används semistrukturerade 
intervjuer. Utgångspunkten är en intervjuguide med breda teman, men genom aktivt 
lyssnande bejakas informanternas tankar, nya infallsvinklar fångas upp och följdfrågor 
ställs. 
 
6.2 Urval och avgränsningar 
Syftet med studien är att förstå pedagogers tankar kring faktorer som bidrar till att de 
uppmärksammar och urskiljer dyslexi hos tonåriga andraspråkselever, samt vad de anser 
vara viktigt för att skolorna ska kunna agera på ett adekvat sätt när misstanke om 
dyslexi finns. Ett lämpligt urval för att nå syftet är de pedagoger som främst arbetar med 
eller kartlägger andraspråkselevers läs- och skrivförmåga. Därför får lärare i svenska 
som andraspråk och svenska, speciallärare, specialpedagoger och modersmålslärare 
utgöra empirisk grupp. Även studiehandledare skulle kunna vara en aktuell empirisk 
grupp, då de har viss kännedom om elevens läs- och skrivförmåga på modersmålet, men 
avgränsningen har gjorts till pedagoger.  
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Vidare ingår i syftet att undersöka tonåringar och därför är urvalet pedagoger på 
högstadieskolor och gymnasieskolor, både introduktionsprogram och nationella 
program.  
 
Av praktiska skäl har skolor i södra Sverige valts. Modersmålslärarna är oftast inte 
knutna till en enskild skola, utan till en hel kommun (en central modersmålsenhet) och 
därför är urvalet fyra kommuner med olika struktur för modersmålsorganisationen. I en 
av kommunerna i studien kan modersmålslärare ha hela tjänsten på en och samma skola.  
Genom att titta på kommunala skolor i olika kommuner och en friskola ges en bredare 
bild, eftersom rutiner m.m. kan vara knutet till den enskilda kommunens eller 
skolkoncernens organisation.  
 
Urvalet av informanter sker på frivillig basis genom kontakt med skolornas 
rektorer/biträdande rektorer via mejl. I förfrågan efterfrågas kontakt med 
modersmålslärare, svensklärare, sva-lärare, specialpedagoger och speciallärare.  
 
6.3 Genomförande 
Inledningsvis författades två intervjuguider, en för modersmålslärare och en för övriga 
pedagoger. De båda intervjuguiderna skiljer sig åt såtillvida att modersmålslärarna även 
får frågor som syftar till att jämföra språken och synen på dyslexibegreppet i olika språk 
och kulturer. Intervjuguiderna prövades med en sva-lärare och en modersmålslärare, och 
utifrån denna förstudie konstaterades att intervjuguiderna fungerade för att få svar på 
syftets frågeställningar. Dessa intervjuer ingår i resultatet. Vi valde att inte skicka ut 
intervjuguiden i förväg, dels för att undvika risken att få förberedda tillrättalagda svar 
där informanterna svarar vad de tror att vi vill höra, dels för att vi skulle kunna förhålla 
oss fritt till intervjuguiden i så måtto att vi ville hålla öppet för att fokusera mer eller 
mindre på olika delar och ställa följdfrågor på sådant vi uppfattade vara viktigt för 
informanterna.  
 
Därefter skrevs ett informationsbrev ihop och skickades ut via mejl till rektorer och 
biträdande rektorer i 35 högstadie- och gymnasieskolor. Av dessa svarade tolv att de 
inte hade möjlighet på grund av andra projekt, att pedagogerna inte hade tid eller att vi 
fick återkomma till hösten. Tre skolor svarade jakande och en fokusgruppintervju med 
deltagare från samma skolenhet genomfördes under våren. Ytterligare två intervjuer 
bokades in och genomfördes på de andra skolorna i början av höstterminen. Vid 
ytterligare mejlutskick vid höstterminsstart återkom vi till skolor som svarat att vi kunde 
återkomma till hösten eller som inte svarat alls. Detta resulterade i ytterligare tre 
intervjuer. Två av intervjuerna var inbokade som fokusgruppintervjuer men på grund av 
oförutsedda händelser blev de istället djupintervjuer av enskilda pedagoger.  
Sammanlagt (inklusive förstudier) genomfördes sex djupintervjuer och två 
fokusgruppintervjuer. Tolv lärare deltog från sju olika skolor. Vid intervjuerna besöktes 
informanternas arbetsplatser och intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. De 
pedagoger som valde att deltaga har god erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever 
med många år i Sverige. Det är viktigt med tanke på att frågan om dyslexi i praktiken är 
svår att applicera på helt nyanlända och på elever som inte fått läs- och 
skrivundervisning. Samtliga informanter har kunskaper inom fältet språkinlärning, 
flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. 
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6.4 Bearbetning, resultatredovisning och analys 
Alla intervjuer ljudinspelades och transkriberades. I uppsatsen har återgivna citat i vissa 
fall fått en lättare språklig bearbetning för att undvika talspråk och upprepningar. Enligt 
Alvehus (2013) ska materialet sorteras, reduceras och analyseras i form av en 
argumentation (a.a.). Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguider 
användes framstod vissa mönster tydligt i materialet. Vi sorterade först materialets 
utsagor genom att färgkoda dem i två kategorier kopplade till våra två frågeställningar. I 
den följande genomgången av materialet kunde vi urskilja några olika kategorier i var 
och en av frågeställningarna. Den första frågeställningen, om vad som gör att 
pedagogerna börjar fundera på om elevens läs- och skrivsvårigheter kan bero på dyslexi 
och inte på andraspråksrelaterade svårigheter, delades in i två underkategorier: 
informanternas kännedom om dyslexi och tecken som gör att informanterna misstänker 
dyslexi hos andraspråkselever. Den andra frågeställningen, vad pedagoger anser vara 
viktigt för att skolan ska kunna agera på ett adekvat sätt kring andraspråkselever med 
misstänkt dyslexi, delades in i tre underkategorier: samarbete och kommunikation, 
screening och tester samt lärmiljön. I resultatredovisningen reducerades materialet 
genom att liknande utsagor från olika intervjuer slogs ihop och i några fall exemplifieras 
detta med citat från någon skola. Detta presenteras i resultatkapitlet.  
 
Den efterföljande analysen och presentationen ser Kvale och Brinkmann (2014) som en 
fortsättning på den dialog som skapades mellan intervjuare och intervjuperson, varför 
de förespråkar ett narrativt förhållningssätt till analys, vilket vi valt i föreliggande 
studie.  
 
6.5 Trovärdighet och rimlighet 
I kvalitativ forskning används ofta begreppen trovärdighet och rimlighet som 
motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet och validitet (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013). Kvale och Brinkmann (2014) menar däremot att man mycket väl 
kan använda begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar för dem inte enbart 
om att kunna duplicera resultaten i en annan studie, utan även pålitlighet i en moralisk 
mening, t.ex. att intervjuaren inte ställer ledande frågor och att olika personer som 
transkriberar samma intervju inte får olika resultat. Kvale och Brinkmann (a.a.) varnar 
även för att alltför starkt fokus på reliabilitet i intervjusituationen hämmar kreativiteten 
om intervjuaren i sin iver att följa en given mall undviker följdfrågor och att spinna 
vidare på intervjupersonernas utsagor (a.a.). Validitet handlar om huruvida man 
undersöker det som är avsett att undersökas. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om 
validitet som hantverksskicklighet och att begreppet bör appliceras på hela processen, 
inte enbart på studiens resultat. Till exempel tar de upp kvaliteten i intervjusituationen – 
att det sker en noggrann kontroll av det sagda medan intervjun håller på (a.a). Vid flera 
tillfällen har vi under intervjuerna sammanfattat intervjupersonernas tankar och ställt 
kontrollfrågor för att säkerställa att de uppfattats korrekt.   
 
Från resultaten i en kvalitativ undersökning av detta slag med ett begränsat antal 
informanter, tolv stycken från sju olika skolor, är det inte möjligt att dra generella 
slutsatser för hela skolväsendet, men resultaten skulle kunna vara teoretiskt 
generaliserbara. Dessa tolv röster har gett en rimlig mängd information för att uppnå 
studiens syfte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att vid intervjuer möjliggör 
sex till åtta personer ur en grupp att resultatet inte bara handlar om personliga 
uppfattningar, men för att öka säkerheten att få ett material som är representativt 
behöver antalet informanter vara mellan tio och femton (a.a.). Vidare hävdar Dahlin-
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Ivanoff (2015) att vid fokusgruppintervjuer är det mängden tillgänglig information samt 
antalet i varje grupp som avgör tillförlitligheten (a.a.). Vi visste inte på förhand hur 
många informanter vi skulle få. Genom att varva intervjuer med analys fann vi ändå en 
viss mättnad och vi har kunnat analysera vissa gemensamma drag och skillnader i 
informanternas berättelser.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver om tre olika slags generaliseringar utifrån 
kvalitativa intervjuer: naturalistiska, statistiska och analytiska. I föreliggande studie 
skulle det kunna vara möjligt med en naturalistisk generalisering (att generalisera 
utifrån intervjuarnas erfarenhet och tysta kunskap) och en analytisk generalisering, 
d.v.s. att bedömning och analys görs av likheter och skillnader mellan informanternas 
beskrivningar och tankar i jämförelse med andra lärare och skolor. En analytisk 
generalisering kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) dels göras av författarna, dels av 
läsaren.  
 
6.6 Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett 
intersubjektivt företag, där intervjuaren inte är begränsad till att samla in information 
utan är medskapare i intervjun. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) samt Kvale och 
Brinkmann (2014) sker efterforskning och analys samtidigt i en kvalitativ intervju. En 
forskare är på så vis inte skild från det fenomen som ska studeras utan både forskare och 
deltagare påverkar resultatet (a.a.). Kvale och Brinkmann (2014) varnar för 
maktasymmetri i intervjusituationen, även om den till det yttre påminner om ett 
vardagligt samtal. De menar att forskaren har ett överläge gentemot intervjupersonen 
(a.a.). Intervjuarna i föreliggande studie är själva verksamma pedagoger och delar 
liknande erfarenheter med informanterna, vilket alla är medvetna om. Detta kan 
naturligtvis påverka båda parter vid intervjuerna. Hos intervjuarna finns en medvetenhet 
om den risk för maktasymmetri Kvale och Brinkmann (2014) varnar för i samband med 
intervjuerna.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att i en kvalitativ intervju är det mer relevant att 
tala om hantverk än metod. Viktigt är att den som intervjuar har god kunskap om ämnet 
för att kunna följa upp utsagor med följdfrågor och snabbt sammanfatta det sagda för att 
kontrollera med informanten att hen har uppfattats korrekt (a.a.). Bedömningen är att 
intervjuarna i detta fall uppfyller kravet på ämneskunskap, d.v.s. har kunskap om 
dyslexi, andraspråksutveckling och skolans organisation. Däremot har intervjuarna 
bristande vana vid denna typ av intervjuer och har således inte tränat upp goda 
färdigheter i intervjuandets hantverk. En progression kunde skönjas i färdigheten att 
ställa utmanande följdfrågor, vilket i viss mån kan ha påverkat resultatet. Däremot var 
rollen inte att ifrågasätta informanterna utan att få dem att formulera och diskutera sina 
tankar. Utan en förståelse för deras situation hade de kanske inte talat så öppet om sina 
egna och skolans tillkortakommanden och utmaningar. 
 
Vi är medvetna om att komprimering och kategorisering i resultatredovisning och 
analys kan få till följd att motsägelser och paradoxer riskerar försvinna, vilket Alvehus 
(2013) varnar för. I såväl resultatredovisningen som analysen av densamma har vi 
därför bemödat oss om att lyfta fram motsägelser i informanternas utsagor.  
 
En tanke med fokusgruppintervjuerna var att dessa skulle innehålla olika lärarkategorier 
som kunde se på fenomenet från olika synvinklar och diskutera detta tillsammans, men 
så blev inte fallet av skäl som inte vi kunde råda över. Istället kom de att bygga på 
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homogena lärargrupper. I vilken utsträckning och hur detta påverkat resultatet kan vi 
reflektera kring. En ambition var att fokusgruppintervjuerna även skulle kunna fungera 
som lärtillfällen för deltagarna, och med heterogena grupper hade kanske perspektiven 
vidgats än mer hos deltagarna. Generellt visade det sig kräva mycket tid och arbete att 
få ihop informanter till studien, vilket kan ha sin förklaring i tiden för uppsatsen, lärares 
arbetsbörda eller sättet att söka informanter.  
 
6.7 Forskningsetiska överväganden  
Utifrån Vetenskapsrådet (2011) gäller fyra krav vid all forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla som deltar i studien 
ska upplysas om syftet och ge sitt samtycke (a.a.). Eftersom det är utvalda yrkesroller 
inom skolans värld skulle det eventuellt kunna vara möjligt att identifiera personerna, 
men inga uppgifter om i vilka skolor eller i vilka kommuner som undersökningarna görs 
kommer att framgå. I fokusgruppintervjuerna är det också viktigt att informera om 
konfidentialitetskravet, d.v.s. att varje deltagare har tystnadsplikt om det som övriga 
deltagare säger i intervjun. Likaså får inga uppgifter användas för annat syfte än som 
grund för studien. Inga som deltar i den aktuella studien är minderåriga, så etikprövning 
eller godkännande av målsman är inte aktuellt. Samtalen sker på skolor efter elevernas 
skoltid och i den mån informanterna talar om enskilda elever är det för att exemplifiera 
skolans förhållningssätt och bemötande av elever i svårigheter. Eleverna nämns inte 
med namn eller med några andra uppgifter som gör att de kan identifieras.  
 
7 Resultat 
I den här delen presenteras resultaten från intervjuerna, uppdelade i två huvudavsnitt, 
utifrån studiens två frågeställningar. Det första avsnittet har fokus på informanterna som 
enskilda pedagoger och det andra på skolans organisationsnivå. 
 
7.1 Dyslexi och tecken på dyslektiska svårigheter hos 
andraspråkselever  
I detta avsnitt behandlas informanternas kännedom om dyslexi och hur deras kunskaper 
och erfarenheter tar sig uttryck i mötet med elever. Informanterna uttrycker kunskaper 
om dyslexi och ger många exempel på vad som kan vara tecken på dyslexi, t.ex. 
långsam progression i läs- och skrivutvecklingen, diskrepans mellan muntliga och 
skriftliga receptiva och produktiva förmågor, långsam eller inkorrekt avkodning, svag 
läsförståelse och stavningssvårigheter. Andraspråkslärarna ger exempel på att de skiljer 
mellan dyslektiska svårigheter som är oberoende av språkbakgrund och svårigheter som 
kan förklaras utifrån ett generellt andraspråksperspektiv eller utifrån ett specifikt 
modersmål. Samtliga informanter resonerar kring elevers undvikandestrategier utifrån 
perspektivet att de lika gärna kan vara en följd av kognitiva svårigheter som att de kan 
hänföras till psykologiska och ekologiska förklaringsfaktorer. 
 
7.1.1 Informanternas kännedom om dyslexi 
Informanterna ger flera exempel på att de är bekanta med begreppet dyslexi, vilket 
utvecklas i 7.1.2. Däremot har inte modersmålslärarna hört begreppet i sina hemländer, 
utan det var först i Sverige de stötte på det. Modersmålslärarna i studien ger en 
samstämmig bild av att i deras hemländer läggs en eventuell problematik kring läsning 
på barnet och hemmet, och föräldrarna ses som ansvariga. Har barnet svårt för att läsa 
måste det träna mer hemma och det är föräldrarnas ansvar, antingen genom att själv 
hjälpa barnet eller anlita privatlärare. Modersmålslärarna berättar att i deras hemländer 
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finns specialskolor i vilka elever som inte utvecklas normalt går. En modersmålslärare 
menar att dyslexi är en fråga om normalfördelning på samma sätt som andra 
studieförmågor och kognitiva förmågor. Modersmålslärarna är överens om att de kan 
vara ett verktyg för att upptäcka dyslexi, men tre av dem känner samtidigt att de har för 
lite kunskap om dyslexi för att våga uttala sig. De uttrycker en önskan om mer kunskap 
kring ämnet. Att synen på funktionsnedsättning som dyslexi, ADHD eller 
utvecklingsstörning är annorlunda i Sverige kan enligt modersmålslärarna vara svårt för 
föräldrar att förstå, vilket kan påverka en eventuell utredning. För många föräldrar är 
skolsvårigheter stigmatiserande. Två modersmålslärare beskriver att föräldrarna litar på 
dem och att det därför finns en ovilja hos dem att ta upp frågor som kan leda till konflikt 
med föräldrarna.  
 
7.1.2 Tecken som gör att informanterna misstänker dyslexi hos andraspråkselever 
När läs- och skrivutvecklingen är långsam eller går trögt reagerar informanterna 
generellt med att det är något som inte stämmer. Informanterna beskriver att många  
parametrar vägs in när tankarna börjar gro, t.ex. dyslexi, språkstörning, tidigare 
skolbakgrund, tidigare erfarenheter, motivation, koncentrationssvårigheter, möjlighet 
till integration, stöd och press hemifrån, kompisar m.m.. Vad är det då som gör att 
informanterna börjar misstänka att det kan röra sig om svårigheter av dyslektisk 
karaktär? Svensklärarna och sva-lärarna lyfter fram elevens långsamma eller 
stillastående progression som en faktor. En sva-lärare berättar att det finns elever som 
varit i Sverige i många år, men ändå utvecklas inte språket. En svensklärare uttrycker 
det så här:  

 
Trots hög exponering för svenska, modersmålsundervisning, studiehandledare så går inte 
språkutvecklingen framåt. Då är någonting fel. Trots förenklade uppgifter, stöttning och 
feedback går språkutvecklingen inte framåt (svensklärare). 

Vidare reagerar svensklärarna och sva-lärarna generellt på en diskrepans mellan 
muntligt och skriftligt, d.v.s. när elevens muntliga uttrycksförmåga är på en betydligt 
högre nivå än den skriftliga och då det muntliga språket utvecklas i normal takt, medan 
det inte sker någon utveckling i skrivandet och läsförståelsen. Eleven kan ha lätt för att 
berätta, men påvisar ett stort motstånd vid skrivning. Likaså har eleven lättare för att ta 
in information som presenteras muntligt än information via text.  
 
Tecken i läsningen som får svensk- och sva-lärarna att reagera är när eleven ofta fastnar 
i ord och meningar och gissar, inte visar någon vilja att läsa, har långsam avkodning 
eller har svårt för att avkoda korrekt. En sva-lärare benämnde fonem-grafemkopplingen. 
Vidare menar svensk- och sva-lärarna att det är oroväckande då eleven inte förstår vad 
hen läser, har dåligt läsflyt i kombination med svag ordförståelse eller problem med 
benämnda tal i matematik. Stavningen är också något som svensk- och sva-lärarna 
reagerar på. Sva-lärarna menar att de är observanta på skillnaden mellan stav- och 
språkfel som beror på transfer från modersmålet och sådana fel som svenska dyslektiker 
också gör. Att t.ex. skilja mellan svenskans många vokalljud i tal och skrift är ofta svårt 
för en andraspråkselev, och det är inget som tyder på dyslexi. Två sva-lärare nämner 
ansträngt, staccatoartat uttal i såväl svenska som modersmålet som en varningssignal, 
men tänker då i första hand på språkstörning. 
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Undvikandestrategier är något som alla informanter lyfter fram. Det kan röra sig om hög 
frånvaro, elever som vägrar skriva, glömmer böcker eller läxor, inte vill stanna på 
läxhjälp, avbryter modersmålsundervisningen etc. Problemet är att det i dessa fall tar 
längre tid att upptäcka problematiken, då det är svårt att få tillräckligt underlag för 
analys. Så här uttryckte sig två av informanterna:  
 

Om elever kämpar och jobbar och det ändå inte händer någonting reagerar man snabbare, men 
om de inte gör läxor, inte vill, inte stannar på läxhjälp o.s.v. tar det längre tid att upptäcka det 
(svensklärare).  
 
Vad är hönan och vad är ägget? Är till exempel närvaron låg på grund av svårigheter i språket 
och läsningen, eller beror svårigheterna på för hög frånvaro? (sva-lärare). 

 
Generellt lyfter informanterna fram svårigheten med att avgöra om andraspråkselevers 
svårigheter beror på dyslexi, andraspråkssvårigheter eller på något annat såsom svagt 
arbetsminne, låg begåvning, svag språkbehärskning, brister i modersmålet, trauman, 
bristande skolgång i hemlandet, hög skolfrånvaro eller något annat. De är ense om att 
kartläggning av eleven måste ske förutsättningslöst och allsidigt. Några av dem 
poängterar att de inte har kompetens att utreda och därför inte brukar tala om dyslexi, 
bara att det är något som inte stämmer och bör utredas. 
 

Även i de fall där fonem-grafemkopplingen inte fungerar är det svårt att veta om det är dyslexi. 
Det kan vara arbetsminnet, låg begåvning etc. Man kan bara säga att det inte fungerar och beror 
på något, det är något som inte stämmer. Ibland misstänker man att det är något med språket men 
sedan sker det en utveckling (sva-lärare). 
 

7.2 Viktiga faktorer för att skolan ska kunna agera på ett adekvat sätt 
för andraspråkselever med misstänkt dyslexi 
I detta avsnitt presenteras de områden informanterna framhäver som viktiga för att 
skolan som organisation ska agera adekvat. Informanterna ägnade mycket tid åt dessa 
tankar, och samstämmigheten mellan olika informanter och olika skolor var god. 
  
Faktorer som nämns som särskilt viktiga är samarbete och kommunikation mellan 
modersmålslärare och övriga lärare samt mellan lärare och elevhälsoteamen. Att testa 
elevers läs- och skrivförmåga återkommande ses som viktigt för att synliggöra elevens 
språkliga nivå och progression  Vikten av en stödjande lärmiljö på organisations- och 
gruppnivå framhävs. Konkreta exempel som betonas är utbildade lärare i svenska som 
andraspråk, specialpedagoger och speciallärare som arbetar nära eleverna i tätt 
samarbete med övriga lärare, egen utredningskompetens på skolorna, en 
modersmålsorganisation som medger att modersmålslärare befinner sig större del av sin 
tid på samma skola och har tid för planering och samarbete med övriga lärare. 
 
7.2.1 Samarbete och kommunikation 
Samarbete poängteras av samtliga informanter som avgörande för att uppmärksamma 
eventuell dyslexi, bidra till utredning och ge adekvat stöd. I detta avsnitt presenteras 
samarbete mellan olika professioner kring eleven. 
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7.2.1.1 Samarbete och kommunikation mellan modersmålslärare och övriga pedagoger 
I tre av de fyra kommunerna som är representerade i studien arbetar modersmålslärarna  
på många olika skolor, och tidsbrist och schema upplevs både av dem och av övriga 
informanter försvåra möjligheterna till samarbete. Modersmålslärarna kommer till 
skolan när lektionen börjar och åker sedan vidare till en annan skola för nästa lektion. 
Så här säger en av modersmålslärarna:  

 
Jag kör väldigt mycket, träffar nästan ingen, äter i bilen o.s.v. så kanske är det därför jag inte har 
någon relation med dem (modersmålslärare). 

Denna organisation innebär att de sällan träffar lärarna ute på skolorna mer än helt 
flyktigt på väg till och från lektion. Äldre elever i grundskolan och på gymnasiet har 
dessutom ofta sin modersmålsundervisning förlagd efter ordinarie skoltid. En av sva-
lärarna berättar att på hens skola är en del av modersmålslärarna knutna till skolan och 
där sker ett tätare samarbete. Frågor och funderingar kring en elevs eventuella dyslexi 
diskuteras då i ett tidigt skede.  
 

Vi processar tanken om dyslexi ihop. Modersmålslärarens bedömning gör att jag blir säkrare om 
vi har en gemensam syn. I fallet där elevens modersmål var problemfritt skapar det förvirring 
(sva-lärare). 

Upplevelsen av hur vanligt det är att skolorna tillfrågar modersmålslärarna liksom 
omvänt går isär bland informanterna. Specialpedagogen betonar att detta är ett 
utvecklingsområde på hens skola, men säger samtidigt att hen alltid kontaktar 
modersmålslärarna vid en pedagogisk utredning för att få en uppfattning om hur  
åldersadekvat elevens modersmål är.  
 

Om jag gör en pedagogisk utredning så tar jag alltid kontakt med modersmålslärarna för jag är ju 
intresserad av att höra deras uppfattning (specialpedagog). 

En svensklärare på en annan skola beskriver att det inte finns något samarbete mellan 
modersmålslärarna och lärarna ute på skolorna, men tänker samtidigt att 
modersmålslärarna ofta kontaktas vid just pedagogiska kartläggningar av 
elevhälsoteamet.  
 

Finns inget samarbete med modersmålslärarna. Har aldrig hänt att de kommit och pratat om en 
elev. Jag tar inte heller kontakt med modersmålslärarna eftersom eleverna undervisas i 
modersmålet när skoldagen är slut, men jag tror att EHT ibland tar kontakt. Ja, jag kan inte säga 
hundra att det är så, men jag tror att de gör det (svensklärare).  

Bristen på samarbete påtalar också en av sva-lärarna. Hen framhåller att inte finns något 
samarbete alls med modersmålslärarna och att det aldrig hänt att någon 
modersmålslärare tagit kontakt om någon elev. Däremot menar hen att man förutsätter 
att eleven inte har några problem med språket om eleven har betyg i modersmålet. Tre 
av modersmålslärarna uppger att de sällan blir tillfrågade, att det händer någon gång av 
specialläraren, men inte av klassläraren, medan en av modersmålslärarna uppger att hen 
ofta blir tillfrågad inför utredningar, åtgärdsprogram eller liknande. Modersmålslärarna 
som uppger att de sällan blir tillfrågade understryker också att de heller inte får den 
information de behöver för att göra ett gott arbete.   
 

Vi har problem med att mentorn och klassläraren aldrig kommunicerar med oss. Det har hänt att 
en av mina elever hade en diagnos men jag visste inget (modersmålslärare). 

En av skolorna i studien ligger i en kommun där modersmålslärare i de vanligen 
förekommande språken kan knytas helt till en enskild skola. I denna skola beskriver 
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sva-läraren tydliga skillnader mellan de fasta modersmålslärarna och de ambulerande 
vad gäller samarbete och kommunikation. Både modersmålslärarna och övriga lärare 
som intervjuats uttrycker en önskan om utvidgat samarbete med varandra. Två av 
modersmålslärarna arbetar även som studiehandledare och även i denna roll önskar de 
ett bättre samarbete med övriga lärare. Specialpedagogen berättar att man i 
verksamhetsplanen på dennes skola skrivit in hur studiehandledarna ska arbeta på olika 
sätt utifrån elevens språkliga förmåga. Den enskilda elevens behov av 
studiehandledning ska minska successivt, och det är viktigt att använda 
studiehandledning på ett effektivt sätt så att det gynnar elevernas språkutveckling. Det 
innebär att strukturera och effektivisera studiehandledningen utifrån språkliga nivåer; 
stöd i klassrum (ej som tolk), stöd med ord och begrepp och studiehandledning efter 
lektion för att repetera och befästa innehållet. Specialpedagogen beskriver vidare att 
man arbetat med att få till ett samarbete mellan studiehandledare och lärare. 
Svårigheterna beror på allt från att lärarna inte lämnar någon pedagogisk planering till 
att studiehandledarna inte förstår sitt uppdrag. Svensklärarna och sva-lärarna i studien 
berättar att de tar hjälp av studiehandledarna för att få information om elevens 
modersmålsbehärskning. En sva-lärare uttrycker sig så här:  
 

Ofta uppmärksammar de att något är fel. Däremot diskuterar man aldrig hur eleven pratar, bildar 
meningar, uttrycker sig eller pratar om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, utan bara att 
någonting är fel (sva-lärare). 

7.2.1.2 Samarbete och kommunikation inom skolan 
Samarbetet mellan specialpedagoger och övriga lärare beskrivs väldigt olika av 
informanterna – från att specialpedagogen tar ett helhetsgrepp tillsammans med rektor, 
styr och stödjer strukturen för hur skolan arbetar ner på lektionsnivå, t.ex. att alla 
använder samma metoder för att strukturera lektioner, bildstöd etc., till att 
specialpedagogen är helt avskärmad från klassrumsarbetet; en administratör, en som 
pratar om elever, inte med dem. En sva-lärare beskriver specialpedagogen som en 
grindvakt i systemet, d.v.s. att hen fungerar som ett stopp för att ta elevens 
skolsvårigheter vidare till nästa nivå för utredning och särskilt stöd. Informanten menar 
att elevens svårigheter helt och hållet bollas tillbaka till läraren tillsammans med en lista 
på extra anpassningar enligt en given mall, och svårigheterna antas bero på brister i 
undervisningen. Det kan då ta lång tid innan en första läs- och skrivkartläggning görs, 
som i sin tur kan följas av en dyslexiutredning.  
 

Problemet uppstår därför att specialpedagogen inte träffar eleverna. De förstår inte att det inte 
fungerar. Om du inte själv varit i klassrummet förstår du inte elevens problem. Det är bättre om 
specialpedagogen är ute på lektioner och förstår och bekräftar elevers problem och förstår att 
lärarens bedömning är rätt (sva-lärare). 

Kommunikationen mellan pedagogerna och elevhälsoteamet upplevs av svensk- och 
sva-lärarna som bristfällig. Flertalet beskriver att elever anmäls till elevhälsoteamet och 
i samband med detta görs en pedagogisk kartläggning. Vad som sedan händer är ovisst.  
  

Mentor eller sva-lärare anmäler elever till elevhälsan. Jag upplever att vi blir lyssnade på, men 
vad som händer sedan är oklart (sva-lärare). 

En sva-lärare beskriver att det tar längre tid innan elevhälsoteamet tar sig an en 
andraspråkselev. Samtidigt upplever hen att det inte finns någon på skolan som besitter 
mer kunskap om andraspråkselevers språkutveckling än sva-lärarna. Svensklärarna och 
sva-lärarna beskriver att när en elev lyfts till elevhälsoteamet är återkopplingen minimal 
och det kan gå ett helt läsår utan feedback. Hur elevhälsoteamet arbetar vidare med 
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eleverna och vad som lyfts vidare till skolpsykologen eller logopeden är oklart. När 
lärarna frågar hur det går får de ofta till svar att elevhälsoteamet “jobbar på det” eller att 
de är medvetna om problemet.  

 
Man får ju ingen återkoppling, fick ju ingen återkoppling på hela förra läsåret. De säger att de 
jobbar med det men vi får ju inget konkret, får inte veta något. Vi vet om det, vi jobbar på det 
säger de, men sen vet vi ju inte hur mycket som förs vidare till t.ex. skolpsykologen 
(svensklärare). 

Svensk- och sva-lärarna upplever att de inte har kontroll över den fortsatta processen 
och att de därför inte heller kan svara på elevers och föräldrars frågor. Under tiden är 
det deras ansvar att ge eleven väl anpassad undervisning.  De känner sig övergivna, men 
anstränger sig, vilket skapar frustration när elevens behov och lärarnas ambitioner inte 
motsvaras av erforderliga resurser. Svensk- och sva-lärarna antyder att det kan ta mellan 
ett och två år från att de slår larm om att de misstänker att en elev har dyslektiska 
svårigheter till att en eventuell diagnos ställs. Upplevelsen är att det tar lång tid innan de 
enklaste tester kommer igång. Så här säger en av sva-lärarna:  
 

Det kan ha gått 1-2 år från dysleximisstanke till diagnos. Man känner sig ganska dålig. Det är ett 
tillkortakommande i min profession. Man skäms inför föräldrar och elever (sva-lärare). 

En av sva-lärarna menar till och med att lärarna måste bevaka elevernas intressen, föra 
deras talan och driva på gentemot elevhälsoteamet. 
 

Det är värst för elever som inte har föräldrar som tar strid. Lärarna måste vara vakthundar (sva-
lärare). 

7.2.2 Screening och tester som ett medel för att upptäcka dyslexi 
En sva-lärare berättar att vid mottagningsenheten eller ute på de enskilda skolorna 
används Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Dessa ger en bild av 
vilken språklig nivå, skolbakgrund och läsförståelse nyanlända elever har, men indikerar 
inte dyslexi. Hur vanligt det är att kartläggningsresultaten följer eleven är oklart och en 
svensklärare uttrycker en önskan om att dessa skulle presenteras för lärarna, eftersom de 
innehåller information som kan vara viktigt för att förstå eleven och främja 
utvecklingen. 
 
Alla informanter är överens om att screeningtester för avkodning och läsförståelse är 
positivt för att lättare kunna identifiera elever med läsproblem och försöka förstå vad 
dessa beror på. Flera av informanterna uttrycker en osäkerhet kring huruvida de 
normerade screeningtester som finns är tillförlitliga att använda och vilken nivå 
andraspråkseleven behöver ha uppnått. På två skolor har man använt befintliga 
screeningtester som är utprövade för enspråkiga elever. Specialpedagogen berättar att 
man på hens skola under förra läsåret screenade alla elever för att se vilken stavnings-, 
avkodnings- och läsförståelseförmåga de besatt. Testerna kompletterades med 
intervjuformulär, bl.a. om elevens skolbakgrund, läsvana, språkliga stimulans och antal 
år i Sverige. Bakgrunden till detta beslut var att många inte utvecklades eller 
uppmärksammades av lärarna och då blev specialpedagogen och specialläraren nyfikna 
på vilken förmåga eleverna egentligen hade.  
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Det fanns elever som satt i årskurs 9 som knappt kunde läsa, de hade en avkodning som årskurs 
1 och då undrar man lite hur man som lärare inte kan märka det. De har dålig närvaro, jobbar 
inte tillräckligt hårt, de är inte så studiemotiverade, men nej, det blir man ju inte om man inte 
förstår och kan ta till sig stora textmassor. För när det blir för svårt, då kommer man inte hit. Det 
hade inte jag heller gjort, jag hade inte heller kommit till jobbet om jag skulle prestera något jag 
inte har en aning om (specialpedagog). 

Resultaten användes främst till att planera, lägga en struktur i klassrummet och ge stöd. 
Inför den här terminen har en screening av elevernas läsförståelse och skrivförmåga 
genomförts. En svensklärare berättade att man på hens skola tidigare screenade alla 
elever vid stadiebyte med ett helt testbatteri. Det var ett tidskrävande arbete men 
resultaten gav värdefull information. Idag är screeningtesterna slopade efter beslut från 
rektorn, vilket svenskläraren upplever som negativt.  
     
Även om det inte görs gemensamma screeningtester prövar svensk-och sva-lärarna ändå 
elevernas läsförmåga genom läsförståelsetest som följs upp fortlöpande för att se 
progressionen. Svensklärarna och en av sva-lärarna nämner att specialpedagogen gör  
några enkla tester med eleven när lärarna misstänker att något med läsningen eller 
skrivandet inte stämmer. En sva-lärare säger att på hens skola görs inga läs-och 
skrivkartläggningar av specialpedagogen. Modersmålslärarna berättar att de observerar 
om eleven kan läsa och skriva på sitt modersmål samt vilken nivå eleven ligger på, men 
de har inga standardiserade tester. 
 
En av skolorna i studien har kompetens att utföra logopediska läs- och skrivutredningar 
och någon ytterligare kan i viss mån göra pedagogiska läs- och skrivutredningar av 
specialpedagog eller speciallärare. I övriga skolor hänvisas eleven till en 
kommungemensam utredningsverksamhet eller till regionens dyslexiutredningsenheter. 
 
7.2.3 Lärmiljön 
Här presenteras informanternas tankar kring hinder och utveckling av lärmiljö på 
organisations-, grupp och individnivå. 
 
7.2.3.1 Upplevda hinder på organisations- och gruppnivå 
Svensklärarna beskriver svårigheter med att urskilja andraspråkselevers problematik när 
undervisningen i svenska och sva inte skiljs åt. Stora klasser, ingen sva-utbildad lärare 
och många relativt nyanlända elever försvårar möjligheterna att ge adekvat 
uppmärksamhet åt varje elev. Undervisning av hög kvalitet anses vara nödvändigt för 
att kunna urskilja om en långsam progression beror på att eleven inte kan eller inte har 
fått tillräcklig stimulans. Svensklärarna påpekar problematiken när gruppstorlekar styrs 
av ekonomiska skäl och inte av pedagogiska. På två av grundskolorna finns 
förberedelseklass, medan nyanlända på en tredje skola kommer direkt ut i klass efter att 
den initiala kartläggningen är gjord. På en av skolorna finns det bara en enda utbildad 
sva-lärare, och hen arbetar i förberedelseklassen. En sva-lärare berättar att hos dem 
undervisas också elever som läser sva och svenska tillsammans, och eftersom sva-
eleverna är i majoritet utgår klassundervisningen från kursplanen i sva med anpassade 
uppgifter till dem som läser efter kursplanen i svenska. Vid en tredje skola är det 
självklart att elever som läser sva repektive svenska undervisas var för sig, med 
anledning av att kursplanerna i svenska och sva skiljer sig åt och undervisningen inte 
kan bedrivas på samma sätt för att möta elevernas behov. Eftersom sva- och 
svenskundervisningen ligger parallellt finns möjligheten att vara flexibla, samläsa vissa 
avsnitt och vara två lärare i ett klassrum. Informanter från två av skolorna berättar att 
det på deras skolor finns en studio, dit utvalda elever, enligt överenskommelse, kan gå 
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under vissa lektioner för att få extra hjälp eller lugn och ro.  
 
7.2.3.2 Utveckling av pedagogisk lärmiljö på organisations- och gruppnivå 
Specialpedagogen berättar att man på dennes skola arbetar med att utveckla den 
pedagogiska lärmiljön, främst på organisations- och gruppnivå. Hela skolan, inklusive 
rektor, är tydlig med vad skolan står för och hela skolan har höga och tydliga 
förväntningar både på personalen och eleverna.  

 
Man kan inte som elev plocka bort och välja. Det är inget smörgåsbord, vi är professionella och 
vi gör bedömningen vad eleven behöver (specialpedagog).  

Fokus ligger på att ge lärarna tips och råd kring hur lärmiljön måste utformas för att 
elever med bl.a. läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ska tillägna sig undervisningen. 
Fokus ligger också på läsning och skrivning, då man bl.a. har gemensamma 
skolövergripande bokprojekt. Screeningtesterna ligger till grund för det fortsatta arbetet 
med eleverna och hela skolan är tydligt strukturerad utifrån förutsägbarhet med 
gemensam lektionsstruktur, bildlistor, loggbok och tydliga läxor som testas varje vecka. 
Specialpedagogen menar att kravnivån bör anpassas efter elevens proximala 
utvecklingszon, men samtidigt måste skolan och pedagogerna ha höga förväntningar 
och tydliga mål.  
 

Det handlar inte om att inte ställa krav utan hur vi ställer dem (specialpedagog). 

Att med täta mellanrum följa upp elevens läs-, skriv- och kunskapsutveckling är viktigt 
för att utvärdera att den stimulans och de anpassningar eleven fått fungerar så att det blir 
snabbare reaktionskedjor. Specialpedagogen berättar att man på hens skola även 
strukturerat upp studiehandledningen för att gynna språkutvecklingen, utifrån språkliga 
nivåer (stöd i klassrum, ej som tolk), stöd med ord och begrepp, studiehandledning efter 
lektion för att repetera och befästa innehållet. Tanken är att studiehandledningen ska 
minskas successivt för individen. 
 
En av sva-lärarna berättar att på hens skola genomsyrar genrepedagogik verksamheten 
och undervisningen utgår mycket från cirkelmodellen. Hen påtalar att mallar som 
stödstrukturer och scaffolding är viktiga för elever som inte kommit så långt i sin 
språkutveckling. Samtidigt uttrycker hen en önskan om att specialpedagoger och 
speciallärare ibland ska befinna sig i den faktiska undervisningssituationen, så att 
reflektion och handledning kan utgå från den gemensamma upplevelsen i klassrummet. 
Bland svensk- och sva-lärarna finns en önskan om att specialpedagoger och 
speciallärare deltar i utformningen av de anpassningar som föreslås tillsammans med 
övriga lärare i klassrummen, så anpassningarna inte bara utgår från en mall utan från 
eleven i kontexten.  
 

De behöver veta vad som händer, vara inne och prova anpassningar istället för att bara säga till. 
Då kan vi diskutera det tillsammans och vi har en gemensam upplevelse (sva-lärare). 

Vidare uttrycker en av sva-lärarna en önskan om att inom den egna verksamheten ha 
speciallärare eller logopeder som gör läs- och skrivutredningar, vilka sedan lyfts till hela 
kollegiet. Lärarna vill ha tips och råd om hur lärmiljön behöver utformas för att eleverna 
ska tillägna sig information.   
 
Informanterna på två skolor efterfrågar också en mindre hierarkisk struktur där 
pedagoger och skolledning har tillit och respekt för varandra, vilket främjar ett effektivt 
arbete där fokus ligger på att gemensamt och i samråd stödja elevers utveckling. 
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Specialpedagogen berättar om regelbundna, täta klasskonferenser där de tillsammans 
diskuterar hur de kan utveckla lärmiljön. Hen berättar att det var svårt i början för en del 
att delta i samtalen, men att det nu råder en öppen diskussion kring svårigheter och 
lösningar för att stimulera och anpassa utifrån eleverna i gruppen.   
 
7.2.3.3 Utveckling av den pedagogiska lärmiljön på individnivå 
Specialpedagogen understryker att trots krafttag på organisations- och gruppnivå krävs 
ibland stödinsatser på individnivå i form av avkodningsträning, läsgrupper, tekniska 
hjälpmedel o.s.v. Även en av sva-lärarna påtalar att punktinsatser med intensivläsning 
behövs för vissa elever, och att det tidigare förekommit med goda resultat. På en direkt 
fråga varför de slutat med detta ges svaret att det handlar om ideologi i första hand, inte 
ekonomi. Elevhälsoteamet har på den skolan uttryckt att individuellt stöd strider mot 
inkluderingstanken, vilket inte den intervjuade sva-läraren håller med om.  
 
8 Analys och diskussion 
I denna del av uppsatsen analyseras resultatet utifrån syfte och frågeställningar, med 
utgångspunkt i the Simple View of Reading och Aarons m.fl. (2008) vidareutveckling 
av denna teori. För att underlätta läsningen har samma underrubriker använts i kapitel 7 
och 8. 
 
8.1 Dyslexi och tecken på dyslektiska svårigheter hos 
andraspråkselever 
Att avgöra om andraspråkselevers svårigheter beror på dyslexi eller 
andraspråksrelaterade svårigheter förutsätter kunskaper både om dyslexi och i 
andraspråksutveckling. I detta avsnitt analyseras informanternas kännedom om dyslexi 
samt vad som gör att de börjar fundera på dyslexi.  
 
8.1.1 Informanternas kännedom om dyslexi 
Vår slutsats är att svensk- och sva-lärarna som ingått i studien visar god kännedom om 
vad dyslexi är och vilka tecken på dyslexi man bör vara observant på hos 
andraspråkselever och vad som troligtvis har med andraspråksutvecklingen att göra. 
Några av modersmålslärarna uttrycker en osäkerhet kring vad dyslexi innebär och 
önskar mer utbildning i ämnet. Med tanke på att de inte hade med sig kännedom om 
begreppet från hemländerna och den kompletterande svenska utbildningen inte gett dem 
tillräckliga kunskaper i ämnet blir de osäkra i diskussionen kring elevers eventuella 
dyslexi. En gemensam fortbildning i ämnet för alla pedagoger skulle kanske kunna 
lägga en grund för ett bättre samarbete. 
 
8.1.2 Tecken som gör att informanterna misstänker dyslexi hos andraspråkselever 
När läsningen inte fungerar för andraspråkselever reagerar informanterna i studien med 
att någonting inte stämmer. De lyfter fram faktorer som återfinns i de olika domänerna i 
Aarons m.fl. (2008) vidareutveckling av the Simple View of Reading, t.ex. avkodning, 
språkförståelse, motivation, koncentration, svagt arbetsminne, låg begåvning, tidigare 
skolbakgrund och erfarenheter samt hemförhållanden. Vid intervjuerna nämner svensk- 
och sva-lärarna följande symptom: ej automatiserad ordavkodning, dålig rättskrivning, 
signifikanta skillnader mellan läs- och hörförståelse, kvarvarande lässvårigheter, 
svårigheter med benämnda tal i matematik samt ärftlighet. De betonar särskilt faktorer 
som långsam eller stillastående progression, diskrepans mellan produktiva muntliga och 
skriftliga förmågor, svag avkodning eller svårigheter med fonem-grafemkopplingen, 
dåligt läsflyt, svag läsförståelse och stavfel som svenska dyslektiker också gör, som 
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tecken på att andraspråkselevers svårigheter kan vara av dyslektisk karaktär. De olika 
faktorer som informanterna nämner stämmer delvis överens med den dyslexidefinition 
som tidigare presenterats i 4.4.2. 
 
De lärare som undervisar i svenska som andraspråk utan att ha utbildning i ämnet tar 
upp svårigheten med att skilja dyslexi från andraspråksrelaterade svårigheter. Föga 
förvånande uttrycker de utbildade sva-lärarna en betydligt större säkerhet inom dessa 
områden. Detta stämmer väl överens med Frisk (2010), som lyfter fram att dyslexi som 
problem är både heterogent och komplext och för en andraspråkselev är det än mer 
komplext (a.a.). Komplexiteten bekräftas av t.ex. Salameh (2012), som anger att 
ankomstålder, hur länge eleven gått i skola i sitt hemland och språkmiljön påverkar 
språkutvecklingen (a.a.). Dessa faktorer har enligt Hedman (2009); Salameh och 
Nettelbladt (2018) betydelse för elevens språkbehärskning, lexikala kunskap och 
syntaktiska förmåga (a.a.). Därtill hör att det för en andraspråkselev tar tid att tillägna 
sig ett fungerande skolspråk, och det ställer höga krav på den kognitiva förmågan 
(Axelsson 2010; Otterup 2014). Svensk- och sva-lärarna i studien visar en god 
förståelse för denna komplexitet. Även om svensklärarna visar förmåga att upptäcka 
eventuella tecken på dyslexi är de osäkra på skiljelinjen mellan interimspråk och 
svårigheter av dyslektisk karaktär. De nämner att faktorer som tid i Sverige samt 
kvalitet och omfattning av skolgång i hemlandet bidrar till en osäkerhet om hur de ska 
se på elevens språkutveckling och svårigheter. Svensklärarna är också osäkra på vilken 
språknivå man kan räkna med hos en elev som varit kort tid i Sverige och har en kort 
skolbakgrund. Därför reagerar de mer på en långsam progression än på själva 
språknivån.  
 
 Enligt Zetterholm och Tronnier (2017) kan skriftspråkens olika uppbyggnad ställa till 
det för eleven. Även om både modersmålet och andraspråket är alfabetiska skriftspråk 
skiljer sig språken åt i stavning och uttal och i samstämmigheten mellan dessa faktorer 
(a.a.). Salameh och Nettelbladt (2018) instämmer i att andraspråkets stavelse- och 
morfologiska struktur kan påverka så att elever som tidigare inte haft några läs- och 
skrivproblem får läs- och skrivsvårigheter på sitt nya språk.  
 
8.2 Viktiga faktorer för att skolan ska kunna agera på ett adekvat sätt 
för andraspråkselever med misstänkt dyslexi 
 
För att kunna erbjuda adekvat hjälp till andraspråkselever med dyslektiska svårigheter 
lyfter informanterna främst fram samarbete kring eleven och elevens lärmiljö som 
betydelsefullt. Både samarbete mellan modersmålslärare och övriga pedagoger och 
samarbeten inom skolans organisation leder till att utveckla faktorer som återfinns i 
Aarons m.fl. (2008) psykologiska och ekologiska domäner, vilka samspelar för att 
elevernas läsning ska utvecklas (a.a.).  
 
8.2.1 Samarbete och kommunikation 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras informanternas syn på samarbete och 
kommunikation som kan leda till att synliggöra elevens behov.    
 
8.2.1.1 Samarbete mellan modersmålslärare och övriga pedagoger  
Informanterna är samstämmiga kring att modersmålsundervisning är positivt för elevens 
språk- och kunskapsutveckling även på andraspråket. Modersmålsundervisningens 
betydelse bekräftas av t.ex. Otterup (2014) som viktig för andraspråkselevernas språk-, 
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ord-, och begreppsutveckling (a.a.) och även för elevernas identitet, mognad och 
kognitiva utveckling (Svensson & Torpsten 2013). Informanterna i studien är överens 
om att samarbete kan underlätta identifieringen av svårigheter som eventuellt uppstår 
kring eleven. Trots detta har modersmålslärare och övriga pedagoger en begränsad 
kontakt. Uppfattningarna om hur vanligt det är att de blir tillfrågade eller tar kontakt 
med varandra går isär. Svensson och Torpsten (2013) har i sin studie funnit att det finns 
ett “vi och dom” och att modersmålslärarna är en grupp som fortfarande inte integrerats 
i skolans vardag, mycket p.g.a. att modersmålsundervisningen återfinns utanför skolans 
timplan och i många fall efter skoldagens slut. Sena tider och kringflackande på många 
skolor innebär ensamarbete och förhindrar kontakt med övriga lärare ute på skolorna 
(a.a). Denna bild stämmer väl överens med den bild informanterna i studien ger, då de, 
från båda håll, hänvisar till brist på tid, schemaläggning samt bristande kontaktytor. På 
en skola som är representerad i studien är en del av modersmålslärarna knutna helt till 
den aktuella skolan. Sva-läraren utrycker att det här finns ett tätare samarbete och frågor 
och funderingar kring en elevs eventuella dyslexi lyfts tidigt. Att tillgänglighet och 
närhet styr visar sig också i att några av informanterna på de andra skolorna berättar att 
de istället vänder sig till skolans studiehandledare för att få en uppfattning om hur 
eleven behärskar sitt modersmål. Otterup (2014) menar att samarbete är önskvärt mellan 
modersmålslärare och lärare i alla skolans ämnen. För nyanlända är det särskilt viktigt 
att modersmålslärare, svensk- och sva-lärare får möjlighet att planera undervisningen 
tillsammans och detta ansvar lägger Otterup (2014) på de olika lärarna och skolans 
ledning (a.a).  
 
8.2.1.2 Samarbete och kommunikation inom skolan 
I studien framkommer en motsättning och brist på samarbete mellan lärare och 
elevhälsa. Svensklärarna och sva-lärarna i studien har förståelse för specialpedagogens 
höga arbetsbörda, men uttrycker samtidigt att det är ett problem att specialpedagogen 
inte arbetar tillsammans med elev och pedagog ute i verksamheten. En sva-lärare 
upplever t.o.m. specialpedagogen som en grindvakt som stoppar utredning, och ger 
förslag på extra anpassningar utifrån en given mall där ingen hänsyn tas till elevens 
individuella svårigheter och behov. Informanterna upplever att det tar alltför lång tid 
från att lärarna reagerar till att en eventuell dyslexiutredning påbörjas. Det tar ännu 
längre tid innan andraspråkselever utreds eftersom elevhälsoteamet i dessa fall ofta 
hänvisar till andraspråksrelaterade faktorer. Detta kan jämföras med resultatet från 
Clines och Fredericksons (1999) studie i Storbritannien för tjugo år sedan, där de kom 
fram till att andraspråkselevers svårigheter ofta ses som brister i språket, medan 
inlärningssvårigheter som kan associeras med dyslexi förbises (a.a).  
 
Enligt Miller Guron och Lundberg (2003) är fler elever med svenska som andraspråk 
underidentifierade än tvärtom. Deras slutsats är att detta beror på lärarnas försiktighet 
att föreslå djupare utredning (a.a.). Lärarnas osäkerhet framförs också av Nguyen 
(2012), som menar att andraspråkselever i USA både är över- och underrepresenterade i 
specialundervisningen, vilket bl.a. beror på att lärarna har svårt för att utröna om 
elevens problematik beror på att de inte tillägnat sig språket än, eller på att de har 
specifika svårigheter (a.a.). Bland svensk-och sva-lärarna i studien bekräftas denna 
osäkerhet, men samtidigt upplever de att de inte får tillräcklig gehör hos 
elevhälsoteamet för sin oro. De är också osäkra på vad som händer när en elev lyfts till 
elevhälsoteamet. Några av informanterna beskriver hur de inte fått någon återkoppling 
på en elev trots att det gått ett helt år sedan de uppmärksammade elevhälsoteamet på 
problemen. Berry (2018) poängterar vikten av att specialläraren tidigt engageras i 
andraspråkselevers lärande i samverkan med övriga lärare. Han beskriver ett 
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förebyggande och inkluderande arbetssätt i motsats till den vanligen förekommande 
“vänta och se-attityden" till andraspråkselevers läs- och skrivsvårigheter (a.a.). 
Informanternas önskemål om tätare samverkan är i linje med Nguyen (2012) och 
Wooley (2010), som båda framhäver vikten av ett välfungerande samarbete, såväl 
mellan olika professioner inom skolan som mellan skolan och hemmet. 
 
8.2.2 Screening och tester som ett medel för att upptäcka dyslexi 
Läsförståelsetest och screeningtest upplevs av alla informanter vara verktyg för att 
lättare kunna följa elevens progression samt identifiera och förstå elevens läs- och 
skrivproblematik. Att en andraspråkselev har någon form av läs- och skrivproblem 
brukar enligt informanterna ganska snabbt visa sig, både i den ordinarie undervisningen 
och genom läsförståelsetest, om inte eleven använder undvikandestrategier. Ett 
standardiserat läsförståelsetest av den vanligast förekommande typen där eleven läser 
korta texter och svarar på flervalsfrågor kan visa att eleven har svårigheter med 
läsförståelse, men inte orsaken till problemen. För att avgöra om det är avkodningen 
eller språkförståelsen som brister krävs att eleven får enskild högläsning för läraren, 
gärna nonsensord där eleven inte kan kompensera med andra strategier. Problemet är att 
lärare som arbetar med hela klasser aldrig har tid att arbeta enskilt med elever. Kopplat 
till the Simple View of Reading innebär det att den ena komponenten av läsningen, d.v.s. 
språkförståelsen, lättare blir synlig för läraren, medan brister i avkodningen i hög grad 
kan döljas av tonåringar, där högläsning sällan eller aldrig förekommer i klassrummet. 
Eftersom både avkodning och språkförståelse är nödvändiga enligt the Simple View of 
Reading blir resultatet, d.v.s. läsförmågan, noll om någon av faktorerna saknas.  
  
Bland informanterna finns många funderingar kring att använda screeningtester 
utformade för elever med svenska som modersmål. En osäkerhet råder, dels om vilken 
språklig nivå eleven behöver ha uppnått, dels kring hur bedömningen av resultaten ska 
ske. På de skolor där man använt screeningtester har dessa kompletterats med 
information om elevens skolbakgrund, läsvana, språkliga stimulans och tid i Sverige. 
Hedman (2010) och Wooley (2010) menar att en kartläggning av dyslexi bör göras på 
både modersmålet och andraspråket för ett säkrare underlag eftersom dyslexi visar sig 
på båda språken (a.a). Både Lundberg (2002) och Hedman (2010) menar att 
möjligheterna att testa andraspråkselevers fonologiska förmågor på modersmålet är 
begränsade p.g.a. brist på testledare och normerade kartläggningsmaterial (a.a.). Enligt 
Lundberg (2002) går det ändå att testa andraspråkselevers fonologiska förmåga på 
andraspråket genom avkodning av nonsensord, men vid bedömningen bör parametrar 
såsom motivation, stimulans, sociala och kulturella aspekter vägas in (a.a.). Det är 
parametrar som utifrån Aarons m.fl. (2008) modell återfinns i de psykologiska och 
ekologiska domänerna (a.a.). För att kunna testa andraspråkselever förutsätts enligt 
Miller Guron och Lundberg (2003) en grundläggande språkförståelse hos 
andraspråkseleven. Dessutom krävs att uppgifterna utformas så att uttal som beror på 
transfer från elevens modersmål inte påverkar resultatet (a.a.). Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2014) har utvecklat ett kartläggningsmaterial, där en undersökning av 
elevens fonologiska förmåga på två språk möjliggörs. Materialet finns för närvarande på 
fyra olika språk och är baserat på Bøyesens norska material. Även om materialet är 
framtaget för lägre årskurser går det att använda med äldre elever, eftersom de visar 
elevens grundläggande förmågor (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014). 
 
Ingen av informanterna nämnde Bygga svenska, som är ett bedömningsstöd utgivet av 
Skolverket (2017b). Det är visserligen inte avsett som ett kartläggningsmaterial för 
elever i svårigheter, men för lärare som regelbundet gör noteringar i bedömningsstödet 
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skulle det kunna fungera som en varningsklocka när det blir tydligt att en elev har en 
långsam progression. I de första stegen av bedömningen i läsa och skriva ingår att 
fonologisk medvetenhet och koppling fonem-grafem kontrolleras. Om brister i detta 
upptäcks tidigt kan eleven få rätt undervisning och stöd i ett tidigt skede. Vidare finns 
Bedömning av skolordförråd, som är ett kartläggningsmaterial i tre steg konstruerat av 
Salameh (2016) och utgivet av Språkens hus. Uppgifterna bygger på dels allmänna 
skolord, dels ord ur läroböcker avsedda för årskurs 1-2, 3-4 och 5-6. Med ledning av 
detta material kan läraren skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning elevens 
lässvårigheter beror på ett begränsat ordförråd (a.a).  
 
Även om förmågorna avkodning och språkförståelse i the Simple View of Reading 
utvecklas parallellt ligger fokus under de första skolåren på avkodning. I mellanstadiet 
flyttas fokus till språkförståelsen då avkodningen antas vara automatiserad (Catts 2018; 
Westlund 2009). Detta syns i delprov B, nationella proven i svenska och svenska som 
andraspråk årskurs 9, där avkodningen inte testas vid läsförståelseprovet (Skolverket 
2018d). Informanterna uttrycker ett behov av att elevernas avkodningsförmåga testas 
och att elever vid behov får intensivstöd i avkodning. 
 
8.2.3 Lärmiljön 
I det här avsnittet diskuteras lärmiljön på organisationsnivå. Informanterna har givit 
både goda och mindre goda exempel från sina respektive skolor på hur lärmiljön är 
utformad och de har gott om synpunkter på vilka förändringar som skulle krävas för att 
möta alla elevers behov. 
 
8.2.3.1 Upplevda hinder på organisations- och gruppnivå 
I studien visar det sig att svensklärare, med liten eller ingen utbildning i svenska som 
andraspråk, undervisar i ämnet och de lyfter i studien svårigheterna med att ge 
andraspråkseleverna, som i många fall är relativt nyanlända, rätt stimulans och hjälp. På 
en av skolorna finns det bara en sva-lärare och hen jobbar i förberedelseklassen. Under 
läsåret 2017/18 hade enligt Skolverket (2018e) 38,5 procent av tjänstgörande i ämnet 
svenska som andraspråk i grundskolan lärarlegitimation och av antalet gymnasielärare i 
ämnet sva 32,3 procent (Skolverket 2018f). Att det råder brist på andraspråkslärare i 
Sverige och att det finns en önskan om att höja kompetensen syns då statsbidraget 
Lärarlyftet 2 för sva och sfi är högre än vid övriga utbildningar (Skolverket 2018g). 
Nguyen (2012) visar att det även i USA råder stor brist på utbildade lärare i engelska 
som andraspråk. För att råda bot på problemet menar Nguyen (2012) att 
kompetensutveckling av lärare som redan arbetar i verksamheten, samt utbildning i 
andraspråksinlärning på lärarprogrammet behövs för att möta andraspråkselevernas 
behov (a.a.). Bristen på utbildade modersmålslärare är också stor. Utifrån Skolverkets 
(2018h) statistik är 23,9 procent av grundskolans modersmålslärare behöriga och 21,8 
procent av gymnasieskolans. 
 
8.2.3.2 Utveckling av pedagogisk lärmiljö på organisation och gruppnivå  
Bland informanterna i studien finns en önskan om bättre kommunikation och mindre 
hierarkisk struktur mellan pedagog och elevhälsoteam, samt att specialpedagoger och 
speciallärare arbetar elevnära tillsammans med pedagogerna. Den vanligast 
förekommande organisationen med ambulerande modersmålslärare upplevs som ett 
problem av samtliga, eftersom en sådan organisation inte främjar samarbete kring 
eleven.  
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Skolinspektionen (2011) slår fast att var femte grund- och gymnasieskola inte anpassar 
undervisningen tillräckligt utifrån elevens behov och därmed inte ger eleven det stöd 
och den stimulans hen behöver. Att anpassa undervisningen ställer höga krav på lärarna, 
men i förlängningen handlar det om hela skolans arbete och rektorns ansvar som 
pedagogisk ledare (a.a). Nguyen (2012) förespråkar bl.a. ett proaktivt ledarskap, tydliga 
rutiner och stöttning i den proximala utvecklingszonen samt ett samarbete mellan lärare, 
sva-lärare och speciallärare för att utforma gynnsamma pedagogiska lärmiljöer (a.a.). 
Specialpedagogen som ingår i studien berättar om hur hens skola nått framgång genom 
att skolan strukturerats upp, bl.a. med ett proaktivt ledarskap, aktivt arbete med 
lärmiljöer, tydliga rutiner, höga förväntningar, scaffolding och pedagogiskt anpassade 
gruppstorlekar.  
 
8.2.3.3 Utveckling av den pedagogiska lärmiljön på individnivå 
För att stötta elever i inlärningssvårigheter presenterar Wooley (2010) ett 
trestegsprogram som är framtaget av forskare i Australien. I det första steget arbetar 
man i klass med högkvalitativ undervisning i literacy (a.a). Gibbons (2009), Hajer och 
Meestringa (2014) instämmer i att andraspråkselever behöver en språkinriktad 
undervisning där stöttning av olika slag hjälper eleverna att klara av ett mer abstrakt 
dekontextualiserat skolspråk. Stöttningen kan vara i form av visuellt stöd, ljud och bild 
som förtydligar innehållet eller hjälp med ordförståelsen. Eleverna behöver också ges 
många möjligheter i klassrummet att använda språket på olika sätt för att utvecklas 
(a.a.). På skolan där en av sva-lärarna arbetar, utgår arbetet från genrepedagogiken där 
cirkelmodellen, scaffolding, stödstrukturer och språkinriktad undervisning är en naturlig 
del. Enligt Otterup (2014) är studiehandledning en stödinsats som erbjuds nyanlända 
elever. En av informanterna i studien berättar att deras studiehandledning har getts en 
tydligare struktur, dels för att det är en stödinsats som successivt ska fasas ut, dels för 
att på ett optimalt sätt gynna elevens språkutveckling. 
 
Steg två i Wooleys (2010) trestegsprogram är interventionsprogram i läsning med 
särskild personal och i steg tre slutligen specialundervisning med metoder anpassade 
efter elevens behov (a.a.). En specialpedagog och en sva-lärare i studien påtalar att det 
trots insatser på organisations- och gruppnivå, behövs punktinsatser med intensivläsning 
för vissa elever. På den ena skolan arbetar man strategiskt med läsförståelsestrategier på 
gruppnivå och avkodning på individnivå. Enligt Svenska logopedförbundet (2017) 
innefattar de flesta definitioner av dyslexi att svårigheterna inte ska kunna förklaras  
utifrån faktorer som ingen, kort eller bristfällig undervisning i läsning. Därav drar de 
slutsatsen att en dyslexidiagnos kan ställas först när elevens avkodningssvårigheter 
kvarstår trots intensiv undervisning och träning i fonem-grafemkoppling (a.a.). 
 
Slutligen är det viktigt att utreda förutsättningslöst när en andraspråkselev är i 
svårigheter, att hålla alla dörrar öppna, för att inte komma in på fel spår. Samtliga 
informanter påtalar detta, men menar samtidigt att elevhälsoteamet sällan vill utreda de 
faktorer som återfinns i the Simple View of Reading och i den kognitiva domänen i 
Aarons m.fl. (2008) modell. De anser att det är vanligare att elevhälsoteamet fokuserar 
på faktorer i de psykologiska och ekologiska domänerna vid kartläggning av elevens 
svårigheter.  
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9 Specialpedagogiska implikationer 
Svensklärarna, sva-lärarna och specialpedagogen i studien visar goda kunskaper om vad 
dyslexi är. Det som saknas på de flesta skolor i studien är en spetskompetens i språk-, 
läs- och skrivutveckling, som bl.a. kan kartlägga elevers i läs- och skrivutveckling för 
ett snabbare utredningsförfarande. Många skolor saknar kompetens inom området och 
specialpedagoger förväntas vara kunniga inom läs- och skrivutveckling, trots att det inte 
finns med i deras utbildning längre. Det är olyckligt för eleven, men också emot 
Skollagen, om utredningsprocessen stannar eller är så tungrodd som några av våra 
informanter vittnar om. Här kan speciallärare med inriktning språk-, läs-, och 
skrivutveckling spela en viktig roll. På skolan där specialpedagogen i studien arbetar 
finns en speciallärare anställd med logopedkompetens. Där lyfter man fram läs- och 
skrivproblematiken och genomför läs- och skrivutredningar som ligger till grund för 
undervisningen. Denna skola arbetar aktivt med utveckling av läsförmågan. 
 
För att lyckas hjälpa andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk 
karaktär framhäver informanterna samarbete och lärmiljö. Olika professioner ser på 
saken ur olika perspektiv. Ibland behöver man byta glasögon, perspektiv, och se på 
saken från den andres håll. Det uttrycks en frustration kring varandras arbete. Bland 
informanterna finns en frustration över att extra anpassningar beordras från elevhälsan 
till pedagogerna utifrån en given mall, istället för att utformas specifikt för den aktuella 
eleven.  
 
Inkludering är ett honnörsord inom specialpedagogiken, men våra informanters 
berättelser tyder snarare på en fysisk integrering – att alla elever undervisas i samma 
klassrum av en och samma lärare, trots att elever i svenska respektive svenska som 
andraspråk läser enligt olika kursplaner och har olika behov av undervisning och stöd. 
Ett alternativ är att arbeta proaktivt, som Plantin (2018) beskriver, där speciallärare i 
språk- skriv- och läsutveckling utvecklar lärmiljön tillsammans med alla andra lärare 
och skapar en dysleximedveten pedagogik. Det innebär att arbeta förebyggande, 
undanröja potentiella hinder innan de uppstår, skapa rutiner och arbetssätt som fungerar 
som ledning och stimulans för alla elever. Det ställer höga krav på speciallärarens 
kommunikativa förmåga. Genom att det som brukar betecknas som extra anpassningar 
erbjuds alla elever minskar behovet av individuella lösningar. Resultatet blir ett 
inkluderande arbetssätt som gynnar alla elever (a.a.).  
 
10  Vidare forskning 
Även om forskningen inom detta område har tagit fart under senare decennier är det 
brist på svenska studier. Vårt intryck är att det råder en bred enighet kring att mer 
forskning behövs, och att frågorna kring kombinationen dyslexi och andraspråk är 
komplexa och svåra att hantera. Komplexiteten kring de frågor vi berört innebär stora 
utmaningar för de forskare som ger sig i kast med ämnet. Samtidigt står lärare i våra 
klassrum varje dag och famlar efter kunskaper. Vi ser ett stort behov av en 
klassrumsnära forskning, kanske aktionsforskning där verksamma lärare utforskar 
ämnet ur olika aspekter tillsammans med språkforskare, logopeder och psykologer.  
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11 Avslutning 
Syftet med arbetet var att förstå pedagogers tankar kring faktorer som bidrar till att 
dyslexi hos tonåriga andraspråkselever synliggörs samt faktorer de anser vara viktiga 
för att skolorna ska kunna agera på ett adekvat sätt vid misstanke om dyslexi. Pedagoger 
som arbetar med andraspråkselevers språkutveckling har generöst och öppet delat med 
sig av sina erfarenheter och tankar. Resultaten visar att pedagogerna i studien har 
kunskaper om dyslexi och reagerar för tecken på att elever möter hinder i sin 
språkutveckling. De är bekymrade över skolornas brister i samarbete och rutiner för att 
utreda och stötta elever i svårigheter. I skolor som saknar egen kompetens för att utreda 
läs- och skrivsvårigheter riskerar elever att få vänta länge på en utredning som ska 
utgöra ett underlag för eventuella extra anpassningar och särskilt stöd. 
 
Informanternas tankar har kompletterat våra egna erfarenheter och gett oss nya 
infallsvinklar, inte minst inför vårt fortsatta arbete som speciallärare. Den stora mängd 
litteratur och vetenskapliga artiklar vi läst inför och under arbetet har gett oss ny 
kunskap och nya insikter på många områden. Vi har stärkts i övertygelsen om vikten av 
en helhetssyn, både när det gäller utredning och elevens lärande.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Begreppsförklaring 
 
I den här uppsatsen använder vi begreppen på följande sätt:  
 
alfabetisk läsning - en läsning som utgår från att man ljudar ihop bokstäver till ord 
andraspråkselev – elever vars först tillägnade språk inte är svenska och som behöver 
undervisas i svenska som andraspråk 
basspråk - den språknivå som behövs för att vardagskommunikation ska fungera väl 
djupintervju – en längre intervju av en person som får gå på djupet med sina tankar 
kring ett visst område. Syftar till att nå förståelse av intervjupersonens tankar. 
djup ortografi – oregelbunden stavning, dålig överensstämmelse mellan ljud och 
bokstav 
dyslexi - se kapitel 3.3 
Elevhälsoteamet – professioner som har medicinsk-, psykologisk-, psykosocial- och  
specialpedagogisk kompetens. Gruppen leds av rektor. 
flerspråkighet – att behärska flera språk 
Fokusgrupp(intervju) - flera personer intervjuas ihop. Intervjun blir till ett samtal eller 
en diskussion mellan dem. Syftar till att nå förståelse av intervjupersonernas tankar. 
fonem – betydelseskiljande språkljud. I svenskan finns 36 olika fonem. 
grafem – bokstav 
grund ortografi – en regelbunden stavning med god överensstämmelse mellan ljud och 
bokstav 
interimspråk - språk under inlärning 
kognition - process för att uppfatta, förstå, lära sig och minnas saker 
komorbiditet – samsjuklighet, att flera funktionsnedsättningar förekommer hos samma 
individ 
logografisk skrift – ett tecken för varje ord 
modersmålslärare – undervisar eleven i modersmålet 
morfem - språkets minsta betydelsebärande enhet 
morfologi - läran om ords böjning och hur olika morfem kan sättas samman till ord 
nyanländ -  I skolan räknas eleven som nyanländ de fyra första åren. 
ortografi – stavning 
ortografisk-morfemisk läsning - en läsning som utgår från hela eller större delar av 
ord, dvs man behöver inte ljuda utan ser orden som helheter 
prevalens - förekomst, utbredning 
proximala utvecklingszonen - det närmast kommande utvecklingsstadiet 
Simple Wiev of Reading  - förkortas SVR, modell för läsning (avkodning x 
språkförståelse = läsning). Se 2.2. 
skolspråk - den språknivå som krävs för att kunna tillägna sig nya kunskaper och lösa 
kognitivt krävande uppgifter 
studiehandledare – stöttar elever att följa undervisningen på svenska genom att 
förklara på modersmålet  
sva-lärare – lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk 
syllabisk skrift – ett tecken för varje stavelse 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide – Att uppmärksamma och agera vid läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi hos andraspråkselever i tonåren 
 
Till lärare i svenska, svenska som andraspråk, specialpedagoger och speciallärare 
 

1. Bakgrundsfrågor: a) läraren (utbildning, typ av lärartjänst, antal år i yrket) 
b) skolan, eleverna, organisation av andraspråksundervisning 
och modersmålsundervisning 
 

2. Begreppet dyslexi – vad innebär det? 
 

3. Sker screening/testning av samtliga elever när de börjar högstadiet/gymnasiet? 
Om ja, vilka tester används? Samma för svenska och andraspråkselever? 
Bedöms resultaten på samma sätt? Om inte – beskriv skillnaden. Tycker du/ni 
att de tester som används är relevanta för andraspråkselever? Förekommer 
testning på modersmålet? 

 
4. Kan du beskriva vilka tecken (förutom testresultat) som får dig att börja 

misstänka att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Brukar det visa sig 
att dina misstankar blir bekräftade? Hur går du vidare efter att misstanken börjat 
gro hos dig? 

 
5. Har ni utredningskompetens inom skolan? Om inte, vart hänvisas eleven för 

utredning?  
 

6. Beskriv samarbetet mellan modersmålslärare, andraspråkslärare och övriga 
lärare. Händer det att modersmålslärarna slår larm om elevers läs- och 
skrivsvårigheter i modersmålet? 

 
7. Efter hur lång tid tycker du/ni att det i allmänhet går att skilja ut att en 

andraspråkselev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (d.v.s. att inte 
svårigheterna beror på helt vanliga andraspråkssvårigheter) 
 

8. Har du några idéer kring hur man snabbare skulle kunna upptäcka och 
diagnostisera läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever? Finns det verktyg 
du/ni saknar i dag, men som du/ni önskar att du/ni hade? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C: Intervjuguide – Att upptäcka och agera vid läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi hos andraspråkselever i tonåren 
 
Till modersmålslärare  
 

1. Bakgrundsfrågor: a) läraren (utbildning, typ av lärartjänst, antal år i yrket) 
b) organisation av modersmålsundervisning 
 

2. Begreppet dyslexi – vad innebär det för er?  
 

3. Sker en kartläggning av elevens nivå och läs- och skrivförmåga när eleven byter 
skola/modersmålslärare? Om ja, hur går det till? Känner du till om det finns 
tester på ditt modersmål och/eller andra språk? 

 
4. Kan du beskriva vilka tecken som får dig att börja misstänka att en elev har läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi? Brukar det visa sig att dina misstankar blir 
bekräftade? Hur går du vidare efter att misstanken börjat gro hos dig? 

 
5. Finns det möjlighet att utreda på modersmålet?  

 
6. Beskriv samarbetet mellan modersmålslärare, andraspråkslärare och övriga 

lärare. 
 

7. Läs- och skrivsvårigheter medför olika stora problem i skilda språk, bl. a. 
beroende på hur pass ljudenlig stavningen är. Har du någon uppfattning om 
huruvida det är lättare eller svårare att vara dyslektiker i ditt modersmål jämfört 
med svenska? Vet du hur mycket man talar om dyslexi i ditt hemlands skola? 

 
8. Har du några idéer kring hur man snabbare skulle kunna upptäcka och 

diagnostisera läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever? Finns det verktyg 
du saknar i dag, men som du önskar att du hade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga D: Förfrågan om intervju 
 
Vi är lärare i svenska och svenska som andraspråk och håller på med vårt avslutande 
arbete på speciallärarutbildningen, gren språk-, skriv- och läsutveckling. Till det arbetet 
skulle vi gärna vilja intervjua lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare, 
specialpedagoger och speciallärare. 
 
Ämnet för vårt arbete är att synliggöra hur, när och varför lärare börjar misstänka att 
läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever skulle kunna bero på något annat än 
andraspråksrelaterade svårigheter. Vad är det som händer när lärarna börjar tänka att 
”det är något som inte stämmer i elevens språkutveckling”? 
 
I första hand vill vi genomföra fokusgruppintervjuer. Det innebär att en grupp lärare 
(från samma eller olika skolor) sitter och reflekterar och resonerar kring ganska öppna 
frågeställningar. Alla deltagare i gruppen får utrymme att delge de övriga sina 
tolkningar och erfarenheter, samtidigt som de kan interagera med övriga deltagare. En 
fokusgruppintervju kan fungera som ett reflektions- och lärtillfälle för deltagarna. Vi 
kan även tänka oss enskilda intervjuer. 
 
Vi är särskilt intresserade av er skola för att ni har modersmålslärare i arabiska som 
befinner sig hela eller större delen av arbetstiden på samma skola. Vi vill se om det går 
att märka någon skillnad jämfört med skolor som enbart har ambulerande 
modersmålslärare. Chefen för modersmål på Språkcentralen har godkänt att 
modersmålslärarna deltar i intervjuer. 
 
Vi räknar med ca en timme för varje intervju. Tid och plats bestämmer ni givetvis själva 
utefter vad som passar. Vi är öppna för olika gruppkonstellationer; antingen en 
blandning av andraspråkslärare, modersmålslärare och speciallärare eller 
specialpedagog i varje grupp, eller grupper som består av en enda lärarkategori.  
Alla erfarenheter lärarna vill dela med sig av är värdefulla, och vi hoppas att det finns 
frivilliga deltagare på just er skola. 
 
Givetvis deltar samtliga under full anonymitet. Skolans och kommunens namn kommer 
också att vara anonyma.  
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ulla-Britt Petersson X@X 
Ulrika Larsson X@X 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga E: Förfrågan om intervju 
 
Vi är lärare i svenska och svenska som andraspråk och håller på med vårt avslutande 
arbete på speciallärarutbildningen, gren språk-, skriv- och läsutveckling på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Till det arbetet skulle vi gärna vilja intervjua lärare, som 
arbetar på högstadiet eller gymnasiet, i svenska som andraspråk, svenska, 
specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare. 
 
Ämnet för vårt arbete är att synliggöra hur, när och varför lärare börjar misstänka att 
läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever skulle kunna bero på något annat än 
andraspråksrelaterade svårigheter. Vad är det som händer när lärarna börjar tänka att 
”det är något som inte stämmer i elevens språkutveckling”? 
 
I första hand vill vi genomföra fokusgruppintervjuer. Det innebär att en grupp lärare 
sitter och reflekterar och resonerar kring ganska öppna frågeställningar. Alla deltagare i 
gruppen får utrymme att delge de övriga sina tolkningar och erfarenheter, samtidigt som 
de kan interagera med övriga deltagare. En fokusgruppintervju kan fungera som ett 
reflektions- och lärtillfälle för deltagarna. Vi kan även tänka oss enskilda intervjuer. Vi 
räknar med ca en timme för varje intervju.  
 
Alla erfarenheter lärarna vill dela med sig av är värdefulla och vi hoppas att er skola och 
era lärare vill delta. Givetvis deltar samtliga under full anonymitet. Skolans och 
kommunens namn kommer också att vara anonyma. 
 
Vi är mycket tacksamma om du vill ta upp denna förfrågan med lärarna och återkomma 
med besked. Vi kommer sedan att skicka ytterligare information till intresserade lärare. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ulla-Britt Petersson X@X 
Ulrika Larsson X@X 
 
 
 
 
 


