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Abstract 
 
Title: Dyslexia among multilingual students and adults: An interview-based study of how teachers and 
dyslexia investigators act around and investigate dyslexia in multilingual high school students and adult 
education learners.  
 
There is a lot of different survey material used when investigating dyslexia with students whose native 
language is Swedish. Sadly there are few or no methods for investigating dyslexic multilingual high 
school students, with Swedish as their second language. This thesis investigates the methods used by 
teachers and investigators of dyslexia when working with multilingual students. The theoretical 
framework used in this thesis consists of theories related to dyslexia, second language learning and 
orthography. Information about the subject and methods used by teachers was gathered through semi 
structured interviews. Results show that teachers and investigators find it hard to separate insufficient 
fluency from dyslexia, due to survey material that is not constructed for second language learners. 
Teachers and investigators also recommend that students should have been living in Sweden for a 
minimum of 4 years before an investigation is carried out. Results also show that the signs of dyslexia 
should be more distinct in investigations concerning multilingual students, for teachers and investigators 
to be able to determine if students have dyslexia or not. 
 
 
Centrala begrepp: läs- och skrivsvårigheter, andraspråksinlärning, flerspråkighet, 
kartläggning, dyslexiutredning 
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1 Inledning 
Har du svenska som modersmål och går på gymnasiet i Sverige har din 
språkbehärskning i de flesta fall testats och analyserats för att upptäcka eventuella läs- 
och skrivsvårigheter. Har du dyslexi kan detta ha uppmärksammats redan under dina år i 
grundskolan. Skulle du inte ha fått genomgå någon dyslexiutredning innan du kom till 
gymnasiet skulle du förmodligen erbjudas att genomgå en under gymnasietiden. Det 
finns ett flertal kartläggningsmaterial för utredning av dyslexi hos svenskspråkiga elever 
(målspråkstalare) på gymnasienivå, men det finns däremot inte något anpassat 
kartläggningsmaterial för utredning av dyslexi hos flerspråkiga gymnasieelever med 
svenska som andraspråk (sva) (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013).  

Specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) upptäcks inte lika ofta hos flerspråkiga 
elever eftersom svårigheterna felaktigt kan tolkas som att eleven endast har bristande 
språkkunskaper i målspråket (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammades att detta sågs som ett 
problem. Lärarna samt specialpedagogerna hade vid tillfället svårt att avgöra om några 
av de flerspråkiga eleverna på skolan hade dyslexi eller om de hade bristande 
språkkunskaper i svenska (och ibland även i engelska). Enligt flera av de svenska som 
andraspråkslärare jag har träffat hinner sällan flerspråkiga elever som eventuellt har 
dyslexi få en dyslexidiagnos under sin tid på gymnasiet. Följande frågor väcktes när jag 
kom i kontakt med denna problematik: Vad innebär detta för elevernas förutsättningar i 
samhället när det kommer till att vidareutbildningsmöjligheter och integrering? Vad är 
det som avgör huruvida en andraspråkselev enbart har läs- och skrivsvårigheter på 
grund av sina bristande språkkunskaper i målspråket eller om de har dyslexi?  

För att samtliga elever på en skola ska inkluderas till fullo i 
undervisningssammanhang och på så vis ges en så likvärdig utbildning som möjligt 
behövs den rätta stöttningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter. I Skollagen 
står det att de elever som har fått en dyslexidiagnos har rätt till relevanta stödresurser. 
”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 
sådant stöd.” (SFS 2010:800, Lag 2014:456). En diagnos kan med andra ord vara av 
stor betydelse för fördelningen av stödresurser. Tidiga insatser är dessutom av stor vikt 
för individens utveckling av läs- och skrivförmåga, samt för att motverka en negativ 
samt felaktig självbild vad gäller detta (Skolverket 2011). 

Den här rapporten syftar till att undersöka hur lärare, specialpedagoger och utredare 
går till väga vid fastställandet av dyslexi hos flerspråkiga elever. Jag har valt att inrikta 
mig mot åldersgruppen flerspråkiga gymnasieungdomar samt flerspråkiga deltagare på 
vuxenutbildning, då det är en växande grupp inom den svenska skolvärlden som 
eventuellt inte har gått grundskolan i Sverige utan fått börja på antingen SFI eller 
språkintroduktionsprogrammet. Nyanlända elever har väldigt sällan med sig någon 
dyslexidiagnos från hemlandet och det finns de som inte får någon under perioden de 
läser svenska på grundläggande nivå upp till kursmålen för årskurs nio. En anledning 
till att det tar tid innan man får en diagnos är just att det tar tid att lära sig tillräckligt 
mycket svenska för att kunna genomgå en utredning som får ett rättvisande utfall, enligt 
Abrahamsson (2009). Flera av de lärare jag har träffat under min VFU har framhållit att 
det går att ta sig igenom grundskolan utan en diagnos, men när elever med dyslexi 
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kommer till gymnasiet kan kraven i vissa fall bli för stora för att de ska klara av att nå 
målen utan extra stöd i undervisningen.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur flerspråkiga gymnasieelevers samt 
vuxenutbildningsdeltagares dyslexi upptäcks och utreds på tre svenska skolor. 

 
 

Frågeställningar: 
• Vilka tecken tolkar lärare och dyslexiutredare som indikationer på att en 

flerspråkig elev har dyslexi?  
• Hur ser processen som leder till en dyslexiutredning ut på de olika skolorna? 
• Vilka verktyg använder dyslexiutredarna vid bedömning av flerspråkiga elevers 

dyslexi? Hur motiveras dessa verktyg av dyslexiutredarna? 
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2 Teori och forskningsbakgrund 
Under den här delen av uppsatsen presenteras rådande perspektiv på dyslexi samt läs- 
och skrivsvårigheter. Först presenteras en begreppsförklaring av det centrala begreppet 
flerspråkighet (se 2.1). Begreppsförklaringen är till för att precisera begreppets innebörd 
samt dess funktion i den här uppsatsen. Tidigare forskning gällande dyslexi hos 
flerspråkiga samt dyslexiutredning av flerspråkiga presenteras. Teori rörande 
andraspråksinlärning presenteras, samt slutligen delar av skollagen för särskilt stöd. Den 
tidigare forskningen är inte till för att ge en heltäckande forskningsöversikt. Urvalet av 
tidigare forskning samt teoretiskt material är avsett för att närma sig forskningsfrågorna 
samt för att hålla sig inom uppsatsens undersökningsområde.  
 

2.1 Flerspråkighet/tvåspråkighet 
 
Termen flerspråkighet används ofta synonymt med termen tvåspråkighet. Med båda 
begreppen avses bruket av fler än ett språk på individ- och gruppnivå. På individnivå 
kan det ofta röra sig om att man behärskar två olika språk i god utsträckning, men det är 
inte helt ovanligt att man behärskar fler än två språk i god utsträckning (Hyltenstam 
2010). I den här studien används framförallt begreppet flerspråkighet eftersom det till 
själva utformningen rymmer fler individer än vad begreppet tvåspråkighet gör. Med 
uttrycket flerspråkiga elever syftar jag i den här uppsatsen på elever med ett annat 
modersmål än svenska och som talar svenska som ett andraspråk (sva), alternativt som 
ett tredje- eller fjärdespråk. Flerspråkiga elever kan läsa ämnet svenska som andraspråk 
i skolan, men de kan även läsa ämnet svenska. 
 

2.2 Dyslexi 
 
I det här avsnittet presenteras först de rådande perspektiven på läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi. Sedan behandlas ortografins betydelse vid dyslexi samt tidigare forskning 
rörande dyslexiutredningar av flerspråkiga. 
 

2.2.1 Definition av läs- och skrivsvårigheter 
 
I den här studien används begreppet läs- och skrivsvårigheter i samma betydelse som 
vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM (2012) beskriver på sin 
hemsida läs- och skrivsvårigheter som ett övergripande begrepp för begränsningar vid 
läsning samt skrivande. Det finns ett flertal olika orsaker till varför man kan ha svårt att 
tillgodogöra sig en text och dyslexi är endast en form av läs- och skrivsvårigheter 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). Den nedsatta funktionsförmågan kan även 
bero på bland annat bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, 
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bristande begåvning eller att språkutövaren har ett annat modersmål och bristande 
språkkunskaper i målspråket (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). Dessutom 
kan faktorer av medicinsk, språklig, social eller emotionell natur ha en påverkan 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012).  

IALS (International Adult Literacy Study) kom i en undersökning som genomfördes 
i sju olika länder fram till att ca 20-25 % av de slumpmässigt utvalda testdeltagarna 
hade läs- och skrivsvårigheter (Jacobson 2006).  
 

2.2.2 Definition av dyslexi samt tecken på dyslexi 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) beskriver på sin hemsida att dyslexi är en 
nedsättning av vissa språkliga funktioner, i första hand de fonologiska. De beskriver 
vidare att man som dyslektiker har svårigheter med att uppnå en automatiserad 
ordavkodning vid läsning och att man kan ha svårt med stavning av ord vid skriftlig 
produktion. I längden kan dyslexi även innebära att ens problem att förstå en skriven 
text leder till att man får ett mindre ordförråd samt en begränsad kunskap om omvärlden 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). De dyslektiska funktionsnedsättningarna 
ser olika ut från individ till individ. Inom vetenskaplig litteratur varierar förekomsten av 
dyslexi och uppskattningen ligger oftast på att mellan 5–8 procent av 
världsbefolkningen har dyslexi (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). 

Nedan följer exempel på framträdande svårigheter hos dyslektiker: 
1. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika 
närliggande ljud i språket. Svårigheter att uppfatta rim eller att bygga nya ord genom att byta ut 
stavelser visar på bristande fonologisk medvetenhet. 

2. Bristande fonologiskt arbetsminne innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller 
hon just har läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan läsaren kommit till punkt. 

3. Bristande fonologisk ordmobilisering innebär att det tar lång tid för läsaren att hitta det lästa 
ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd.  

(Mats Myrbergs 2007:3).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) har även gjort en checklista för hur dyslexi 
ofta yttrar sig. Som dyslektiker är det ovanligt att man har samtliga former av 
dyslektiska nedsättningar, men man kan ha flera (Skolpedagogiska skolmyndigheten 
2013). Följande lista är hämtad från SPSM:s rapport Att göra studiesituationen 
tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2013), och används i den 
här studien som en komplettering till ovanstående exempel på framträdande svårigheter 
hos dyslektiker. 

Ytterligare exempel på dyslektiska svårigheter:  
• Läser snabbt och gissar vad som står.  

• Läser fel eller utelämnar bokstäver, småord och ändelser.  

• Stannar ofta upp och läser om.  

• Svåra ord uttalas otydligt.  

• Ord betonas och uttalas fel.  
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• Vänder ord och kastar om bokstäver (dom blir mod, tro blir rot).  

• Har särskilt svårt med dubbelteckning.  

• Skriver långsamt.  

• Svårläst handstil.  

• Småord, ändelser och bokstäver i slutet av orden tappas bort.  

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013:11) 

Dyslexi har ett flertal olika men ändå liknande definitioner. I den här studien används 
ordet dyslexi vid tal om personer som har en nedsättning i framförallt sina fonologiska 
funktioner. Då flera av de källor jag tagit del av refererar till Mats Myrbergs förklaring 
av dyslektikers svårigheter valde jag att använda mig av denna samt SPSM:s (2012, 
2013) förklaring av dyslexi. Förutom termen dyslexi används även termen specifika läs- 
och skrivsvårigheter synonymt.  
 

2.2.3 Tecken hos modersmålstalare och ortografins betydelse vid dyslexi 
 
När man utreder flerspråkiga individers språkbehärskning finns det flera faktorer att ta 
hänsyn till för att resultatet ska vara rättvisande, såsom individens språkbehärskning i 
både första- och andraspråket (Hedman 2009). För att diagnosen ska vara så korrekt 
som möjligt kan en utredning i båda språken som individen talar vara nödvändig 
(Hedman 2009, se 2.2.4). En individs dyslektiska svårigheter kan upplevas olika tydligt 
framträdande beroende på vilket språk individen talar (Gholamain & Geva 1999). Olika 
språk kan skilja sig åt stort i sättet man uttalar och stavar ett språks ljud, med andra ord 
språkets transparens. Ett språks ortografi avser språkets skriftsystem och relationen 
mellan språkets fonem (språkljud) och grafem (skrivtecken) (Gholamain & Geva 1999). 
Gholamain & Geva (1999) tar upp att språkets ortografi antingen kan vara regelbunden 
eller oregelbunden. En regelbunden ortografi har en hög transparens, vilket innebär att 
det är lättare för språkutövaren att utläsa hur ett skrivet ord låter. En språkutövare vars 
språk har en oregelbunden ortografi har därmed svårare att utläsa uttalet av ett skrivet 
ord. Det är exempelvis en stor skillnad mellan hur man uttrycker ord i skrift och tal på 
engelska, vilket har en låg transparens, och hur man gör detta på persiska, som har en 
högre transparens (Gholamain & Geva 1999). Enligt the script dependent hypothesis 
(här översatt till: den skriftspråksberoende hypotesen) tar det längre tid att lära sig 
sambandet mellan språkets språkljud och skrivtecken på ett språk med en oregelbunden 
ortografi än vad det gör på ett språk med en regelbunden ortografi (Gholamain & Geva 
1999).  

According to the “script dependent” hypothesis, accurate word recognition skills develop more 
slowly in languages with an irregular orthography, such as English, than in regular orthographies, 
such as Persian.  (Gholamain & Geva, 1999:183).  

Gholamain och Geva (1999) fann bland annat stöd för den här teorin i deras studier av 
70 grundskoleelever, i årskurserna 1-5, som läste engelska (förstaspråk) och persiska 
(andraspråk). Eleverna testades inom lingvistisk samt kognitiv och grundläggande 
läsförmåga. De kom fram till att eleverna utvecklade förmågan att avkoda skrivna texter 
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snabbare på persiska än på engelska eftersom persiskans ortografi med dess högre 
transparens underlättade för avkodningen.  

Som språkinlärare kan man behöva använda sig av flera sinnen för att tillägna sig 
texter skrivna på språk med oregelbundna ortografier såsom förmågan att visuellt kunna 
se hela bokstavsekvensen på en gång för att veta hur det ska uttalas, som exempelvis 
”yacht”, ”women”, ”tough” och ”though”. Läser man en bokstav i taget blir uttalet 
felaktigt. (Gholamain & Geva 1999. Paulesu, Brunswick & Paganelli 2010). 

Heavy reliance on the phonological route is not enough, however, for the child learning to read in 
English. Although children learning to read can rely on the phonological route, they also need to 
learn to access words via a “visual,” or direct sight-to-meaning, route in order to be able to read 
words such as yacht, tough, and though. The latter skill might, perhaps, be more crucial in English 
than in Persian because many English words cannot be read simply on the basis of simple, left-to-
right application of grapheme-phoneme correspondence rules. (Gholamain & Geva 1999:211).  

För dyslektiker har det visat sig att språk med en oregelbunden ortografi ytterligare 
försvårar för avkodningen, vilket i sin tur kan innebära att man som dyslektiker 
upplever sig ha allvarligare läs- och skrivsvårigheter på exempelvis ett av sina två språk. 
Paulesu (2001) såg i sin studie av cerebral aktivitet vid läsning hos flerspråkiga vuxna 
dyslektiker att ett språk med en oregelbunden ortografi bidrog till att förvärra annars 
milda dyslektiska svårigheter. Med andra ord finns det en interaktion mellan 
nedsättningen av ens fonologiska funktioner samt språkets ortografi. Deltagarna i 
studien hade däremot liknande fonologiska svårigheter oavsett ortografi, vilket bland 
annat blev tydligt när deltagarna testades i nonsensord. Om man endast skulle ha sett till 
deltagarnas läsfärdigheter skulle diagnosen i vissa fall ha blivit felaktig (Paulesu, 
Brunswick, Paganelli 2010).  

It is apperent that diagnosis should not be defined in terms of reading performance, as this may 
lead to an underestimation of the disorder in languages with simple orthographies. Conversely, 
even very ’mild’ dyslexia may manifest itself as a severe reading difficulty in languages with 
complex orthographies. (Paulesu, Brunswick, Paganelli 2010:266). 

Paulesu, Brunswick och Paganelli (2010) som bland annat diskuterar Paulesus studie 
från 2001 betonar att risken med att endast genomföra tester av läsförståelsen för att 
avgöra huruvida en vuxen deltagare har dyslexi eller inte, är att språkutövare vars språk 
har en regelbunden ortografi kan få en underdiagnostisering medan språkutövare vars 
språk har en oregelbunden ortografi kan få en överdiagnostisering. Vid kartläggning av 
dyslexi är det med andra ord av stor vikt att även använda sig av tester som ser till 
deltagarnas fonologiska förmågor, vilka har visat sig ge ett rättvisande resultat för 
samtliga dyslektiker eftersom dessa tester inte påverkas av språkets ortografi. 
Forskningen som har presenterats ovan är av stor relevans för studien då den rör 
kartläggning av dyslexi hos flerspråkiga och för analysen av resultatredovisningen. 
 

2.2.4 Flerspråkigas dyslexi 
 
I dag räknar man med att specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är lika vanligt 
förekommande hos enspråkiga som hos flerspråkiga individer (Hyltenstam 2010). Vad 
gäller dyslexi hos flerspråkiga individer finns det inte så mycket forskningsbaserad 
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kunskap att ta del av, betonar Hyltenstam (2010). Vissa forskare utgår dock ifrån att 
man ska kunna observera svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning i båda 
språken när man utreder flerspråkiga individer (Hyltenstam 2010). Förutsättningen för 
att kunna observera dessa svårigheter hos flerspråkiga är att individen i viss mån kan 
läsa och skriva på båda språken (Hyltenstam 2010). 

Det kan vara svårt att avgöra huruvida en flerspråkig gymnasieelev/vuxen deltagare 
har dyslexi eller exempelvis bristande språkbehärskning på andraspråket (svenska) 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013). SPSM (2013) tar vidare upp att det saknas 
standardiserade kartläggningsmaterial för utredning av dyslexi hos 
gymnasieelever/vuxna deltagare med svenska som andraspråk. Modersmålsläraren ses i 
dessa fall som en viktig resurs vid dyslexiutredningar. På Specialpedagogiska 
skolmyndighetens hemsida går det att läsa att man bör titta på elevers språkutveckling 
inom båda språken vid dyslexiutredningar av flerspråkiga. De rekommenderar att 
specialpedagogen och modersmålsläraren under ett samarbete genomför en sådan 
kartläggning.  

För att få en bild av den flerspråkiga elevens språkutveckling bör man observera eleven utifrån 
samtliga aktuella språk. Specialpedagogen och modersmålsläraren samarbetar vid en kartläggning 
av elevens läs- och skrivsvårigheter på elevens olika språk. (Specialpedagogiska skolmyndigheten 
2012). 

SPSM (2013) betonar även att detta samarbete blir optimalt om modersmålslärare får 
fortbildning om läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. ”Det bästa är förstås om 
modersmålslärare får fortbildning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.” 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013: 12). 

Christina Hedman tar i sin fallstudie Dyslexi på två språk (2009) upp två möjliga 
fallgropar vid utredning av dyslexi hos flerspråkiga, vilket är överdiagnostisering och 
underdiagnostisering. När man överdiagnostiserar någon innebär det att den utredde har 
fått diagnosen dyslexi fast den inte har dyslektiska svårigheter. När man 
underdiagnostiserar någon betyder det att personen i fråga inte får diagnosen dyslexi 
fast den har dyslektiska svårigheter, eller att diagnosen kommer sent. En person som lär 
sig läsa på sitt andraspråk behöver inte ha dyslexi för att ha svårigheter med att tillägna 
sig större delar ur en skriven text, vilket kan försvåra analysen vid en diagnostisering 
(Hedman 2009). Till följd av detta höjer Hedman ett varnande finger när det kommer 
till att tolka läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare. Det är visserligen lätt att 
göra en felbedömning av ett testresultat, men det betyder inte att man ska låta rädslan 
för att överdiagnostisera göra så att man istället underdiagnostiserar, framförallt med 
tanke på vilka konsekvenser det kan ha för tilldelningen av stödresurser och eventuella 
rättigheter diagnosen för med sig (Hedman 2009). 

Det utredningsmaterial som finns att tillgå vad gäller dyslexi är oftast anpassat efter 
enspråkiga målspråkstalare och kan på sina håll innehålla kulturellt betingad kunskap 
som kan vara svåranalyserad för andraspråkstalare och ge en felaktig bild av den 
flerspråkiges språkbehärskning (Hedman, 2009). Nauclér (2004) belyser att det inte 
finns så många tvärspråkliga stavningsstudier och att bristen på analysmetoder som kan 
tillämpas på olika typer av ortografier förmodligen är anledningen till detta. 
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Difficulties in finding a method for analysing spelling errors that is not language specific but can 
be applied to both transparent and opaque orthographies have probably kept back comparative 
studies of spelling in different languages (Nauclér 2004:207). 

I Hedmans studie deltog tvåspråkiga (spansk-svensktalande) elever med läs- och 
skrivsvårigheter som enligt lärarna kunde bero på dyslektiska faktorer. Deltagarna med 
läs- och skrivsvårigheter uppvisade en lägre skriftspråksanvändning i något av språken 
och att de hade utvecklat muntliga strategier som eventuellt kunde förvilla läraren och 
leda till att dessa elever inte fick adekvat stöttning. Deltagarna testades i båda språken 
och hänsyn togs även till i vilken utsträckning de brukade respektive språk. Hedman 
kom bland annat fram till att om hon endast hade testat deltagarna på andraspråket, 
svenska, hade de fått en annan nivå, en högre nivå av dyslektiska svårigheter.  
Läsförståelsen testades med hjälp av både diagnostiska test med frågor som rör detaljer i 
texten under tidtagning samt med hjälp av klassrumsorienterad testning som exempelvis 
innebär textsamtal och öppna frågor om vad texten huvudsakligen handlar om. Båda 
sätten kan behövas för att kartlägga elevens styrkor och svagheter (Hedman 2009).  

Även i utredningssammanhang, d.v.s. då det finns en frågeställning om eleven har dyslektiska 
svårigheter, är det lämpligt att komplettera bilden från diagnostiska test med information från 
klassrumsorienterad testning av läsförståelse för att bättre förstå elevens styrkor och svagheter 
(Hedman 2009:182).  

Det visade sig att det var fler deltagare som var underdiagnostiserade än 
överdiagnostiserade när deltagarna blev testade i båda språken istället för endast i 
andraspråket svenska. Resultatet visade även exempel på fall där deltagarna sedan 
tidigare har blivit överdiagnostiserade, men när värderingen av resultatet utgick ifrån 
båda språken bedömde Hedman att de inte fanns några indikationer på dyslexi hos vissa 
av dessa testdeltagare (Hedman 2009).  

Den tidigare forskningen samt SPSM:s rekommendationer vid dyslexiutredningar av 
flerspråkiga som har presenterats ovan är av relevans för analysen av 
resultatredovisningen. 
 

3.3 Rådande teorier om andraspråksinlärning 
 
Det kan ta lång tid för en del andraspråksinlärare att komma upp på den språkliga nivå 
som krävs för att kunna göra en rättvisande dyslexiutredning (Abrahamsson 2009). 
Hyltenstam (2010) tar upp att andraspråkstalare kan ha svårt att förstå läromedelstexter, 
men inte vardagstexter, eftersom läromedelstexter kan ha en högre komplexitet och kan 
innehålla både ett språk på en högre nivå samt ett obekant innehåll. 
Baskommunikationsnivå, det ordförråd som krävs för att en andraspråktalare ska kunna 
uttrycka sig i tal och skrift i vardagliga situationer, uppnås oftast på 2-3 år. Det tar 
ytterligare några år innan man kommer ikapp infödda talare gällande andraspråkets 
storlek på ordförrådet samt organisation (Hyltenstam 2010).  

Inlärningshastigheten och inlärningsframgången kan variera sinsemellan 
andraspråksinlärarna på grund av olika orsaker, betonar Abrahamsson (2009:12). 
Exempel på faktorer för den individuella variationen kan vara åldern, då de flesta har 
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kommit fram till att barn lär sig andraspråket i högre hastighet, till synes utan större 
ansträngning och ofta till inföddliknande nivå, medan vuxna kan ha svårt att uppnå 
samma resultat under en dessutom avsevärt längre period. Andra faktorer kan vara 
social bakgrund, undervisning och mängden inflöde från målspråkstalare (Abrahamsson 
2009).  

Det Abrahamsson (2009) och Hyltenstam (2010) tar upp angående 
andraspråksinlärning är av relevans för analysen av resultatet och bidrar med en 
förståelse av hur lång tid det krävs för att en flerspråkig gymnasieelev/vuxen deltagare 
ska kunna genomgå en dyslexiutredning i Sverige. 

 

3.4 Samhällets ansvar 
 
Om en gymnasieelev uppvisar att denne har läs- och skrivsvårigheter, exempelvis 
dyslexi, och anses vara i behov av särskilt stöd, ska ansvarig rektor se till att eleven får 
genomgå en utredning (SFS 2010:800). I Skollagen står det även att elevhälsan ska 
kopplas in, förutom i de fall där detta tydligt anses vara obehövligt. Bedöms eleven vara 
i behov av särskilt stöd ska denne ges detta stöd (SFS 2010:800). 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 
elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (SFS 2010:800, Lag 2014:456).  

Signaler om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd kan komma från lärare, övrig 
skolpersonal, eleven själv, elevens vårdnadshavare och/eller elevens resultat på 
exempelvis nationella prov. Skollagen gäller inte för deltagare på kommunala 
vuxenutbildningar, men den gäller för gymnasieelever. En diagnos kan vara av stor 
betydelse för fördelningen av stödresurser på respektive skola, då elever med en diagnos 
är garanterade särskilt stöd under utbildningen. Tidiga insatser rörande fördelning av 
stödresurser är dessutom av stor vikt för individens utveckling av läs- och skrivförmåga. 
Det är även viktigt för att motverka en negativ och felaktig självbild vad gäller elevers 
läs- och skrivförmåga (Skolverket 2011). 

Det som står i Skollagen och det som står på Skolverkets hemsida är av relevans för 
den här undersökningen, eftersom undersökningen bland annat behandlar 
dyslexiutredning av gymnasieelever.  



14 

3 Material och metod 
I den här delen av uppsatsen presenteras valet av metod för materialinsamling samt val 
av metod för analys av insamlat material. Här presenteras även urval av informanter, 
informanterna samt utförandet av vald metod. 
 

3.1 Metod för insamling av material 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju som metod för att samla in material 
till den här uppsatsen, då metoden anses vara lämplig om man snarare vill upptäcka 
istället för att bevisa något, enligt Merriam (1994). Metoden kändes även relevant då 
svaren till forskningsfrågorna skulle inhämtas genom samtal med väsentlig personal 
inom skola och elevhälsa. Motiveringen till val av metod kommer även från Kvale & 
Brinkmanns (2009) beskrivning av kvalitativa forskningsintervjuer som professionella 
samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Jag använde mig av Kvale och Brinkmanns beskrivning av metoden vid formuleringen 
av forskningsfrågorna samt använde mig av riktlinjerna för intervjumetoden under 
intervjuerna, som exempelvis att det kvalitativa samtalet ska ha en viss struktur. Vidare 
ska intervjuerna ha ett syfte, där materialet som samlas in är tänkt att rymmas inom 
forskarfrågorna och under samtalet införskaffas grundligt prövade kunskaper (Kvale 
och Brinkmann 2009). Detta hade även mina intervjuer. Intervjun har sällan en 
standardiserad eller strukturerad procedur, så många av metodbesluten tas på plats, 
under intervjun (Kvale och Brinkmann 2009). Den kvalitativa intervjun ger utrymme 
för öppna svar, vilket jag ansåg vara fördelaktigt vid insamlingen.  

Under mina intervjuer har jag sökt efter arbetssätt rörande utredning av läs- och 
skrivsvårigheter inom gymnasieskola samt vuxenutbildning. En del av syftet med 
intervjuerna är även att försöka ta reda på hur dyslexiutredarna motiverar valet av 
metoderna för sina dyslexiutredningar. 

Under intervjuerna tydliggjordes intervjuns syfte samt användningsområde i enlighet 
med vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller god forskningsetik. Varför detta tydliggjordes 
var för att deltagarna skulle känna sig trygga i sitt deltagande, välinformerade samt för 
att redan initialt styra samtalet i rätt riktning. Jag iakttog vidare vetenskapsrådets 
riktlinjer vad gäller god forskningsetik och informerade dem om att jag skyddar deras 
personuppgifter genom att inte använda mig av deras riktiga namn, samt genom att inte 
ange vilken skola de arbetar på.  

För att få ut så mycket ny data som möjligt inom området tog jag del av 
rekommendationer från Kvale & Brinkmann (2009) vad gäller formulering av 
kvalitativa frågor. Jag följde även deras råd kring viktiga punkter gällande inledning 
samt uppföljning av en kvalitativ intervju. Enligt författarna spelar sättet frågorna ställs 
på en stor roll för svaren som kan erhållas. Ett exempel på en formulering jag använde 
mig av när jag ville att deltagarna skulle utveckla sig var: Kan du säga något mer om 
det? Har du fler exempel på det? (Intervjufrågorna finns i bilaga 1.) 
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3.1.1 Urval och begränsningar 
 
Jag kontaktade och intervjuade relevant skolpersonal när det kommer till upptäckandet 
och utredandet av dyslexi hos flerspråkiga elever på tre skolor. Jag fann relevant 
skolpersonal genom att kontakta rektorer, skolornas informationspersonal samt genom 
att fråga lärare på skolorna. Jag hörde av mig till 15 skolor placerade i 6 olika städer. 
Jag riktade mina förfrågningar till gymnasieskolor samt vuxenutbildningar eftersom jag 
hade valt att undersöka hur man går till väga vid upptäckandet av dyslexi hos 
flerspråkiga gymnasieelever samt vuxna deltagare. Valet av skolor kom jag fram till 
genom att via mejl kontakta studievägledare för lärarstudenter på ortens 
universitet/högskolor. De vidarebefordrade de uppgifter jag behövde för att komma i 
kontakt med de lärare och rektorer som arbetar med svenska som andraspråk och/eller 
språkintroduktion. Jag läste även på skolornas hemsidor om skolornas program och 
vilka som exempelvis erbjöd språkintroduktion. Sedan frågade jag rektorer via mejl om 
hur jag kunde komma i kontakt med den personal som undervisade flerspråkiga elever 
samt utredde flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Underlaget för 
undersökningen blev tre skolor med sammanlagt 12 informanter (se 3.1.3). Skolorna är 
lokaliserade på två olika orter. 

Förhoppningen var att få intervjua relevant personal på minst tre av dessa skolor för 
att jag skulle kunna göra vissa antaganden baserade på det insamlade materialet med 
stöd av tidigare forskning inom området, och på det viset stärka uppsatsens validitet. På 
grund av att jag endast har intervjuat 12 informanter kommer jag inte kunna göra några 
generaliseringar baserade på informanternas svar, men vissa antaganden och slutsatser 
kan troligtvis dras utifrån den insyn i arbetet med upptäckandet och utredandet av 
dyslexi som informanterna bidrar med.  

Metodbeskrivningen, intervjufrågorna i bilaga 1 och litteraturgenomgången syftar till 
att vara tillräckligt utförliga för att en liknande studie ska kunna utföras, och att ett 
liknande och eventuellt utvecklat resultat ska kunna uppmätas. 
 

3.1.2 Utförande och transkribering 
 
Jag kontaktade informanterna via mejl samt telefon. Det visade sig vara svårt att få tag i 
informanter som hade tid att delta eller kände sig erfarna nog för att kunna delta. En del 
av de jag kontaktade menade att de inte hade tillräckligt goda kunskaper om hur man 
utreder dyslexi hos flerspråkiga elever. En del av de som jag kontaktade berättade att de 
saknade resurser rörande dyslexiutredning av flerspråkiga eftersom antalet flerspråkiga 
elever hade ökat hastigt på senare år och de hade inte hunnit med att utveckla 
verksamheten i samma takt.  Vissa skolor ville inte delta på grund av att de prioriterade 
lärarstudenter som studerade på samma ort, och de fick fler intervjuförfrågningar än de 
hade tid för. De tre skolor som tackade ja till att delta, är belägna i två olika städer samt 
i två olika kommuner. 

Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplatser. En intervju var en gruppintervju 
med fyra svenska som andraspråkslärare samt en specialpedagog och resterande 
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intervjuer var enskilda. Min förhoppning var att intervjua samtliga enskilt för att 
försäkra mig om att alla kände sig anonyma i sina utlåtanden. På grund av tidsbrist ville 
däremot några av lärarna samt en specialpedagog intervjuas i grupp.  

Jag spelade in intervjuerna med diktafon för att vara säker på att jag fick med allt 
som sades under intervjuerna. (Intervjufrågorna finns i bilaga 1.) Intervjuerna 
transkriberades sedan i sin helhet för att i så stor utsträckning som möjligt återspegla 
vad som sades under intervjuerna. Transkriberingar återspeglar inte den 
situationsbundna och empatiska närvaron vid intervjutillfället, men är nödvändiga för 
att kunna utföra en värdefull analys av insamlad data, enligt Dimenäs (2007). Vid 
transkriberingen skrev jag ut vad informanterna sade ordagrant och pauseringar. För att 
göra materialet mer läsbart slopades sedan pauseringar, upprepningar samt vissa 
grammatiska felkonstruktioner, i enlighet med Dimenäs (2007). 

 

3.1.3 Presentation av skolorna samt informanterna 
 
Informanterna presenteras skolvis. Namnen är fiktiva och jag har valt att ge den 
intervjuade personalen på skola A namn som börjar på A. Namnen på skolpersonalen på 
skola B börjar på B och samma namngivningsprincip gäller för skola V, för att 
underlätta för läsaren. V står för vuxenutbildning. Eftersom skola A och skola B har 
samma dyslexiutredare har dessa utredare fått namn på D, för dyslexiutredare. 
Dyslexiutredarna på skola A och skola B presenteras efter skola B men innan skola V. 
 
Skola A: På gymnasieskolan finns bland annat språkintroduktionsprogrammet samt 
nationella program. Som nyanländ ungdom läser man först 1-3 terminer 
språkintroduktion på en annan skola, sedan kommer man till den här skolan för att 
fortsätta läsa språkintroduktion, oftast i några läsår till, tills man har uppnått tillräckligt 
många slutbetyg ur läroplanen för årskurs 9 för att kunna söka in på ett nationellt 
program. Om man inte hinner uppnå målen före man har fyllt 20 år är gymnasiet inte 
aktuellt längre, utan då får man i så fall fortsätta sin utbildning på SFI, folkhögskola 
eller komvux. Det finns två dyslexiutredare som utreder kommunens gymnasieelever. 
Nedan listas samtliga informanter på skola A. 

Alma: Samordnare på språkintroduktionen, behörig gymnasielärare i svenska som 
andraspråk (sva) och har arbetat som lärare i över 30 år. Under sina verksamma år har 
hon tagit del av en föreläsning om dyslexi. 

Andrea: Har arbetat som speciallärare på språkintroduktionen i två terminer. Hon har 
varit speciallärare på högstadiet i 17 år och har arbetat mycket med elever med 
Aspergers syndrom. Hon är från början mellanstadielärare i matematik, fysik och 
engelska vilket hon började arbeta med för 40 år sedan.  

Alice: Behörig gymnasielärare i svenska som andraspråk, religion, historia och idrott. 
Hon har arbetat som lärare i ca sex år. 

Anna: Behörig gymnasielärare i svenska som andraspråk och bild och har arbetat 
som lärare i 6 år.  
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Anastasia: Behörig årskurs 4-9-lärare samt gymnasielärare i svenska och svenska 
som andraspråk. Hon har arbetat som lärare i ca sex år. 

Abdi: Har jobbat i fyra år på gymnasienivå som modersmålslärare i somaliska. Han 
är i grund och botten en naturvetare och behörig lärare i kemi och biologi. Halva 
tjänsten ligger på en högstadieskola och andra på gymnasieskolan. Abdis 
modersmålskunskaper har vidareutvecklats i Sverige i samband med kurser i 
modersmålsundervisning.  

 
Skola B: Gymnasieskola med nationella program. Eleverna som läser här har oftast 
uppnått målen för att kunna gå ett nationellt program (8 slutbetyg för praktiska program, 
12 för teoretiska program). På gymnasieskolan kan man läsa svenska som andraspråk på 
gymnasienivå. Det finns två dyslexiutredare som utreder kommunens gymnasieelever. 
Nedan listas samtliga informanter på skola B. 

Beatrice: Har jobbat som speciallärare i en halv termin och blev speciallärare för fyra 
år sedan. Hon är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska och har arbetat med 
detta i över 20 år och har tidigare arbetat som specialpedagog. Förutom att hon för 
närvarande arbetar som speciallärare så undervisar hon även gymnasieelever i engelska. 
Den grupp elever hon hjälper i engelska har olika behov av extra stöd, eftersom vissa 
har läs- och skrivsvårigheter. I gruppen finns även flerspråkiga som inte har läst så 
mycket engelska i hemlandet och behöver extra stöd i engelskundervisningen.  I 
gruppen finns även elever med dyslexi, elever som av någon annan anledning kanske 
har ADHD eller ADD. Beatrice har även läst en kurs i dyslexiutredning samt undervisat 
en läs- och skrivkurs som fanns för 10 år sedan med ”en till en”-undervisning för elever 
med läs- och skrivsvårigheter, såsom dyslexi. Hon har även arbetat på SFI och 
påbyggnads-SFI.  

Bella: Arbetar som gymnasielärare och handleder elever som går en sjunde termin. 
Hon är utbildad ämneslärare på gymnasienivå i engelska, svenska och svenska som 
andraspråk och har arbetat i 23 år (20 år på skola B). Hon har inte fått någon 
fortbildning i hur man utreder dyslexi, och minns inte att hon har varit med på någon 
föreläsning om dyslexi i allmänhet heller. Däremot har hon studerat en del av eget 
intresse, men hon har inte gått någon kurs i dyslexi.  

Dyslexiutredare 1 (skola A och B), Dagny: Dagny arbetar primärt som 
dyslexiutredare och har arbetat med det sedan 2008. Hon har tidigare arbetat som 
gymnasielärare i svenska och engelska i 22 år. Hon läste till specialpedagog för ca tio år 
sedan, och efter det läste hon en kurs om grava läs- och skrivsvårigheter där hon 
fördjupade sina kunskaper om dyslexi och dyslexiutredningar. I sitt arbete ägnar hon sig 
även åt rådgivning till andra gymnasielärare, kontakt med föräldrar och andra 
specialpedagoger. Hon ingår i ett nätverk av specialpedagoger och elevhälsopedagoger 
som finns ute på de kommunala gymnasieskolorna, vilka träffas två gånger per termin. 
Dagny har gjort dyslexiutredningar av flerspråkiga elever. 

Dyslexiutredare 2 (skola A och B), Desirée: Desirée är utbildad logoped och har 
jobbat som logoped med uppdrag att göra läs- och skrivutredningar på gymnasiet inom 
kommunala elevhälsan sedan 2008. Desirée har gjort dyslexiutredningar av flerspråkiga 
elever i tidig ålder, men vid tillfället för intervjun hade hon inte på egen hand utrett 
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någon flerspråkig gymnasieelev. Däremot kan hon i sin tjänst tilldelas en sådan 
dyslexiutredning. 
 
Skola V: Vuxenutbildningen i x-kommun. På vuxenutbildningen kan man läsa svenska 
som andraspråk från grundläggande nivå till gymnasienivå. Andraspråksdeltagarna som 
läser svenska som andraspråk på vuxenutbildningens grundläggande nivå eller på 
gymnasienivå har sedan tidigare läst svenska som andraspråk på exempelvis SFI. Det 
finns en dyslexiutredare som utreder vuxenutbildningens deltagare. Nedan listas 
samtliga informanter på skola V. 

Vanessa: Vanessa arbetar som svensklärare och svenska som andraspråkslärare på 
gymnasienivå. Hon är utbildad lärare för grundskolans senare år samt gymnasiet. På 
komvux har hon arbetat i 20 år, men hon har arbetat som lärare i över 25 år. Hon har 
inte gått någon dyslexiutbildning men specialpedagogerna på skolan har hållit i interna 
föreläsningar, samt gett tips och vägledning på exempelvis ämnesträffarna.  

Dyslexiutredare Viktoria: Viktoria arbetar både på SFI och på vuxenutbildningen. 
Hon är talpedagog, speciallärare och har behörighet i svenska som andraspråk. Hon 
menar att det är nödvändigt att besitta en sådan kombination för att bedöma 
utlandsfödda vad gäller dyslektiska svårigheter. Hon började läsa pedagogik för ca 45 år 
sedan. För att bli talpedagog var hon tvungen att ha jobbat som lärare i åtta år, så hon 
läste först till lågstadielärare och arbetade som det i åtta år innan hon blev behörig 
talpedagog. Hon har även läst sociologi, engelska, neurolingvistik, stamningsterapi och 
psykologi. Viktoria jobbade med barn och svenska vuxna dyslektiker fram till för 13 år 
sedan. Antalet invandrare ökade på vuxenutbildningen så hon läste till en sva-
behörighet och sedan dess har hon jobbat heltid med vuxna invandrare. Hon är godkänd 
av högskoleverket som intygsgivare för högskoleprov för dyslektiker. Hon gjorde två 
dyslexiutredningar på invandrare som godkändes av högskoleverket. Viktoria har efter 
detta gjort dyslexiutredningar av flerspråkiga vuxendeltagare.  
 

3.2 Metod för analys av material  
 
I den här undersökningen har jag bland annat använt mig av analysmetoden av 
kvalitativ data som Kvale & Brinkmann (2009) har redogjort för. De betonar att man 
börjar med att fråga sig vad som ska analyseras och varför (innehåll och syfte), innan 
man funderar på hur materialet ska analyseras och bilda meningsfull kunskap. På så vis 
kunde jag komma fram till vad som inte rymdes inom studien. Efter det samordnades 
och sammanfattades deltagarnas svar under respektive intervjufråga. Sedan kunde 
informationen delas in under tillhörande frågeställning och slutligen i underkategorier. 
Den metod som användes för att kunna hitta dessa underkategorier kallas för 
meningskodning av Kvale & Brinkmann (2009). Jag letade efter olika nyckelord i 
citaten för att kunna få en överblick av hur många som tog upp ett visst ämne, och efter 
det vad som sades om ämnet. Ryen (2004) beskriver hur man kan gå till väga när man 
analyserar kvalitativ data, vilket jag även har valt att iaktta under analysarbetet. Ryen 
menar att man måste dela in data i deskriptiva kategorier innehållande personer, 
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aktiviteter och andra relevanta teman för studien, vilket jag gjorde.  Kategorierna kan 
förändras med tiden i och med att man upptäcker olika saker i det insamlade materialet. 
I mitt fall rörde det sig om att jag exempelvis delade in citat från intervjuerna i olika 
områden, samt informanternas roll vid upptäckandet av dyslexi. Jag delade till exempel 
in dyslexiutredarnas svar i ett dokument och sedan delade jag in deras svar på 
intervjufrågorna under tillhörande frågeställning från syftet. Efter det letade jag efter 
nyckelord och teman, exempelvis samarbetet med modersmålslärare, svårigheter med 
upptäckten av dyslexi hos flerspråkiga, standardiserade respektive kvalitativa 
utredningsmaterial och indikationer för dyslexi hos flerspråkiga. Jag började även med 
metodanalysen så fort jag hade samlat in material från någon av deltagarna. Både Kvale 
& Brinkmann (2009) samt Ryen (2004) menar att man med fördel kan påbörja 
analysarbetet före samtliga intervjuer är genomförda för att underlätta för 
analysprocessen, vilket jag gjorde. Eftersom jag redan hade börjat se teman utifrån det 
första materialet som samlades in effektiviserades analysprocessen av det materialet 
som samlades in i de sista intervjuerna. 

En sak man kan vänta sig av det insamlade stoffet är att vissa delar av svaren rör sig 
utanför det valda fördjupningsområdet enligt Kvale & Brinkmann (2009). Min uppgift 
under bearbetningen av stoffet var bland annat att göra en analys av vad som var 
användbart för studien. Resultatet kopplades sedan till teori, Skollagen och tidigare 
forskning inom samma område.  

 

3.2.1 Utförande av analys 
 
När jag skulle analysera min insamlade data började jag med att dela in materialet i tre 
delar, en del för min första och andra frågeställning gällande vad som leder till en 
dyslexiutredning som lärarna, specialpedagogen och specialläraren svarade på. En 
annan del utformades för mina övriga frågeställningar gällande själva utredningen med 
dyslexiutredarnas svar och en tredje del för det som jag med säkerhet inte kunde placera 
inom frågeställningarna. Den tredje delen sorterades bland annat in i faktorer som 
problematiserar arbetet med upptäckten av dyslexi hos flerspråkiga. Valet att behålla 
dessa periferidata utgick ifrån att de eventuellt kunde vara användbara längre fram, 
vilket det visade sig vara. Det som sades om svårigheterna med upptäckten och 
utredandet av dyslexi visade sig hänga ihop med vilka tecken som lärarna tolkade som 
tecken på dyslexi hos flerspråkiga, eftersom de faktorer som försvårade upptäckandet 
och utredandet av dyslexi hos flerspråkiga kan vara både tecken på dyslexi och 
bristande språkbehärskning. Den insamlade information som handlade om snarlika 
frågor men som rörde sig för långt utanför studien utelämnades. 

Jag delade vidare in de tre olika delarna i olika teman/områden utifrån de nyckelord 
som framkom under intervjuerna (se 3.2). Sedan sammanfattade jag informanternas 
svar. Först när informationen sammanfattats och delats in i olika områden blev resultatet 
överskådligt.  
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4 Resultatredovisning och analys 
Under den här delen i uppsatsen kommer resultatet av undersökningen att redovisas 
utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Efter resultatredovisningen av tillhörande 
frågeställning följer en analys av resultatet som kopplas till teori och tidigare forskning. 
Under 4.1 redogör jag för vad som framkom under intervjuerna rörande den första 
frågeställningen, gällande lärarnas, specialpedagogens, speciallärarens och 
dyslexiutredarnas tolkningar rörande tecken på dyslexi hos flerspråkiga samt 
försvårande faktorer vid upptäckten av dyslexi. Under 4.2 redogör jag för det som 
framkom under intervjuerna rörande den andra frågeställningen, gällande hur processen 
vid upptäckandet av dyslexi ser ut på de olika skolorna, som kan leda till en 
dyslexiutredning. Under 4.3 redogör jag för vad som framkom under intervjuerna 
rörande den tredje frågeställningen, gällande dyslexiutredarnas verktyg vid kartläggning 
av flerspråkigas dyslexi och utredarnas motiveringar till val av verktyg. 
 

4.1 Tecken på dyslexi och försvårande faktorer 
 
Nedan redogör jag för den första frågeställningen rörande tecken på dyslexi samt 
försvårande faktorer för upptäckandet av dyslexi hos flerspråkiga. Under 4.1.1 
behandlas lärarnas, specialpedagogens, speciallärarens och dyslexiutredarnas tolkningar 
gällande tecken på dyslexi hos flerspråkiga. Under 4.1.2 behandlas vilka faktorer som 
kan försvåra upptäckten av flerspråkigas dyslexi utifrån det som framkom under 
intervjuerna med lärarna, specialpedagogen, specialläraren och dyslexiutredarna. Under 
4.1.3 presenteras en analys av resultatet. 
 

4.1.1 Vad lärarna samt utredarna tolkar som tecken på att en flerspråkig 
gymnasieelev/vuxen deltagare har dyslexi 

 
Nedan behandlas uppsatsens första frågeställning och resultatet är indelat i 
underrubriker. Under 4.1.1.1 presenteras vad som kom fram under intervjuerna med 
lärarna, specialpedagogen och specialläraren. Under 4.1.1.2 redogör jag för vad som 
kom fram rörande dyslexitecken under intervjuerna med dyslexiutredarna. 4.1.1.3 är en 
sammanfattning av det som framkom under 4.1.1.1 och 4.1.1.2. En analys av 
resultatredovisningen presenteras under 4.1.3.  
 

4.1.1.1 Ur intervjuerna med lärarna, specialpedagogen och specialläraren 
 
Det finns olika typer av språkliga nedsättningar en flerspråkig elev kan uppvisa för att 
de intervjuade lärarna ska börja fundera på om det kan röra sig om dyslexi snarare än 
exempelvis bristande språkbehärskning eller modersmålets transfer (språkliga 
överföringar från modersmålet). Lärare från samtliga skolor och specialpedagogen 
Andrea nämner under intervjuerna flera exempel på dessa språkliga nedsättningar, 
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exempelvis att en elev inte tar sig framåt i sin läs- och skrivutveckling eller att 
språkutvecklingen tar ovanligt lång tid. Flera av de intervjuade lärarna framhåller att om 
en elev har svårt att minnas samt återge vad den precis har läst kan detta vara tecken på 
dyslexi. Alice betonar detta i exempel 1, att stora problem med att återge en kortare text 
eller en mening som man precis har läst, kan vara ett tecken på att det rör sig om 
dyslexi. 

Exempel 1: Ur intervjun med Alice 

Till exempel även om du bara har en mening och du säger här står svaret i den här meningen och 
så läser den här eleven svaret, en mening och så frågar man: Vad läste du nu? Och eleven vet inte 
vad den har läst, ingen igenkänning. 

I exempel 2 berättar Andrea att problem med stavningen kan vara ett tecken på att en 
elev har dyslexi. Fler exempel på dyslexitendenser är när eleven skriver oläsligt för att 
dölja sina svårigheter och när eleven ofta gissar på vad som kan vara rätt svar eftersom 
eleven inte har förstått det denne har läst, enligt Andrea. Hon betonar att hon känner 
igen dessa språkliga nedsättningar från svenska målspråktalande dyslektiker. 

Exempel 2: Ur intervjun med Andrea 

Det är ju språkutvecklingen, allmänt, när den stannar upp. Så tidsfaktorn är jätteviktig för att se att 
oj, här stannar det upp, här är det fel. Och sen är det ju påtagliga saker som stavning. Och sen när 
man känner igen de här sakerna med att man kamouflerar saker genom att gissa och man 
kamouflerar saker genom att skriva oläsligt. Och det känner man ju igen från svensktalande elever. 

Alice tar i exempel 3 upp liknande tecken som kan tolkas som dyslexi, exempelvis olika 
strategier för att dölja vad som eventuellt kan vara svårigheter med avkodningen, genom 
att gissa sig fram, prata otydligt och att försöka att få läraren att uppge rätt svar.  

Exempel 3: Ur intervjun med Alice 

Jag har en elev nu och hon gissar och försöker ofta komma på någon strategi då hon försöker få 
mig att säga svaret. Hon bara: Visst, det var så här att de skulle göra, det var så va? Hon kör med 
det som en strategi, ja men att hon börjar mumla och så sen: eller hur? 

Specialläraren Beatrice berättar i exempel 4 att något som kan göra henne misstänksam 
vad gäller dyslexi är när en elev har mycket svårt att uppfatta hur ord stavas eller svårt 
att bevara i minnet hur ljuden i ett ord stavas. Dessa specifika problem har hon 
uppmärksammat även hos svenska målspråkstalare med dyslexi, när de exempelvis 
skriver på språk som engelska med en låg transparens (oregelbunden ortografi). Hon tar 
även upp att hon förhåller sig till det hon vet om modersmålets ordföljd för att veta lite 
säkrare om det rör sig om ett andraspråksfel som transfer från modersmålet eller ett 
språkfel av dyslektisk karaktär.  

Exempel 4: Ur intervjun med Beatrice 

Till exempel persiska, jag vet hur man skriver, ordföljden, man ska ju känna till hur språket är 
uppbyggt för att se att det här kanske inte bara är för att det är ett annat modersmål utan det kanske 
är att eleven har haft svårigheter eller att man kanske har studerat väldigt kort tid. Det kan vara 
svårt att uppfatta hur ord stavas till exempel, det kan ju vara ett tecken. För det kan ju vara så med 
engelska som inte är så transparent för svenska elever med dyslexi så är det oerhört svårt att läsa in 
en gloslista, och sen skriva ner orden och stava dem korrekt. Utan då måste man ju höra orden och 
kan man höra orden ofta men inte kunna ha de här ordbilderna i minnet och kanske ha svårt att 
befästa så kan det ju vara ett tecken. 
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Vanessa betonar i exempel 5 att det är mycket svårt att se när en flerspråkig elev har 
dyslexi med tanke på att de processar ett nytt språk och att de kan ha svårt att höra 
skillnad på vissa svenska språkljud då dessa är nya och obekanta ljud för dem. Att 
flerspråkiga har svårt för stavning av svenska ord kan bero på att vissa språkregler inte 
är automatiserade, istället för dyslexi. Hon upplever däremot att när en elev kastar om 
bokstäver kan det röra sig om dyslexi, eftersom det språkfelet inte har med en elevs 
modersmål att göra. Vanessa menar att det är lättare att upptäcka dyslektiska 
nedsättningar när elever läser högt än vid skriftlig produktion. 

Exempel 5: Ur intervjun med Vanessa 

Det är mycket, mycket svårare än hos svenska elever. Hos svenska elevens texter kan man se att 
felen är okonsekventa vad det gäller stavningen. Sva-eleverna kan till exempel veta hur man böjer 
ett verb men gör inte alltid rätt, det kan bero på att det inte sitter helt automatiserat. Som sva-elev 
kan du ha svårt att höra vokaler och registrera olikheterna i språket. Det gör det så svårt att se 
signalerna på att det är något fel. Då är det lättare att se det när de läser, eleven har ett annat språk i 
det muntliga och när de läser än när de skriver. Elever som kastar om bokstäver är en stark 
indikation, därför att det är inget sva-fel.  

Anna belyser i exempel 6 att en elev inte behöver ha problem med samtliga delar av 
språket för att hon ska misstänka att det rör sig om dyslexi. Hon menar att elever med 
dyslexi kan ha stora svårigheter med vissa delar och hon tar upp ett exempel med en 
elev som har stora problem med framförallt den skriftliga delen där eleven i fråga 
uppvisar en osäkerhet vid stavning genom att bland annat stava samma ord på olika sätt 
i kortare textstycken.  

Exempel 6: Ur intervjun med Anna 

Hon utvecklar sin hörförståelse, hon utvecklas muntligt, men inte skriftligt. Hon kan inte stava de 
vanligaste orden. På ena raden så skriver hon hetter, och nästa heter och sista raden hette fast det 
ska vara samma ord.  

Andrea framhåller att vilka delar man har lättare respektive svårare för kan bero på vad 
man har för modersmål, exempelvis somaliska, vilket är mer av ett muntligt språk än 
skriftligt och till följd av detta kan de skriftliga momenten upplevas som svårare än de 
muntliga. Abdi tar i exempel 7 upp olika språkliga störningar som kan göra att han 
misstänker att det rör sig om specifika läs- och skrivsvårigheter hos de eleverna han 
undervisar, med somaliska som modersmål.  Om eleven hoppar över delar av ord samt 
hela ord eller om eleven tar längre tid på sig att utvecklas framförallt skriftligt än vad en 
elev utan dyslektiska svårigheter borde göra, tolkar Abdi detta som tecken på dyslexi. 
Han framhåller att han har svårare att upptäcka att någon av hans elever har dyslexi 
genom att se till den muntliga produktionen.  

Exempel 7: Ur intervjun med Abdi 

Och det man ser är ju att eleven bortfaller på bokstäverna en hel del, och att eleven kan hoppa över 
en hel del ord. Eleven kan läsa eller skriva första delen av ett ord och hoppa över andra delen. Och 
till en viss grad förstår man att det måste finnas mer problem för den eleven. Man har ju också 
blivit medveten om hur länge den eleven har läst i skolan, hur mycket kunskap eleven har med sig 
och efter att man har haft eleven ett tag då förstår man mer. Det är sällan man upptäcker dyslexi 
hos någon muntligt. Det ska vara någon som har en svår grad, svårt med tal. Men dyslexi är lättare 
att se i skrivandet.  
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Anastasia har sett dyslektiska varningstecken i handstilen hos flerspråkiga elever som 
har varit i Sverige under en längre period, då handstilen har påmint om handstilen hos 
svenska dyslektiker hon tidigare har undervisat. Hon berättar i exempel 8 att en av 
hennes flerspråkiga elever som hade en handstil som påminde om ”kråkfötter” även 
läste halva rader, gissade sig fram vid läsning och hade väldigt svårt att förstå texter, till 
och med tillsammans med lärarens hjälp. När Anastasia diskuterade detta med 
modersmålsläraren visade det sig att eleven hade liknande problem även på 
modersmålet.  

Exempel 8: Ur intervjun med Anastasia 

Först var det ju bokstäverna. Med tanke på hur länge eleven hade varit i Sverige och att det såg ut 
som kråkfötter.  Och då kom jag på att det kunde vara någon läs- och skrivsvårighet. Hur hon med 
pennan formulerade bokstäver kunde jag jämföra med svenska elever som har haft dyslexi och hur 
deras handstilar har sett ut och så kunde man se att det fanns likheter. Sen är ju inte det något 
klockrent att ja, här har vi förmodligen någon dyslexi. Men sen så fortsatte det ju och eleven hade 
svårt att förstå texter, läste halva rader. Gissade sig fram. Och jag brukade få lova att stryka under 
här har du svaret i texter, och ändå var det väldigt svårt för eleven. 

Ovan har vi tagit del av vad lärarna, specialpedagogen och specialläraren tolkar som 
tecken på dyslexi hos flerspråkiga. Följande avsnitt tar upp vad dyslexiutredarna sade 
rörande detta. Efter det följer en sammanfattning av 4.1.1.1 och 4.1.1.2. 
 

4.1.1.2 Ur intervjuerna med dyslexiutredarna 
 
Det kan vara svårt att skilja på exempelvis bristande språkbehärskning och dyslexi när 
man utreder flerspråkiga elever/deltagare, enligt dyslexiutredarna. Samtliga utredare 
framhåller däremot att vissa nedsättningar i språkförmågan som indikerar att det rör sig 
om dyslexi hos flerspråkiga, framgår tydligare än andra. Tecknen på dyslexi som 
utredarna söker efter är desamma för flerspråkiga som för målspråkstalare.  

När Desirée genomför dyslexiutredningar tittar hon exempelvis på uppfattandet av 
språkljud, ordförståelse, arbetsminne, skriftlig och muntlig produktion samt 
läsförståelse/avkodning, för att avgöra om det rör sig om dyslexi (se exempel 9). 

Exempel 9: Ur intervjun med Desirée 

Men sen vill jag ju också kunna ta reda på om det är en mer dyslektisk profil, att det är mer 
avkodning och stavning som utger svårigheter eller om det är läs- och skrivsvårigheter av någon 
annan art, till exempel svårigheter med förståelsen av någon annan anledning, och då vill jag ju ta 
reda på det. Så jag skulle titta på både som du säger på ljud och på även språk och ordförståelse, 
minne, förståelsen av text och så. Det jag försöker titta på är olika språkliga nivåer, jag tittar på 
ljudnivå, jag tittar på ordnivå, menings- och satsnivå och på textnivå, både att lyssna och att läsa, 
och förstås att ta in och att uttrycka både muntligt och skriftligt, för att få en helhetsbild av hur det 
fungerar.  

Enligt Desirée bör dyslexiprofilen däremot vara extra tydlig hos flerspråkiga för att de 
ska få en rättvisande diagnos, eftersom det finns flera faktorer som kan försvåra 
upptäckten av dyslexi hos flerspråkiga. (se exempel 10). 

Exempel 10: Ur intervjun med Desirée 

För att kunna bedöma om det är dyslexi hos en flerspråkselev med flera bakgrundsfaktorer 
behöver jag ha en mycket tydligare profil än hos en målspråkstalare för att vara säker. Jag tittar 
efter samma skala och signaler men det behöver vara ännu tydligare tecken för att vara säker. 
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Dagny tar i exempel 11 upp att grunden för analysen av en dyslexiutredning ser likadan 
ut för både flerspråkiga och svenska målspråkstalare.  Med grunden för analysen menar 
hon att man letar efter fonologiska nedsättningar som ligger till grund för att 
avkodningen inte är automatiserad. 

Exempel 11: Ur intervjun med Dagny 

Grunden är den densamma för analysen av utredningen. Det gäller att hitta eventuella fonologiska 
svagheter som ligger till grund för att avkodningen inte fungerar och att den inte är automatiserad. 

Viktoria betonar i exempel 12 att två dyslexitecken hos flerspråkiga som hon upplever 
vara extra tydliga. De tecken hon talar om är när en deltagare har ovanligt svårt att 
tillägna sig systematisk undervisning och när automatiseringen av språkinlärningen tar 
mycket lång tid. 

Exempel 12: Ur intervjun med Viktoria 

Men om det är en elev som inte svarar på min undervisning där vi jobbar systematiskt med 
datorprogram, vi hör, vi ser, vi läser, vi gör diktamen, men det händer ingenting då börjar jag ju 
undra, men vad är det här för någonting. Och ser jag att det här tar mycket längre tid för dem att 
lära in, då kan jag börja misstänka att det rör sig om dyslexi. Hos en dyslektiker automatiseras 
allting långsammare. 

Ovan har vi tagit del av vad dyslexiutredarna tog upp rörande tecken på dyslexi hos 
flerspråkiga. Nedan följer en sammanfattning av vad lärarna och utredarna tog upp 
gällande indikationer för dyslexi hos flerspråkiga. 
 

4.1.1.3 Sammanfattning 
 
Som vi har sett ovan angav specialpedagogen, specialläraren och lärarna på samtliga 
skolor att det finns flera olika språkliga nedsättningar hos andraspråkselever som de 
tolkar som tecken på dyslexi, istället för exempelvis bristande språkbehärskning eller 
transfer från modersmålet. De dyslexitecken som togs upp var bland annat: att 
eleven/deltagaren inte tar sig framåt i sin läs- och skrivutveckling, att språkutvecklingen 
tar ovanligt lång tid eller att en elev har svårt att minnas samt återge vad den precis har 
läst. Fler exempel på dyslexitecken var: problem med stavningen, när eleven skriver 
oläsligt eller har en viss svårläst handstil, när eleven gissar sig fram vid läsning, när en 
elev har mycket svårt att uppfatta hur ord stavas samt svårigheter med att bevara i 
minnet hur ljuden i ett ord stavas och när en elev kastar om bokstäver. Några av lärarna 
framhöll att de kunde upptäcka dyslektiska språkfel genom att se till den muntliga 
produktionen, vid exempelvis högläsning och återberättande av text. Några ansåg att 
dyslektiska språkfel blev tydligare vid den skriftliga produktionen. En lärare och 
specialpedagogen tog upp att detta berodde helt på vilken del i språket eleven hade 
störst problem med, eftersom dyslexinedsättningarna i vissa fall hade en tydligare 
påverkan på endast någon av delarna i språket. 

I de fall där flerspråkiga elever inte har automatiserat ordavkodningen i den 
utsträckning som verkar rimlig för en elev utan dyslexi kan dyslexiutredarna ofta dra 
slutsatsen att det rör sig om dyslektiska störningar. Ett annat tydligt tecken kan vara att 
eleven har mycket svårt att tillägna sig systematisk språkundervisning. Dyslexitecknen 
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är desamma för flerspråkiga och målspråkstalare, men tecknen bör helst vara tydligare 
hos flerspråkiga för att diagnosen ska bli så rättvisande som möjligt, enligt två av 
utredarna. Det utredarna tittar efter under dyslexiutredningar är bland annat 
nedsättningar av de fonologiska förmågorna, dyslektiska språkfel vid skriftlig och 
muntlig produktion samt ordförståelse och läsförståelse/avkodning. 

 

4.1.2 Faktorer som kan försvåra upptäckten och utredandet av flerspråkigas dyslexi 
 
Nedan behandlas vidare uppsatsens första frågeställning, gällande vilka de vanligast 
förekommande orsakerna till flerspråkigas språksvårigheter är och som kan ligga till 
grund för svårigheterna med upptäckandet av dyslexi hos flerspråkiga. Under 4.1.2.1 
redogör jag för vad som kom fram under intervjuerna med lärarna, specialpedagogen 
och specialläraren. Under 4.1.2.2 redogör jag för vad som kom fram under intervjuerna 
med dyslexiutredarna rörande svårigheter med upptäckandet av flerspråkigas dyslexi. 
Under 4.1.2.3 presenteras en sammanfattning av 4.1.2.1 och 4.1.2.2. En analys av 4.1.1 
och 4.1.2 presenteras under 4.1.3.  
 

4.1.2.1 Ur intervjuerna med lärarna, specialpedagogen och specialläraren 
 
De intervjuade lärarna tar upp flera faktorer som kan försvåra upptäckten av dyslexi hos 
flerspråkiga och som kan leda till att en dyslexiutredning inte blir aktuell. Dyslexi är 
inte något som någon av lärarna misstänker i första hand, då en flerspråkig 
elevs/deltagares svårigheter kan bero på helt andra saker som dessutom förekommer 
oftare bland flerspråkiga elever, som bristande språkbehärskning. Samtliga lärare 
berättar att de utesluter allt annat innan de misstänker att det rör sig om dyslexi. Alma 
berättar i exempel 13 att de elever som inte har varit i Sverige i mer än fyra år först och 
främst erbjuds att läsa svenska som andraspråk på skolan för att förbättra sin 
språkbehärskning, när de uppvisar låga skolresultat. Hon framhåller att det tar lång tid 
innan man misstänker dyslexi samt innan en dyslexiutredning blir aktuell för 
flerspråkiga.  

Exempel 13: Ur intervjun med Alma 

Men om eleven har gått fyra år i svensk skola och har låga resultat på testet då frågar man: Vill du 
inte läsa svenska som andraspråk? Så man kan säga på så sätt så skjuts det ju också upp det här 
med dyslexiutredandet. Det kan ju vara dyslexi men det kan ju också vara att de behöver sva. 

Förutom tidsfaktorns roll i flerspråkiga elevers språkutveckling tar Alma upp att en kort 
skolbakgrund är en vanlig förklaring till varför eleven tar sig framåt långsammare än 
andra och att man därför ofta överväger den förklaringen till en elevs läs- och 
skrivsvårigheter. Hon säger att man ”famlar” vid sin beskrivning av processen med att 
upptäcka vad läs- och skrivsvårigheterna kan bero på hos flerspråkiga (se exempel 14).  

Exempel 14: Ur intervjun med Alma 

Och det tar lång tid. Man utesluter allt annat först. Man kan ha några somalier i klassen och alla 
somalier går framåt kanske men inte den här eleven. Och då gör man så här: hon har gått mycket 
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mindre i skolan än de andra och det är det, och det, och det. Alltså man håller ju på så där och 
famlar och till slut så börjar man tänka: men kan det vara? 

Abdi berättar i exempel 15 att det kan vara svårt att bedöma vad elevens svårigheter 
beror på, då en elev kan ha bristfälliga kunskaper även på modersmålet när det kommer 
till att läsa och skriva. Han menar även att bristande språkbehärskning på modersmålet 
oftast är förklaringen till de språkliga svårigheterna. Han tar vidare upp att det tar flera 
år innan man misstänker att en flerspråkig elev har dyslexi. 

Exempel 15: Ur intervjun med Abdi 

Man kan blanda ihop och bland annat se att eleven inte har så mycket kunskap i modersmålet eller 
svenskan. Det kan vara, man tror att eleven har svårighet på modersmålet om man har läst lite på 
modersmålet. Dålig stavning kan ha att göra med vad de kan kunskapsmässigt. Och det kan vara 
det typiska problematiska[…] och vad som är mycket svårt med den här gruppen är att skilja på 
om den här eleven har språksvårigheter som utvecklas eller om det är dyslexi. Man tänker inte att 
det är dyslexi. När eleven har varit här i flera år då blir det att man börjar misstänka det.   

Även Bella betonar att dyslexi inte är det första man tänker på när en flerspråkig elev 
har problem med språkinlärningen, utan att det kanske snarare har att göra med att man 
inte har läsvana, eller tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket eller i den 
svenska kulturen (se exempel 16). 

Exempel 16: Ur intervjun med Bella 

Men det är ju samma sak där att jag har svårt att avgöra, beror en svårighet på att läsningen inte är 
automatiserad, det vill säga de har inte läst tillräckligt mycket över huvudtaget, eller att läsningen 
inte är automatiserad på svenska eller på att de faktiskt har svårt att tolka det de läser? 

Alice framhåller att hennes elever även kan ha svårt att lära sig ett nytt språk på grund 
av tidigare trauman eller på grund av att de brottas med exempelvis ungdomsrelaterade 
problem. Andrea tar även hon upp att man tittar på olika faktorer som kan ligga till 
grund för en elevs långsamma språkutveckling, som skolbakgrund eller elevens 
psykiska hälsa.  

Ovan har vi tagit del av vad lärarna, specialpedagogen och specialläraren anser kan 
försvåra upptäckten av dyslexi hos flerspråkiga. Nedan presenteras det dyslexiutredarna 
tog upp rörande detta. 
 

4.1.2.2 Ur intervjuerna med dyslexiutredarna 
 
Samtliga informanter/dyslexiutredare berättade att de tänker på ett annat sätt när de 
utreder flerspråkiga elever, eftersom dessa utredningar skiljer sig från sättet man utreder 
dyslexi hos svenska målspråkstalare på. De belyser även att det behövs ett anpassat 
material för dyslexiutredning av flerspråkiga gymnasieelever/vuxna deltagare, för att 
undvika att flerspråkiga får en felaktig diagnos. Det finns enligt samtliga informanter 
flera faktorer som kan innebära att det inte går att sätta någon diagnos vid 
utredningstillfället, som när en elev/deltagare är i behov av ytterligare läs- och 
skrivträning. Viktoria betonar i exempel 17 att det är väldigt svårt att skilja på bristande 
språkbehärskning och dyslexi och att man måste använda de tester som finns 
tillgängliga med stor försiktighet eftersom dessa tester medför en risk för både under- 
och överdiagnostisering vid utredning av flerspråkiga. 
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Exempel 17: Ur intervjun med Viktoria 

Det är jättesvårt att skilja på språkbehärskning och dyslexi. Och det spelar även roll vad du 
använder dig av för material vid utredningen. Det finns en stor risk för underdiagnostisering i 
Sverige. De får inte hjälp barnen, eftersom man säger att det beror på språkbehärskningen. Eller så 
blir det en överdiagnostisering på grund av att man använder samma test på andraspråkstalare som 
på målspråkstalare. 

Några av de faktorer som kan försvåra en rättvisande diagnos är exempelvis om eleven 
har en väldigt kort skolbakgrund, bytet av språk, om eleven har blivit utsatt för ett 
trauma eller om eleven har ägnat för lite tid åt att träna sina läs- och skrivfärdigheter, 
enligt Desirée (se exempel 18).  

Exempel 18: Ur intervjun med Desirée 

Om det blir en dyslexidiagnos kan beror på många faktorer, hur länge eleven bott i Sverige, hur 
bakgrunden är angående skolgången om den inte varit kontinuerlig eller störts av andra faktorer. 
Om man bytt land och bytt språk, varit utsatt för stress eller annat trauma. Många saker kan 
inverka på läs- och skrivförmågan, det stora paraplybegreppet. Jag har svårt att avgöra hur mycket 
träningsbortfall som finns under skoltiden och hur mycket det har påverkat läs- och skrivförmågan. 
Träning behövs för att man ska bli effektiv när det gäller avkodning. Om det finns många faktorer 
i bakgrunden som har stört utvecklingen har jag svårt att säga specifikt vad som har lett till den här 
språksvårigheten och därmed kunna diagnostisera den. 

Desirée betonar att analysen av flerspråkigas resultat kan skilja sig åt i de fall där 
modersmålets ljudsystem eventuellt påverkar produktionen vid testdeltagarens 
upprepning av nonsensord och hanteringen av fonem (språkljud). Hon framhåller att 
elevens modersmål är något hon vid en dyslexiutredning kan behöva sätta sig in i samt 
ta hänsyn till vad gäller exempelvis modersmålets ljudsystem, för att undvika en 
felaktig bedömning. 

Desirée tar i exempel 19 upp att en elevs skolbakgrund och tidigare erfarenheter kan 
ha större vikt vid bedömningen av en flerspråkig elev än vid bedömning av en svensk 
målspråkstalare. Hon betonar att det kan vara nödvändigt att prata med berörda lärare 
samt föräldrar för att få en bättre helhetsbild av elevens bakgrund eftersom 
andraspråkstalare inte är en homogen grupp och till följd av detta skiljer sig utredningar 
av flerspråkiga åt från fall till fall. 

Exempel 19: Ur intervjun med Desirée 

Så det skulle jag göra på lite annorlunda sätt, men exakt beror ju helt och hållet på elevens språk 
och jamen både vilka språk som finns och hur länge eleven har varit i Sverige och skolbakgrund 
överhuvudtaget… Jag skulle behöva jobba mycket med anamnes, fråga eleven om bakgrund och 
fråga kanske modersmålsläraren eller en lärare på skolan också för att få mer av en helhetsbild om 
det var möjligt, kanske prata med föräldrar eller andra också. Få bakgrund och vad eleven själv 
kan berätta och personer runt omkring kan beskriva och att det får kanske ännu större tyngd än i 
andra utredningar, för att kunna förstå… Det är svårare att jämföra med andra eftersom att det 
finns inte någon grupp, det är ingen homogen grupp oavsett. Även när man tar flerspråkiga elever 
så är dom en väldigt heterogen grupp, så att det finns inte några normer, utan det blir ju som sagt 
väldigt kvalitativt. 

Även Viktoria betonar i exempel 20 att man måste sätta sig in i testdeltagarens 
modersmål när det kommer till språkljud och skriftsystem. Hon hävdar att det är av 
yttersta vikt att veta vilka ljud eleven behärskar från modersmålet för att exempelvis 
kunna veta om det är bristande språkbehärskning eller dyslexi det rör sig om. Om en 
elev inte har utsatts för ett språkljud som finns i svenskan genom modersmålet är eleven 
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som döv för sådana ljud, belyser Viktoria. Hon lägger stor vikt vid att bedömningen av 
utredningen är dynamisk och att man bör ta hänsyn till elevens kulturella villkor samt 
skriftspråkets uppbyggnad, eftersom dessa kan skilja sig åt från varje testdeltagare. 

Exempel 20: Ur intervjun med Viktoria 

Viktigt att ha kolla på flera saker[…] De ljud du inte utsätts för finns inte lagrade i hjärnan. Då är 
det någonting som heter amblo akusi. De språk som inte når barnets öra blir barnet som döv för. 
Det är inget fel på hörseln, ljudet är inte utvecklat i hjärnan. Och om du tänker på dyslexi, det är ju 
om fonologi och handlar ju om att man har problem ljuden. Och man måste tänka på vad har den 
här personen för språk, vilka ljud är personen inte utsatt för, för då kan det vara helt naturligt och 
inte röra sig om dyslexi att man har ett annat språk. Man måste bedöma i ett flerspråkigt 
perspektiv, jämför hur språk är uppbyggda, viktigt att skaffa kunskaper om elevernas erfarenheter 
och kulturella villkor – språk, religion, livsstil och traditioner. Sedan måste man även tänka på att 
skriftspråken har olika principer. 

Dagny framhåller att hon utreder elever som har varit i Sverige så pass länge att hon 
med säkerhet kan använda samma material som vid dyslexiutredning av 
målspråkstalare. Hon betonar däremot att eleverna bör ha varit i Sverige i minst fem år 
för att hon ska kunna göra en rättvisande bedömning.  

Ovan har vi tagit del av vad dyslexiutredarna tog upp rörande svårigheter med att 
utreda dyslexi hos flerspråkiga. Nedan följer en sammanfattning av vad lärarna och 
utredarna tog upp gällande detta. Under 4.1.3 följer sedan en analys av det redovisade 
resultatet i 4.1.1 och 4.1.2. 
 

4.1.2.3 Sammanfattning 
 
Lärarna tar upp problematiken med att avgöra vari elevernas språkbrister samt 
inlärningssvårigheter ligger och att det finns en framträdande osäkerhet kring detta. De 
faktorer som vägs in vid dessa överväganden är bland annat bristande språkbehärskning, 
kort skolbakgrund, bristande läsvana och posttrauman. Som vi har sett kan det ta över 
fyra år innan en dyslexiutredning blir aktuell för flerspråkiga, eftersom den bristande 
behärskningen på andraspråket oftare ligger till grund för läs- och skrivsvårigheterna än 
dyslexi. 

Dyslexiutredarna tar upp att det kan vara svårt att ge en rättvisande diagnos vid 
utredning av flerspråkigas dyslexi, eftersom eleverna helst ska ha varit i Sverige i fem 
år. När en elev/deltagare är i behov av ytterligare läs- och skrivträning kan en diagnos 
utebli. Det standardiserade materialet som finns att tillgå för utredning av 
gymnasieelever och vuxna deltagare är anpassat efter svenska målspråkstalare och kan 
medföra en risk för över- och underdiagnostisering. Andra faktorer som kan försvåra en 
utredning är om eleven har en väldigt kort skolbakgrund, elevens byte av språk och om 
eleven har blivit utsatt för ett trauma, enligt Desirée. Två av utredarna anser att det kan 
vara av stor vikt att sätta sig in i testdeltagarens modersmål när det kommer till 
språkljud och skriftsystem för att undvika en felaktig diagnos. 
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4.1.3 Analys  
 
De tecken som av lärarna tolkades som dyslektiska svårigheter hos flerspråkiga 
stämmer till stor del överens med de rådande perspektiven för dyslexi, som 
presenterades under kapitel 2 i uppsatsen, vilket tyder på att lärarna är införstådda i vad 
dyslexi innebär. Det dyslexiutredarna tog upp gällande dyslektiska nedsättningar 
stämmer även överrens med Specialpedagogiska skolmyndighetens (2012, 2013) och 
Mats Myrbergs (2007) definitioner av dyslexi. 

När det kommer till bristande fonologisk medvetenhet hos dyslektiker (se 2.2.2) tog 
specialläraren Beatrice upp att just dessa typer av fel är vanliga bland de dyslektiker hon 
har stött på, exempelvis att en elev har svårt att uppfatta hur ord stavas. Även flertalet 
lärare tolkade problem med stavningen som ett tecken på dyslexi. Beatrice tog upp att 
hennes kunskaper om en flerspråkig elevs modersmål finns i åtanke, när hon gör en 
bedömning av vilken typ av språkfel eleven uppvisar. Den här typen av kunskap skulle 
eventuellt andra språklärare kunna ha stor användning av när de märker att en 
flerspråkig elev uppvisar språkliga brister i sin skriftliga samt muntliga produktion, för 
att snabbare kunna avgöra vad elevens svårigheter beror på, framförallt 
andraspråkslärare. Vanessa tog upp att flerspråkiga elever kan ha svårt att höra 
skillnaden mellan närliggande ljud eftersom de processar ett nytt språk och nya ljud. 
Hon kunde därför ha svårt att tolka om dessa svårigheter beror på om eleven har dyslexi 
eller inte.  Denna problematik kunde eventuellt minskas genom fortbildning i olika 
modersmåls uppbyggnad, skrivregler och språkljud. Med tanke på att detta kan vara 
tidskrävande och kostsamt skulle eventuellt fortbildningen framförallt fokusera på de 
mest frekvent förekommande modersmålen bland flerspråkiga i Sverige. En annan 
lösning skulle kunna vara ett samarbete med aktuell modersmålslärare för att kontrollera 
om eleven uppvisar liknande språkbrister på modersmålet. Två av dyslexiutredarna 
berörde samma problematik som Vanessa rörande ljuduppfattningsförmåga. De 
betonade vikten av att som utredare sätta sig in i vilka ljud testdeltagaren är bekant med 
från modersmålet och vilka ljud som är nya för deltagaren, för att diagnosen ska bli 
rättvisande.  

Rörande bristande fonologiskt arbetsminne hos dyslektiker (se 2.2.2) tog flera av 
lärarna upp att denna typ av nedsättning väckte deras misstankar, exempelvis när en 
elev har svårt att komma ihåg vad denne just har läst. Flertalet lärare tog upp att detta 
blir tydligt vid högläsning samt att de upplever att texttillägnandet tar längre tid hos 
dyslektiker än hos elever som inte har dyslexi.  

Rörande bristande fonologisk ordmobilisering hos dyslektiker (se 2.2.2) berättade 
flera av lärarna att de även såg denna nedsättning som ett tecken på dyslexi, exempelvis 
när ordavkodningen inte automatiseras eller tar lång tid. Även detta stämmer överens 
med beskrivningen av dyslektiska nedsättningar som Myberg (2007) redogör för. De 
flesta lärarna framhöll att elever som gissade sig fram vid läsning, till följd av att de 
hade problem med avkodningen av det de nyss hade läst, väckte lärarnas misstankar om 
dyslexi. SPSM (21013) beskriver även detta som ett tecken på dyslexi. 

Samtliga nedsättningar som är aktuella för dyslektiker innebär att språkinlärningen 
tar längre tid för elever med dyslexi än för elever som inte har dyslexi 
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012) och att språkinlärningen går långsamt 
framåt var enligt de flesta lärarna något som väcker deras misstankar om dyslexi. 
Dyslexiutredaren Viktoria tog även upp att om en deltagare har svårt att tillägna sig 
systematiserad undervisning kan detta vara ett tecken på dyslexi. 

Bortfall av ändelser, småord och bokstäver i framförallt slutet av ord nämner några 
av lärarna som indikationer för dyslexi. Vanessa tog även upp att hon upplever att 
elever som vänder ord och kastar om bokstäver kan ha dyslexi. Båda dessa punkter 
finns med på SPSM:s (2013) lista med tecken på dyslexi. Anastasia var även av 
uppfattningen att en viss typ av svårläst handstil kan ses som en dyslexisignal och att 
hon har uppmärksammat en liknande handstil hos både svenska målspråkstalande 
dyslektiker och flerspråkiga dyslektiker. SPSM (2013) nämner att dyslektiker kan ha en 
svårläst handstil, men de anger inte någon specifik beskrivning av hur denna handstil 
skulle kunna se ut. Följande tecken på dyslexi hos flerspråkiga togs inte upp under 
intervjuerna: ”stannar ofta upp och läser om, svåra ord uttalas otydligt, ord betonas och 
uttalas fel, har särskilt svårt med dubbelteckning, skriver långsamt” 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013:11). Alice tog visserligen upp att elever 
med dyslexi kan ”mumla” fram orden för att maskera sina svårigheter med avkodningen 
i exempel 3, vilket kan kopplas till det SPSM (2013) tar upp om att uttalet blir otydligt 
vid svåra ord. 

Utifrån det vi har tagit del av angående lärarnas överväganden när det kommer till 
vari en elevs språkliga svårigheter ligger, kan vi se att det ofta tar flera år innan en 
dyslexiutredning blir aktuell för flerspråkiga. Lärarnas förklaringar till detta är att 
dyslexi inte förekommer lika ofta som exempelvis bristande språkbehärskning på 
andraspråket.  En tolkning av Almas ordval ”famlar” vid beskrivningen av dessa 
överväganden, i exempel 14, kan vara att det är svårt att se om en flerspråkig elev har 
dyslexi, speciellt om eleven även har en bristande språkbehärskning. Abrahamsson 
(2009) tar även upp att det tar flera år innan det går att göra en rättvisande 
dyslexiutredning av flerspråkiga på andraspråket eftersom kartläggningsmaterialet 
kräver en viss språkbehärskning. Här ser jag samarbetet med aktuell modersmålslärare 
som en viktig resurs i de fall där elevens språkbehärskning på modersmålet är 
tillräckligt god för att man ska kunna göra en rättvisande bedömning av en elevs läs- 
och skrivsvårigheter. Hedman (2009) har i sin forskning dessutom kommit fram till att 
testning på båda språken oftast leder till en mer rättvisande bedömning än testning 
endast på andraspråket.  

Dagny tog upp att eleverna som genomgår en dyslexiutredning hos henne bör ha 
varit i Sverige i minst fem år för att hon ska kunna göra en rättvisande bedömning. 
Abrahamsson (2009) belyser som sagt att det tar lång tid för andraspråksinlärare att 
uppnå en tillräckligt god språkbehärskning för att kunna genomgå en utredning. 
Abrahamsson (2009) belyser vidare att detta kan ta mycket längre tid för vuxna. 
Eftersom Dagny utreder gymnasieelever och Viktoria vuxna deltagare förmodar jag att 
det kan dröja ytterligare några år för att Viktorias testdeltagares språkliga svårigheter 
ska kunna bedömas på ett rättvisande sätt. Som framtida lärare känns det inte bra att ens 
elever kommer behöva vistas i Sverige i över fem år för att kunna genomgå en 
rättvisande utredning, ges relevanta rättigheter och stödresurser vid sina studier. 
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Viktoria förklarar längden tid som ofta krävs för detta genom att ta upp det svåra med 
att skilja på bristande språkbehärskning och dyslexi vid utredning av flerspråkiga som 
det ser ut i dagsläget. Jag tolkar detta som att ju längre tid testdeltagaren har varit i 
Sverige, desto större blir sannolikheten för en rättvisande diagnos. Hade utredarna 
däremot haft tillgång till kartläggningsmaterial som var anpassade till flerspråkiga 
gymnasieelever/vuxna deltagare, skulle den här långa inlärningsperioden kanske inte 
vara nödvändig för att genomgå en rättvisande utredning. En anledning till att det i dag 
saknas utredningsmaterial för flerspråkiga gymnasieelever och vuxna kan vara relaterat 
till det Nauclér (2004) betonade rörande bristen på analysmetoder som kan tillämpas på 
olika typer av ortografier. 

Som vi har sett går det ibland inte att sätta en diagnos, exempelvis när 
språkbehärskningen på andraspråket inte är tillräckligt god. Andra faktorer som kan 
försvåra en diagnos är kort skolbakgrund, psykologiska faktorer som stress och trauman 
eller otillräcklig språkundervisning samt lästräning på egen hand. Dessa faktorer kan 
kopplas till det Abrahamsson (2009) tar upp gällande teorier för andraspråksinlärning 
och vilka faktorer som påverkar inlärningshastigheten hos andraspråksinlärare.  

Ett tecken på att en elev har dyslexi kan vara svårigheter med att automatisera 
ordavkodningen (Myrberg 2007). Flera av lärarna och dyslexiutredarna problematiserar 
detta ur ett flerspråkigt perspektiv, eftersom svårigheterna med att avkoda ord och text 
ofta kan kopplas till bristande språkbehärskning. Hedman (2009) betonar att 
flerspråkigas svårigheter att tillägna sig en text inte nödvändigtvis beror på dyslexi och 
att analysen till följd av detta blir svårare att utföra. Hedman (2009) framhåller däremot 
att utredare som underdiagnostiserar på grund av rädslan för att överdiagnostisera borde 
tänka om, med tanke på de konsekvenser som diagnosen kan medföra gällande 
stödresurser och rättigheter. Om detta tankesätt, rörande vikten av en dyslexiutredning 
samt att inte vara rädd för att ha fel när det kommer till misstankar om dyslexi, 
överfördes till fler lärare skulle eventuellt fler elever genomgå en dyslexiutredning. 
 

4.2 Hur processen som leder till en dyslexiutredning ser ut på de olika 
skolorna 

 
Under den här delen av resultatet behandlas uppsatsens andra frågeställning och 
resultatet är indelat i underrubriker. Här redovisas informanternas tidiga insatser för att 
synliggöra vilka elever som kan vara i behov av särskilt stöd i undervisningen. 
Processen från att misstanken om att en elev har dyslexi till att en dyslexiutredning kan 
bli aktuell, presenteras även. Under 4.2.1 redogör jag för vad lärarna och 
specialpedagogen på skola A tog upp rörande processen som kan leda till en 
dyslexiutredning. Under 4.2.2 redogör jag för vad läraren och specialläraren på skola B 
berättade angående detta. Under 4.2.3 redogör jag för det läraren och 
specialpedagogen/dyslexiutredaren på skola V tog upp gällande denna process. Under 
4.2.4 presenteras en sammanfattning av det som redovisades under 4.2.1, 4.2.2 och 
4.2.3. En analys av resultatet rörande den andra frågeställningen presenteras under 
4.2.5. 
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4.2.1 Ur intervjuerna med personalen på skola A 
 
För att så tidigt som möjligt bilda sig en uppfattning om vilken nivå elevernas läs- och 
skrivkunskaper befinner sig på och om det eventuellt skulle finnas någon som har 
dyslexi, använder sig språklärarna av olika material och metoder. På skola A testar de 
nybörjargruppen med hjälp av ett datorbaserat, standardiserat test som är baserat på 
GERS (Gemensam europeisk referensram för språk) för att se vilken nivå eleven ligger 
på språkligt. Alma berättar i exempel 21 att datorn rättar läs- och hörförståelsen medan 
lärarna rättar tal- och skrivtesterna. Efter rättningen kan de se vilken nivå eleverna 
ligger på.  

Exempel 21: Ur intervjun med Alma 

Då testar man hör, läs, skriv och tal. Och läsförståelsen och hörförståelsen rättas automatiskt av 
datorn, medan vi bedömer då tal och skriv. Och då vi har mallar att gå efter. Så placerar vi dem i 
grupper efter det. Testar var de ligger språkmässigt i svenska, och då ser vi då vilken nivå eleven 
befinner sig på. 

Alice berättar i exempel 22 att den här metoden är ny för personalen på skolan men att 
alla tycker att det är positivt med ett standardiserat test.  

Exempel 22: Ur intervjun med Alice 

Det här är ganska nytt för oss. Tidigare har vi ju inte kört med de här testerna. Men alla tycker ju 
att det är skönt att vi har ett standardiserat test.  

Det har sällan förekommit tillfällen där flerspråkiga elever själva har tagit upp att de 
eventuellt har dyslexi, enligt lärarna. Flera av sva-lärarna framhåller att deras elever 
sällan är insatta i vad dyslexi innebär, då en del kommer ifrån länder där man inte talar 
om dyslexi varken i samhället, i media eller på skolan. Det har någon enstaka gång hänt 
att en andraspråkselev själv har tagit upp att denne eventuellt har dyslexi, men detta hör 
till ovanligheterna, berättar Alma i exempel 23.  

Exempel 23: Ur intervjun med Alma 

Men å andra sidan, det där är ju ett idealfall då det första man säger när man kommer att jag har 
nog lite dyslexi, och att mostern håller med. Alltså en vanlig elev kommer ju inte till oss och säger 
det. Så att det är ett drömfall. 

Något som andraspråkslärarna på Skola A ofta gör när de misstänker att en flerspråkig 
elev har dyslexi eller någon annan form av läs- och skrivsvårighet är att prata med 
modersmålsläraren. Samarbetet med modersmålsläraren i fråga anses vara viktig vid 
upptäckten av dyslexi bland lärarna, men på grund av att det har funnits frågetecken 
gällande vem man ska kontakta har ett samarbete inte alltid uppnåtts.  

Andrea berättar i exempel 24 att samarbetet och kontakten kan vara till stor hjälp, 
eftersom dyslexi enligt henne är något som eleven har på båda språken. Lärarna anser 
att en bedömning av hur det går för eleven på elevens förstaspråk kan vara värdefull i de 
fall där det är svårt att se skillnad på bristande språkbehärskning och specifika läs- och 
skrivsvårigheter.  

Exempel 24: Ur intervjun med Andrea 

Det första man gör det är att försöka få fatt på modersmålsläraren, om det finns någon, det har 
varit lite rörigt nu ett tag, för att höra hur det är på modersmålet. Så den kontakten är jätteviktig. 
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Och det är som du [Alma] säger att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter har man på sitt 
modersmål om man har det. Så att där kan man ju se vad som är svårigheter i språk, eller vad som 
är svårigheter i språk, läs- och skrivsvårigheter och inte bara det här att man är ny i just svenska. 
För det är ju det svårigheten är att veta. 

Kontakten med modersmålslärarna sker inte lika regelbundet som lärarna på Skola A 
helst hade sett. Alice och Jonna tar upp att kontakten med modersläraren kan bli mycket 
bättre och att denna helst skulle ske mer kontinuerligt än vad den har gjort, för att 
främja elevernas språkutveckling. Lärarna på skolan saknar en tydlig organisation för 
samarbetet med modersmålslärarna i frågor om elevernas läs- och skrivsvårigheter (se 
exempel 25).  

Exempel 25: Ur intervjun med Alice 

Vi har ju varit i kontakt med [Abdi] när det gäller det misstankar om dyslexi. Men jag tror att alla 
vi kan vara överens om att den här kontakten är ju inte helt lätt. Alltså vi har ju, vi skulle ju, borde 
ha mycket bättre kontakt med modersmålslärare än vad vi har idag. Det blir ofta i korridoren, ett 
mejl, och de är ju ofta på olika skolor och de har studiehandledning på någon annan skola så 
kontakten sker ju inte alls så kontinuerligt som den borde göra för att få det så bra som möjligt för 
eleverna, tycker då jag. 

När lärarna märker att någon av eleverna eventuellt har dyslexi börjar de oftast med att 
prata med eleven i fråga. De går tillammans med eleven igenom de språkliga svårigheter 
de har observerat i elevens muntliga samt skriftliga produktion samt om elevens 
upplevelse av sina språkliga svårigheter. Efter det tar lärarna ofta upp sina misstankar 
med exempelvis andraspråkskollegor, modersmålslärare och/eller elevens övriga lärare. 
Anastasia menar att flerspråkiga elever kan vara medvetna om sina läs- och 
skrivsvårigheter, men att eleverna ofta tror att dessa svårigheter endast är en följd av att 
de läser, talar och skriver på ett annat språk. Hon belyser att en del av hennes elever inte 
vet vad dyslexi innebär och att acceptansen och medvetenheten som råder för dyslexi 
kan vara lägre i elevens hemland än vad den är i Sverige.  

Flera av lärarna tar upp att deras elever kan vara rädda för att få en stämpel. Lärarna 
framhåller att en del elever inte är mottagliga för en diskussion som rör dyslektiska 
svårigheter samt en dyslexiutredning och att detta kan bero på vilka värderingar som 
råder i elevens hemland. Alma berättar i exempel 26 att en del av hennes elever kommer 
från ställen där olika former av svårigheter och handikapp inte är något man pratar om, 
utan snarare är något som anses vara tabu. En del av hennes elever tror att dyslexi 
handlar om intelligens och hon betonar att det som lärare är viktigt att informera om vad 
dyslexi egentligen innebär. 

Exempel 26: Ur intervjun med Alma 

På något sätt så finns det ju en tillåtande kultur vad gäller dyslexi om man jämför med andra 
länder, städer och kulturer. Ställen där många av mina elever kommer ifrån, där allting som liksom 
inte är friskt på något sätt, ofta ju göms undan. Handikappade, det ser man ju liksom inte i 
samhällen, och andra eventuella svårigheter talar man inte om. Och psykologiska sjukdomar är 
absolut tabu, och alla andra typer är inte något man pratar om. Då blir ju en sån här sak väldigt 
mycket större faktiskt, för de tror genast att det handlar om intelligens och hjärnförmåga, kognitiv 
förmåga på olika vis, att de blir stämplade som idioter på något sätt. Man måste ju självklart 
informera om vad det är, men det är en ganska stor uppförsbacke och alla är inte mottagliga. Det är 
mer tabu och det finns en okunnighet kring dyslexi i vissa kulturer, så effekten av att man andas 
om någonting sådant blir större. 
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Ibland blir en dyslexiutredning eller extra stöd i undervisningen inte aktuell för de 
elever som lärarna har uppmärksammat dyslektiska svårigheter hos, trots att lärarna har 
rekommenderat detta. Myndiga elever avböjer ibland stödresurser eller en utredning 
berättar flertalet av lärarna. När minderåriga elever har uppvisat dyslektiska problem 
kan det dessutom ha varit föräldrarna som inte vill att eleverna ska utredas för dyslexi 
eller få relevant stöttning (se exempel 27). 

Exempel 27: Ur intervjun med Andrea 

Så var det med en annan pojke när jag jobbade på högstadiet. Han skulle få en dator som hjälp, han 
var jättelycklig. Sen kom det till pappans kännedom att det var ett hjälpmedel mot dyslexi. Då 
fanns det inte. ’Nej, tack! Ingen dator. Att det är något fel på mitt barn. Nej, tack.’ 

När lärarna har talat med aktuell elev om specifika läs- och skrivsvårigheter vänder de 
sig som sagt ofta till andra lärare som undervisar samma elev. På skola A vänder man 
sig även ofta till modersmålsläraren, för att utföra ytterligare testning av eventuella 
språkliga nedsättningar på modersmålet. Abdi berättar i exempel 28 att han brukar börja 
med att bland annat testa dem i högläsning och skrift för att senare göra en bedömning 
av om det finns något i produktionen som kan indikera att det rör sig om dyslexi. 
Eleverna får skriva både enklare meningar och längre texter på modersmålet som Abdi 
sedan noggrant analyserar. 

Exempel 28: Ur intervjun med Abdi 

När vi misstänker dyslexi då börjar vi att utreda på olika sätt, och min roll är ju att testa hur är det 
med modersmålet, stämmer det som svenskaläraren har upptäckt, kan det också finnas med i 
modersmålet. Och då testar eleverna att göra en lite mer konkret undersökning för att se lite mer 
om det stämmer. Och då gör vi tester vid två eller tre olika tillfällen, olika tester. Eleven ska läsa 
någon text högt, och sedan kollar jag noga på skrivandet. Eleven ska skriva enkla meningar på 
modersmålet. Och jag tittar på hur de kan se ut. Och andra gången kan jag be dem skriva en något 
längre text. Som jag tittar på, hur ser det ut med den röda tråden, om texten hänger ihop och att det 
inte faller bort någonting. Då ser man mer och mer när man tittar på ett mer mikroskopiskt sätt att 
eleven har problem med svårigheterna. 

Specialpedagogen brukar sedan fördjupa sig i vilken form av svårigheter det kan röra 
sig om, genom att sitta med eleven en-till-en och arbeta med bland annat avkodning av 
texter och diktamen (se exempel 29).  

Exempel 29: Ur intervjun med Andrea 

Ingen av oss på skolan utreder dyslexi, det gör en person inom specialverksamheten. Däremot gör 
man lite skrivning ibland. Jag kan göra lite förberedande, det har jag precis gjort på en elev. Jag 
kan ge en bild av en elev som jag nu håller på med, hon ska då få göra en utredning. Då kollar jag 
först av avläsning/avkodning, och sen så diktamen och läsförståelse. De tre har jag gjort så att man 
har lite startläge att utgå ifrån.  

Om svårigheterna skulle påverka elevens skolgång och röra elevens välmående och 
hälsa har eleven dessutom varit i kontakt med bland annat kurator som första åtgärd, 
berättar samtliga lärare (se exempel 30). 

Exempel 30: Ur intervjun med Alice 

Kurator är ju en av de första åtgärderna man tar till när man märker att det är något med eleven. 
När man märker att någonting är fel. 

Om det går så långt att en dyslexiutredning blir aktuell, och om eleven går med på att 
utredas skrivs en anmälan till dyslexiutredningen på respektive skola. På skola A sitter 
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lärare, modersmålslärare och specialpedagoger tillsammans och skriver ett protokoll 
kring vad de har observerat i elevens muntliga och skriftliga produktion, och som kan 
kopplas till läs- och skrivsvårigheter som dyslexi. Sedan går protokollet vidare till 
dyslexiutredarna via rektorn. 

Lärarna och specialpedagogen belyser att skolans elever inte behöver ha en 
dyslexidiagnos för att få det stödet de behöver under skolgången, eftersom de har rätt 
till det oavsett. Andrea framhåller att det däremot kan vara viktigt att ha en officiell 
diagnos om man vill studera vid universitet efter gymnasiet och exempelvis få tillgång 
till extra stöd under universitetsskrivningar. 

Ovan vi tagit del av vad lärarna och specialpedagogen på skola A tog upp gällande 
processen som leder till en dyslexiutredning. Nedan följer det läraren och specialläraren 
på skola B tog upp rörande detta. En sammanfattning av vad informanterna på skola A, 
B och V tog upp angående denna process kan läsas under 4.2.4. 
 

4.2.2 Ur intervjuerna med personalen på skola B 
 
Gällande tidiga insatser för att synliggöra elevers läs- och skrivsvårigheter, använder sig 
svenska som andraspråksläraren och specialläraren på skola B av olika material och 
metoder. Bella förhåller sig kritisk till standardiserade tester då hon inte har funnit något 
test som inte kräver en viss införståddhet i landets kultur under de delar som testar 
elevernas läsförmåga (se exempel 31). Hon anser därför att resultatet kan vara något 
missvisande och leda till en överdiagnostisering. Till följd av detta har Bella utformat 
en egen metod för att upptäcka eventuella språkliga svårigheter hos eleverna. Hon låter 
exempelvis eleverna skriva brev utifrån vissa punkter som sedan kan bidra med 
information om elevens skriftliga nivå. Bella tycker även att elevernas högläsning 
avslöjar var de ligger i sin språkliga utveckling och om de har lässvårigheter. Hon finner 
det däremot svårt att veta vad som är en rimlig nivå respektive orimlig nivå för en 
flerspråkig elev på gymnasiet eftersom hon inte använder sig av något standardiserat 
test. 

Exempel 31: Ur intervjun med Bella 

Någon gång för länge sen minns jag att jag försökte mig på att använda det testet i en sva-grupp 
men jag kände mig, av det jag kunde bedöma tyckte jag att det var väldigt svårt att kunna lita på de 
siffrorna som jag där fick fram, för att i lästestet som var fanns det också med en hel del som var 
kulturkompetens som på något vis kunde göra att de fick sämre lässiffror än vad andra fick. Och 
det var väldigt svårt att tolka dem. Så jag gjorde inte det, i stället så använde jag mig av att de får 
skriva brev, där jag ställer en del frågor och så. Och i det så kan man ju märka ganska fort redan 
där om det är några extrema problem med stavning eller ombyte av bokstäver. Men sen så försöker 
jag också att ganska snabbt få dem att läsa högt. 

Specialläraren Beatrice berättar att samtliga som läser första året på skolan får skriva en 
sammanfattning av en artikel, för att se vilken nivå eleverna ligger på skriftligt, i 
exempel 32. Genom att sedan analysera elevernas skriftliga produktion utifrån artiklarna 
med hjälp av specialpedagogerna, går det att uttyda om det skulle vara aktuellt att titta 
närmre på eventuella språkbrister och om det kan röra sig om dyslexi hos några av 
eleverna. 
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Exempel 32: Ur intervjun med Beatrice 

Förutom det här så låter vi alla årskurs ettor skriva en sammanfattning av en kortare artikel. Så att 
vi får också den skriftliga produktionen, utan att eleven har fått instruktioner. Och då kan man 
använda den bara, för att se att, ja men, där kan man ju då få hjälp av specialpedagogen. Eller i 
vårt fall i det här huset att vi jobbar ihop med mig som speciallärare också och tittar på texter. För 
det är ju också mitt uppdrag att titta på när det gäller elever som lärarna funderar över. Har de 
eventuella dyslektiska problem eller inte. 

Beatrice framhåller att eleverna själva kan ha insikt i huruvida de upplever svårigheter 
när det kommer till att läsa eller att skriva. På skolan har hon varit med och tagit fram 
ett självvärderingsmaterial som kan fungera som ett sätt att snabbt komma fram till 
vilka elever som är i ett större behov än andra av extra stöd i undervisningen (se 
exempel 33).  

Exempel 33: Ur intervjun med Beatrice 

En självvärdering där eleven skattar sin förmåga att läsa, tala, skriva och studieteknik. Och då kan 
man få en sammanställning här där man ser hur många elever i till exempel den här 
naturvetarklassen tycker att de har läs- och skrivsvårigheter. Det är lätt att läsa och sammanfatta, 
och här är det en som säger att det inte stämmer. De flesta tycker att det stämmer mycket bra, 
några säger att det stämmer ganska bra[…] Och det tycker jag, att när man går, börjar gymnasiet så 
vet man ju ganska bra själv hur det ser ut med det här.  

Bella berättar att hon inte har någon kontakt med moderslärare gällande läs- och 
skrivsvårigheter hos eleverna, till följd av att det inte finns någon rutin eller 
organisation kring detta. Hon vet inte vilka de är, vilket nummer hon kan nå dem på 
eller var de befinner sig under arbetstid och dessa faktorer upplevs enligt henne som 
tillräckligt besvärliga för att en kontakt ska kunna uppstå. Bella ser däremot fördelar 
med ett samarbete med modersmålslärare i frågor som rör dyslexi hos flerspråkiga 
elever (se exempel 34). 

Exempel 34: Ur intervjun med Bella 

Det är så många strukturella saker som är i vägen och som gör det svårt, men tanken är ju också att 
jag har velat prata med modersmålsläraren. Men jag vet inte vad de heter, eller hur jag får tag på 
dem, jag vet inte var de sitter, telefon och sådana där saker som gör att det är tillräckligt jobbigt 
och att det har fallit, och att jag inte har orkat göra det helt enkelt. Men någonting säger mig att det 
skulle vara en bra hjälp faktiskt, både för eleven och för mig, att få någon slags kommunikation 
emellan mig och modersmålsläraren kring om eleven uppvisar några annorlunda svårigheter om 
man säger så.  

Bella brukar alltid prata med eleven före hon pratar med någon annan om elevens 
svårigheter och vad svårigheterna kan bero på. Hon framhåller i exempel 35 att det ofta 
dröjer över ett år innan hon som lärare märker att någon har stannat upp i 
språkutvecklingen. Hon berättar dessutom att det ofta tar lång tid innan eleverna känner 
ett förtroende för henne och känner sig öppna för att delta i en konstruktiv diskussion 
kring eventuella läs- och skrivsvårigheter som dyslexi. Vid mer än ett tillfälle har hon 
stött på elever som inte är redo för att prata om eventuella svårigheter. 

Exempel 35: Ur intervjun med Bella 

Ja, oftast är det, det där att det måste gå ganska lång tid, ofta mer än ett år, som jag har dem, för att 
jag ska kunna se att här sker det inte någon utveckling, när det gäller att läsa högt till exempel. 
Ofta är det ju det, eftersom det här är ett känsligt område så kan det handla om att det krävs väldigt 
lång tid för att de ska ha förtroende för mig, att jag inte är efter att på något vis stämpla dem, utan 
att jag är ute efter att hjälpa dem. Och det kan dröja ganska länge innan de tillåter mig liksom att 
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diskutera det här på ett sätt som är konstruktivt. Det är mer än en gång som jag har börjat peta i det 
här och så svarar de ’tror du att jag är dum i huvudet eller?’ 

Bella beskriver i exempel 36 olika sätt att göra eleverna mer öppna för att prata om sina 
svårigheter. Hon brukar till exempel prata med eleven i fråga i lugn och ro och i 
enskildhet utanför lektionstid. Genom att sedan tillsammans gå igenom vad eleven 
exempelvis gör fel när eleven läser högt för henne kan eleven i större utsträckning än 
tidigare förstå och acceptera att eleven kan ha specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Exempel 36: Ur intervjun med Bella 

Och då kan det ju vara att jag börjar fråga, eller ja det kan jag ju i och för sig göra tidigare, att jag 
frågar om elevens upplevelse: upplever du att du har svårt att läsa. Nästa steg blir att jag kallar 
dem till mig på någon övrig tid, och inte i klassrummet på något sätt och inte i samband med 
någon lektion utan utanför lektionstid. Och så ber jag dem i den situationen, lite lugnare och utan 
att någon annan lyssnar mer än jag då, att läsa igen. Och sen försöker jag pin-pointa liksom, och 
visa konkret de misstagen som den här eleven då gör. I samband med det så brukar de vara lite mer 
lättillgängliga i att verkligen förstå att jag är ute efter att på något vis lyfta ett eventuellt problem, 
som de kan ha men som de inte vet om.  

På skola B brukar man som lärare, ensam eller tillsammans med andra lärare, först 
skicka in en blankett till specialpedagogerna och/eller specialläraren om att man 
misstänker att en elev har dyslexi, och varför dessa misstankar existerar. Sedan utifrån 
dessa anmälningar avgör specialpedagogen eller specialläraren Beatrice, eventuellt i 
samråd med kurator, hur de ska agera. Specialläraren på skola B brukar fördjupa sig i 
vilken form av svårigheter det kan röra sig om, genom att sitta med eleven en-till-en och 
arbeta med olika former av texter, ord- och grammatikstrukturer. Om hon eller någon 
annan specialpedagog på skolan anser att en dyslexiutredning är aktuell, skickas en 
ansökan om dyslexiutredning till kommunens dyslexiutredare. Hon tar i exempel 37 upp 
att det ibland kan vara svårt som speciallärare att avgöra om de språkliga 
nedsättningarna är en följd av bristande språkbehärskning eller dyslexi, och en ansökan 
om utredning skickas in i även dessa svåranalyserade fall. Eleven eller målsmannen 
måste även ge sitt godkännande. Vem som ger detta godkännande beror på huruvida 
eleven är myndig eller inte. 

Exempel 37: Ur intervjun med Beatrice 

För det finns ju elever då som inte har blivit utredda men som kanske inte har grav dyslexi. Det 
kan vara en gräns där att man inte vet om det är läs- och skriv där bara, att man inte har 
tillgodogjort sig av någon annan anledning, och kanske har någon annan diagnos, men man är inte 
dyslektiker. Och där kan man ju fundera lite ibland då, och där kan jag ju se då att om eleven inte 
är utredd så ska den utredas, för det är bra för eleven. I vår kommun är det så att det skickas en 
blankett ifrån mig som speciallärare eller via specialpedagog till kommunens dyslexiutredare. 

Beatrice betonar att eleverna inte behöver ha en dyslexidiagnos för att få det stödet de 
behöver under skolgången, då eleverna har rätt till det oavsett. Beatrice tar emellertid 
upp att skolans organisation för handledning och stöd ibland måste prioritera vilka 
elever de ska hjälpa, eftersom organisationen inte är så stor. Detta kan innebära att 
elever utan en diagnos inte får lika mycket stöd som de med en diagnos (se exempel 
38). 

Exempel 38: Ur intervjun med Beatrice 

Medan de som kanske har läs- och skrivsvårigheter men kanske inte visar så akuta behov i sitt 
skrivande, det kanske dröjer ett tag innan de får det stöd som de har rätt till. Därför att vi har inte 
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så stor organisation för handledning och stöd och som jobbar effektivt med det. Och det gör att 
man måste välja ut elever och då blir det ibland en prioritet på de som i första hand har en diagnos, 
det är ju så. 

Ovan har vi tagit del av vad läraren och specialläraren på skola B tog upp gällande 
processen som leder till en dyslexiutredning. Nedan följer ett avsnitt med det läraren 
och specialpedagogen/dyslexiutredaren på skola V tog upp rörande detta. En 
sammanfattning av vad informanterna på skola A, B och V berättade angående denna 
process kan läsas under 4.2.4. 
 

4.2.3 Ur intervjuerna med personalen på skola V 
 
Vanessa använder sig av olika material och metoder för att tidigt bilda sig en 
uppfattning om vilken nivå elevernas läs- och skrivkunskaper befinner sig på och om 
det eventuellt skulle finnas någon som är i behov av särskilt stöd. Vanessa låter bland 
annat deltagarna skriva en personlig text om något som de kanske inte är helt vana att 
skriva, för att deltagarna inte ska producera en text de har lärt sig innantill. Hon går efter 
detta igenom texten och dess eventuella brister med deltagaren. Utifrån detta får hon en 
uppfattning om deltagarens ordförråd och skrivförmåga på andraspråket. Hon använder 
även ett standardiserat test i läs- och hörförståelse för att bilda sig en uppfattning om var 
deltagarna befinner sig språkligt. Testet heter Your Voice och finns för svenska som 
andraspråk (se exempel 39). 

Exempel 39: Ur intervjun med Vanessa 

Jag startar ofta med att eleven får skriva en personlig text med ett särskilt syfte. En del elever har 
lärt sig texter de kan utantill och det försöker jag komma bort ifrån genom att de får skriva om 
något som någon annan bett dem om. Nästa gång vi träffas pratar vi bara om innehållet i texten, 
inte grammatiken eller hur den är skriven. Hos sva-elever får jag då en uppfattning om ordförrådet 
och om skrivproduktionen. Jag har inga speciella tester, men det finns ett test som heter Your 
Voice, läs- och hörförståelse med skriftproduktion. Det finns för alla inom svenska och svenska 
som andraspråk, för att se nivån på eleverna. 

Vanessa berättar att hon inte har något samarbete med modersmålslärare när det 
kommer till frågor om dyslexi hos deltagarna, men att hon kan se vinster med ett sådant 
samarbete.  

På skola V skickas en anmälan för dyslexiutredning in antingen av vuxendeltagaren 
själv eller tillsammans med lärare eller specialpedagog. Vanessa berättar i exempel 40 
att det oftast är läraren som initierar att eleven ska be om en utredning. Hon berättar 
även att skolans arbete med att erbjuda vidare testning samt att sätta in stödresurser för 
elever i behov av detta sker relativt tidigt. Vanessa berättar däremot att hennes deltagare 
ibland avböjer stödresurser eller en utredning. 

Exempel 40: Ur intervjun med Vanessa 

Det sker ofta på initiativ av oss lärare. Vi ber dem testa via olika test för att se närmare på 
problemen. Det sker ofta i början av terminen. Relativt tidigt erbjuds eleven specialpedagog som 
fördelar arbetet. 

Viktoria som både är specialpedagog och den som utför dyslexiutredningarna på 
utbildningen berättar i exempel 41 att stödteamet på SFI och stödteamet på Komvux 
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bestående av fyra specialpedagoger tar emot anmälningarna, fördelar arbetet mellan 
varandra och samverkar med kurator och studie- och yrkesvägledare en gång per 
månad. 

Exempel 41: Ur intervjun med Viktoria 

Om en lärare upplever att en elev har svårigheter av något slag så anmäler man det till stödteamen 
på SFI och på komvux. På komvux är vi fyra speciallärare och vi fördelar jobben mellan varandra 
och en gång per månad samverkar vi med kurator och syvare. 

Ovan har vi tagit del av vad läraren och specialpedagogen på skola V tog upp gällande 
processen som leder till en dyslexiutredning. Nedan följer en sammanfattning av vad 
informanterna på skola A, B och V berättade angående denna process. Efter det följer en 
analys av resultatet. 
 

4.2.4 Sammanfattning 
 
Ovan beskrivs vad lärarna gör för att synliggöra elevernas språkliga behärskning samt 
deras tillvägagångssätt för att så tidigt som möjligt upptäcka vilka elever som kan ha 
dyslexi. På skola A används standardiserade tester, på skola B används istället tester och 
metoder som har tagits fram på skolan och på skola V används båda delarna för att 
synliggöra elevernas språkliga nivå. De flesta av de intervjuade lärarna är kritiska till att 
flerspråkiga elever själva är medvetna om att de har dyslexi eller inte och har sällan 
varit med om att elevernas självvärderingar har bidragit till upptäckten av dyslexi. Flera 
av lärarna på skola A tog upp att detta kan bero på att synen på dyslexi i elevernas 
hemländer skiljer sig stort från synen på dyslexi i Sverige. Specialläraren på skola B är 
av uppfattningen att elever ofta känner till sina eventuella dyslektiska svårigheter.  

På skola A tar man ofta hjälp av aktuell modersmålslärare för att ta reda på om en 
elev uppvisar dyslektiska språkstörningar även på modermålet. De anser däremot att 
kontakten och arbetet med att sedan ge eleverna relevant stöttning skulle bli bättre om 
kontakten med modersmålsläraren var regelbuden och om det hade funnits en tydlig 
organisation som förenklade detta samarbete. De intervjuade lärarna på skola B och V 
berättar att de inte har något samarbete med modersmålslärare på dessa skolor gällande 
misstankar om dyslexi hos eleverna/deltagarna, men att de kan se vinster med ett sådant 
samarbete. Bella förklarade avsaknaden av detta samarbete som en följd av att det inte 
finns någon organisation för detta. 

Som vi har sett är det flera faktorer som avgör huruvida en dyslexiutredning blir 
aktuell eller inte och det kan i vissa fall vara så att eleven själv eller att elevens målsman 
inte vill att en dyslexiutredning genomförs under utbildningens gång. Vägen till en 
utredning kan alltså vara lång och det beror enligt flera av lärarna på att det tar lång tid 
innan eleven har uppnått tillräckligt goda andraspråkskunskaper för att lärarna ska 
urskilja vilken typ av svårigheter eleven kan ha. De framhåller även att det tar tid innan 
eleverna känner ett förtroende för sina lärare när det kommer till att diskutera språkliga 
svårigheter som dyslexi. Lärarna berättar att eleverna ibland tror att lärarna vill sätta en 
stämpel på dem. 
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Elever som uppvisar svårigheter har dessutom varit i kontakt med bland annat 
kurator för att undersöka om svårigheterna kan vara kopplade till elevens välmående, 
berättar flertalet informanter. Om det går så långt att en dyslexiutredning blir aktuell, 
och om eleven går med på att utredas skrivs en anmälan till dyslexiutredningen i 
respektive kommun. 

Flera av lärarna, specialpedagogen och specialläraren betonar att eleverna inte 
behöver ha en dyslexidiagnos för att få det stödet de behöver under skolgången, då 
eleverna har rätt till det oavsett. Vikten av en dyslexidiagnos för flerspråkiga elevers 
skolgång, skolresultat och fortsatta studier togs upp av specialläraren och 
specialpedagogen på skola A och B. På skola V erbjuds deltagarna i tidigt skede 
utredningar och särskilt stöd. 

 

4.2.5 Analys 
 
Meningarna går isär när det kommer till det tidiga användandet av standardiserade 
språktester bland lärarna. Bella anser att dessa tester kan leda till en felbedömning av 
elevernas språkliga nivå då de innehåller delar som kräver en viss införståddhet i den 
svenska kulturen.  Bella såg däremot problematiken med att endast använda sig av eget 
material för att kunna se om någon av hennes elever inte befinner sig där den borde 
språkligt. Jag tolkar detta som att hon efterfrågar standardiserade tester som inte 
innehåller delar som kan leda till en felbedömning av flerspråkiga, då hon ser vinsterna 
med en gemensam referensram för elevernas språkbehärskning vid upptäckandet av 
dyslexi. På Skolverkets hemsida kan läsas att tidiga insatser är av stor vikt när det 
kommer till elever med dyslexi. Det är med andra ord viktigt att lärarna tidigt kan bilda 
sig en uppfattning om vilka elever som kan vara i behov av extra stöttning samt vilken 
typ av stöttning som är relevant.  Som nyutexaminerad lärare kan jag inte luta mig mot 
min erfarenhet vid val av testmaterial eller vid bedömning av vilka språkliga brister som 
kan indikera att det rör sig om dyslexi. Med detta i åtanke ser jag vikten av rättvisande 
standardiserade tester för flerspråkigas språkfärdigheter. Lärarna på skola A var nöjda 
med det standardiserade materialet de använde sig av och eftersom att det var relativt 
nytt kan det hända att Bella inte hade tagit del av detta vid intervjutillfället. Om detta är 
fallet och vad detta kan bero på är svårt att spekulera kring, det kan vara allt från 
tidsbrist till bristande kommunikation från ledningen. 

Som vi har sett börjar samtliga lärare oftast med att prata med eleven i fråga när de 
misstänker att denne har dyslexi. De menade även att det kan ta tid innan eleven är redo 
för ett sådant samtal till följd av att eleven inte är lika insatt i vad dyslexi innebär samt 
har en annan syn på dyslexi med sig från hemlandet, i jämförelse med den syn som 
råder i Sverige. Om detta stämmer kan det vara angeläget att informera eleverna om 
dyslexi på skolorna och eventuellt ta upp det i undervisningen, för att i tidigt skede och 
på ett konstruktivt sätt kunna lyfta fram sina observationer gällande elevens 
språksvårigheter. Eftersom det dessutom kan vara elevernas föräldrar som sätter stopp 
för en dyslexiutredning av minderåriga kan det vara av stor vikt att nå ut till föräldrarna 
med information gällande dyslexi, med tanke på vilka stödresurser och rättigheter en 
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diagnos medför. Specialläraren på skola B tog som vi har sett upp vilken betydelse en 
dyslexidiagnos kan ha för elevens skolgång när det kommer till fördelningen av resurser 
och extra stöd i undervisningen. Specialpedagogen på Skola A tog även upp den 
betydelse en dyslexidiagnos kan ha för fortsatta studier där det kan krävas en diagnos 
för att ha rätt till relevanta stödresurser vid exempelvis universitetsskrivningar.  Även 
Hedman (2009) tar upp att en diagnos kan vara av stor betydelse för elevens/deltagarens 
skolgång. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) tar som vi har sett upp att 
dyslexi kan leda till ett begränsat ordförråd samt en begränsad kunskap om omvärlden, 
då man har svårt att förstå skriven text. För att undvika detta behövs stödresurser åt 
elever samt vuxna deltagare med dyslexi, och ibland kan alltså en diagnos vara 
avgörande för att få tillgång till dessa resurser. 

Kurator kopplas även in för att undersöka om svårigheterna i språket kan bero på 
något annat än dyslexi, som exempelvis elevens välmående, vilket även är en del av 
Skollagen (SFS 2010:800) gällande utredning av särskilt stöd. 

Som kan ses i resultatredovisningen använder sig endast lärarna på skola A av 
modersmålslärare vid frågor om dyslexi hos flerspråkiga, även om samtliga lärare ser 
fördelar med ett sådant samarbete. Lärarnas förklaringar till varför samarbetet ibland 
faller bort kan tolkas som att det finns ett behov av en utarbetad organisation för ett 
kontinuerligt samarbete gällande flerspråkigas läs- och skrivsvårigheter. Bella uttryckte 
tydligt att hon upplever det vara för jobbigt att ta kontakt med aktuell modersmålslärare 
för att ett samarbete ska uppstå. Enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens (2012) 
bör man observera flerspråkiga elevers språkutveckling utifrån både första- och 
andraspråket för att bilda sig en rättvisande uppfattning om en elevs språkutveckling 
samt eventuella svårigheter, vid en kartläggning av dyslexi. Även om dessa 
rekommendationer främst rör dyslexiutredningar kan jag se anledning till att applicera 
detta samarbete mellan flerspråkigas lärare för att så tidigt som möjligt införa adekvata 
insatser. Hade det funnits tydliga rutiner för ett samarbete med modersmålslärare i 
frågor rörande språkliga svårigheter hos flerspråkiga elever hade kanske fler elever fått 
genomgå en dyslexiutredning och fått ta del av extra stöd i undervisningen både på 
gymnasiet samt vid senare studier. 
 

4.3 Dyslexiutredarnas verktyg vid bedömning av flerspråkiga elevers 
dyslexi och hur dessa verktyg motiveras 

 
Den här delen av resultatet behandlar uppsatsens tredje och sista frågeställning och är 
indelad i underrubriker. Under 4.3.1 redogör jag för vad som kom fram under intervjun 
med dyslexiutredaren Dagny gällande verktyg vid bedömning av flerspråkigas dyslexi 
samt motivering av dessa. Under 4.3.2 redogör jag för vad som kom fram under 
intervjun med dyslexiutredaren Desirée gällande detta. Under 4.3.3 redogör jag för vad 
som framkom under intervjun med dyslexiutredaren Viktoria rörande sista 
frågeställningen. Under 4.3.4 presenteras en sammanfattning av det som framkom under 
4.3.1, 4.3.2 och 4.3.3. En analys av resultatredovisningen presenteras under 4.3.5.  
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4.3.1 Ur intervjun med Dagny 
 
Dagny använder sig av en blandning av olika utredningsmaterial vid utredning av 
flerspråkigas dyslexi, men det material som finns att tillgå för utredning av 
gymnasieelever samt vuxna deltagare är anpassat för svenska målspråkstalare. Hon 
använder sig inte av samtliga delar i testerna, utan väljer ut de delar som hon anser är 
bäst lämpade för en utredning av en flerspråkig elev. Till exempel använder hon sig av 
Maj-Gun Johanssons tester. Dagny använder sig även av LOGOS (datorbaserat 
diagnostiskt test för bedömning av läs- och skrivsvårigheter), som är ett standardiserat 
material, men hon tycker inte att det är tillräckligt utförligt för att hon ska kunna sätta en 
rättvisande diagnos utifrån endast LOGOS tester. Dagny tar i exempel 42 även upp att 
hon har utvecklat ett eget material som hon använder vid kartläggning av läsförmågan.  

Exempel 42: Ur intervjun med Dagny 

Material som Christer Jakobsson, Maj-Gun Johanssons doktorsavhandling, Ingvar Lundberg-
nestor i dyslexi, Ulrika Wolf som är forskare som skrivit om dyslexi. Ny avhandling av Anna 
Fogantin, som kommer att bli mycket viktig, som varit lärare och har ett pedagogiskt perspektiv 
och är mycket lyhörd för att det finns många olika profiler när det gäller dyslexi. Standardiserat 
material för att se avkodning till exempel LOGOS, men jag tycker inte att det räcker till och 
använder bara delar av det. Maj-Gun Johanssons läsförståelse del 3 är mycket bra med flera nivåer. 
Jag har också utvecklat eget material för att se läsflytet och läsförmågan. 

Metoden Dagny använder sig av vid dyslexiutredningar av flerspråkiga elever ser något 
annorlunda ut än när hon utreder svenska målspråkstalare. När hon har utrett 
flerspråkiga har hon exempelvis anpassat högläsningen av längre texter genom att själv 
läsa upp orden för dessa testdeltagare samt genom att minska antalet stycken i texterna. 
Materialet är däremot detsamma som för svenska målspråkstalare (se exempel 43). Hon 
tittar efter samma typ av fonologiska nedsättningar hos flerspråkiga som hos svenska 
målspråkstalare. 

Exempel 43: Ur intervjun med Dagny 

Jag har i viss grad anpassat undervisningen i läsförståelse, då jag till exempel har läst upp orden 
för eleverna när det har varit mycket text. Minskat antalet stycken för att tiden inte räcker till. Jag 
har inte haft nåt specifikt eller annorlunda material för de eleverna.  

Dagny betonar att det kan vara nödvändigt att samarbeta med en modersmålslärare 
under dyslexiutredningar då denne skulle kunna hjälpa utredarna att fastställa huruvida 
eleven visar dyslektiska tendenser på modersmålet. 

Dagny använder sig av välbeprövade material och hon har lång erfarenhet av att 
bedöma skriftlig produktion hos gymnasieelever. Hon har även samrått med kollegor 
kring metodval och val av utredningsmaterial, som ingår i samma närverk som Dagny. 
Nätverket består av länets dyslexiutredare/specialpedagoger. Hon samverkar dessutom 
med en logoped i frågor om dyslexiutredningar (se exempel 44).  

Exempel 44: Ur intervjun med Dagny 

Det mesta är standardiserat och mycket beprövat. Jag har samrått med kollegor och ingår i ett 
nätverk för dyslexiutredare i [x] län som är specialpedagoger. Jag samverkar med logoped. Genom 
min bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska är jag van att bedöma den 
skriftspråkliga produktionen och det har jag jättestor nytta av i det här jobbet. 
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Ovan har vi tagit del av vad Dagny tog upp rörande verktyg samt motivering av verktyg 
vid utredning av flerspråkigas dyslexi. Nedan följer det som kom fram rörande detta 
under intervjun med Desirée. En sammanfattning av vad dyslexiutredarna tog upp 
rörande deras val av verktyg finns under 4.3.4. 
 

4.3.2 Ur intervjun med Desirée 
 
Desirée resonerar på ett liknande sätt som sin kollega Dagny vid val av material för 
dyslexiutredningar. Hon använder sig av olika material vid dyslexiutredningar. Till 
exempel använder hon sig av Maj-Gun Johanssons material LS (Diagnostiskt material 
för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga). Desirée berättar vidare i exempel 45 att 
hon även använder sig av fler kvalitativa utredningsmaterial, som BeSS (Bedömning av 
subtila språkstörningar), och material som bland annat är framtaget för logopediska 
utredningar. Hon använder sig även av standardiserade material som LOGOS och 
DUVAN (Dyslexiscreening för ungdomar och vuxna). 

Exempel 45: Ur intervjun med Desirée 

Jag använder en blandning av material. Material av Maj-Gun Johansson som heter "LS", där finns 
det olika deltester. Jag använder LOGOS olika deltester med Höien som har utvecklat det. Jag 
använder DUVAN av Lundberg & Wolff. Jag använder en hel del material som är framtaget för 
logopediska utredningar, men de är inte standardiserade och normerade på så stora 
normeringsgrupper, men det blir mer kvalitativt underlag då. Bland annat ett som heter BeSS, ett 
material som jag använder. Sen är det lite hopplock av mer kvalitativ karaktär också. 

Desirée framhåller i exempel 46 att det kan vara värdefullt att samarbeta med en 
modersmålslärare under dyslexiutredningar. Skulle det visa sig att eleven uppvisar 
dyslektiska nedsättningar på modersmålet kan det vara av stor vikt vid de tillfällen det 
är svårt att ställa en diagnos baserat endast på tester genomförda på elevens andraspråk, 
enligt Desirée. Hon tar vidare upp att fonologiska nedsättningar går att observera hos 
dyslektiker på båda språken, men hur nedsättningarna yttrar sig kan se olika ut beroende 
på vilket skriftspråk eleven testas i och vilka språkljud eleven är bekant med.  

Exempel 46: Ur intervjun med Desirée 

Vi vill kunna använda modersmålslärare som hjälp vid dyslexitest på modersmålet för att kunna 
jämföra resultatet. En modersmålslärare är värdefull och kan säga en hel del om hur eleven 
använder sitt språk i övriga situationer och inte bara i testet. Dyslexi har man på flera språk och de 
grundläggande orsakerna som de fonologiska svårigheterna. Men det kan manifestera sig på olika 
sätt, beroende på vilket språk man läser på, skriver och talar. Om man har haft ett stavelsebaserat 
eller helordsbaserat skriftspråk kan det vara svårt att kunna lära sig att lyssna efter och uppfatta 
våra stavelser. 

Desirée tar i exempel 47 upp att det kan finnas en problematik rörande användningen av 
en modersmålslärare vid kartläggning av dyslexi. Hon betonar att det kan vara svårt att 
veta om översättningen hamnar på samma svårighetsnivå språkligt vid de tillfällen som 
modersmålsläraren används som tolk. Om modersmålslärarna används som tolk för det 
svenska testet kan det vara svårt att testa samma saker som grammatiska strukturer eller 
ordförståelse av ord som är kulturellt betingade, enligt Desirée. Hon berättar att det 
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dessutom är svårt att veta vilka texter som kan användas vid kartläggning av dyslexi på 
modersmålet samt vilka grammatiska strukturer som kan vara relevanta att testa. 

Exempel 47: Ur intervjun med Desirée 

De kan fungera som tolk.  Dock kan jag inte veta hur den här läraren översätter det jag vill ha sagt 
om jag inte är bekant med det språket och om de aspekter som jag vill undersöka utifrån de här 
svenska texterna överhuvudtaget är relevanta på det språket. Är de grammatiska strukturerna 
relevanta att undersöka på det språket? Dessutom kan jag inte bedöma svårighetsgraden och på 
vilken nivå det jag säger översätts och det kan bli en subjektivitet i det jag vill ha översatt.  De ord 
vi använder för att utvärdera ordförrådet i svenska är utifrån svenska förhållanden och därmed 
kulturellt betingade och man kan inte därför inte använda normerna rakt av. 

Desirée ser både fördelar och nackdelar med det standardiserade materialet som finns att 
tillgå. Hon anser att vissa av dessa deltester inte är lika bra som de kvalitativa tester hon 
använder sig av och hon vill inte utsätta eleverna för mer testning än nödvändigt och på 
grund av detta väljer Desirée bort vissa deltester (se exempel 48).  

Exempel 48: Ur intervjun med Desirée 

De flesta tester har både positiva och kanske mindre positiva delar i sig, så att jag väljer bort vissa 
deltester i vissa tester för att jag kanske inte tycker att de är så bra eller att jag väljer att använda 
testet mer kvalitativt, att jag tittar på andra delar i det än kanske det som manualen beskriver att 
man ska göra. Vissa deltester i LOGOS till exempel gör jag så med och jag använder som sagt inte 
alla deltester i alla olika material som vi har. Jag kanske har valt bort en del tester där jag tycker att 
de överlappar varandra så mycket att jag bedömer samma förmåga, då har jag valt bort vissa. Till 
exempel finns det flera tester som tittar på ordavkodning och då så jag väl valt bort några för att 
skona eleverna allt för mycket testning, så jag försöker begränsa mig. 

Ovan har vi tagit del av vad Desirée tog upp rörande verktyg samt motivering av 
verktyg vid utredning av flerspråkigas dyslexi. Nedan följer det som kom fram rörande 
detta under intervjun med Viktoria. Efter det följer en sammanfattning av vad samtliga 
dyslexiutredare tog upp rörande deras val av verktyg. 
 

4.3.3 Ur intervjun med Viktoria 
 
Viktoria använder dels ett diagnosmaterial som finns i ett läromedel som används i 
andraspråksundervisningen för att öva uttal (”Så ska det låta”), men även olika 
dyslexiutredningsmaterial som är anpassade för målspråkstalare, exempelvis DLS 
(diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) av Birgitta Järpsten. Hon 
framhåller i exempel 49 att hon alltid måste ha i åtanke att utredningsmaterialet inte är 
anpassat efter andraspråkstalare när hon gör sin bedömning. Hon använder sig även av 
en språkoberoende checklista för vuxna andraspråkstalare av Ian Smythe (”Adult 
checklist”).  

Exempel 49: Ur intervjun med Viktoria 

När jag kartlägger folk använder jag ”Så ska det låta”, lästest: diagnos, i början av boken. Eleven 
läser högt och jag lyssnar på olika saker. Den använder jag vid diagnos, när jag jobbar med 
kartläggning och bedömning, tittar allmänt på uttal och läsförmåga och så vidare. Jag lyssnar om 
de kan läsa, hur de läser och hur de uttalar. Och sen gör jag olika ordförrådstest, men då måste jag 
tänka på att det är gjort för svenskar när jag ska göra bedömningen av eleven. Och då använder jag 
DLS Birgitta Järpsten, det finns både för mellanstadiet och för högstadiet. Ordförråd och 
rättstavning, läshastighet 
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Att kolla hur deltagaren reagerar på nonsensord samt hur denne reagerar på systematisk 
undervisning är av stor betydelse vid Viktorias bedömning. Hon har modersmålets 
skriftspråkliga principer i åtanke när hon bedömer eleven, och hon tittar på hur många 
konsonanter eller vokaler de registrerar. Det handlar ofta om att hon lyssnar på 
deltagaren när den läser högt, på uttalet och läsflytet, när hon kartlägger deltagarens 
språkförmåga. Hon berättar i exempel 50 att hon även läser nonsensord högt, som 
deltagaren sedan får skriva ner för att kolla på deltagarens ljuduppfattningsförmåga. 
Viktoria använder sig av Maj-Gun Johanssons kartläggningsmaterial för bland annat 
denna typ av testning. 

Exempel 50: Ur intervjun med Viktoria 

Men det som är det bästa, det är att använda nonsensord. Och då har du Maj-Gun Johanssons test 
med nonsensord. För att de betyder ingenting och då läser jag mir och så skriver de mir, och så 
läser jag los och så skriver de los. Och då ser man ju vilka ljud de inte uppfattar. De ska skriva 
nonsensord och de ska läsa nonsensord. Grammatik, fonologi, uttryck och förståelse, språket har 
olika delar och jag måste titta på alla de här delarna när jag ska göra en bedömning. Förståelsen 
ligger ju under ytan och det är den jag kollar med nonsensord, om de uppfattar ljuden. Till 
exempel i finskan kan man inte ha två konsonanter bredvid varandra i början av ett ord. Och man 
har med sig sådana principer när man läser svenska. Och det ser jag när jag kollar nonsensord, hur 
många konsonanter eller vokaler de registrerar.  Det viktigaste att kolla på är - hur svarar eleven på 
undervisning. Då kan jag se om det är dyslexi eller inte. Sen gör jag en sån här checklist, den säger 
jättemycket. Maj-Gun Johanssons datorprogram är jättebra att jobba med. Sen använder jag 
Lingus-programmen. De är ju jättebra. De använder jag dagligen. Alla grammatikprogrammen, hör 
grammatiken, grammatik för svenska 2, och ljuden, svenskt uttal vokaler och konsonanter och den 
där boken ”Så ska det låta” finns ju på datorn.   

Viktoria instämmer i att modersmålslärarna kan vara till stor hjälp när man utreder en 
flerspråkig elev och belyser att hjälpen kan vara effektiv när hon exempelvis vill ta reda 
på om eleven/deltagaren i fråga har ett talfel. Hon tog emellertid upp att man inte 
nödvändigtvis behöver ha dyslexi på både modersmålet och andraspråket i de fall där 
skriftsystemen för respektive språk skiljer sig åt rörande dess grad av transparens. 
Viktoria tar upp ett exempel rörande en man från Kina som inte hade dyslexi på sitt 
modersmål men däremot på sitt andraspråk engelska, då dessa språk har helt olika 
skriftsystem (ordbaserat respektive ljudbaserad skrift) (se exempel 51). 

Exempel 51: Ur intervjun med Viktoria 

En internationell forskare, Ian Smythe menar att man kan ha dyslexi på ett språk men inte på ett 
annat. Språken kan skilja sig stort i sätten man uttalar ljud och stavar det, med andra ord språkets 
genomskinlighet, transparens.  Vid ordbaserad skrift, logografisk skrift, där ett ord motsvaras av 
ett tecken skiljer sig skriftsystemet med andra ord stort från ljudbaserad skrift. Till exempel en 
målspråkstalare i Kina hade inte dyslexi på kinesiska, han hade väl ett gott visuellt minne, men när 
han kom till England fick han diagnosen dyslexi. Därför att engelskan ställde helt andra krav på 
skrivförmågan, och det är stor skillnad mellan hur man uttrycker ord i skrift och tal. Och olika 
språk ställer olika krav på dina sinnen. 

Viktoria anser att det material hon använder sig av fungerar bra, men hon anser att det 
bör utvecklas med exempelvis ett anpassat material för flerspråkiga. Viktorias 
utredningsmetod och val av material har hon bland annat kommit fram till genom 
hennes erfarenhet och i samråd med en före detta kollega. Olika kurser och 
föreläsningar inom ämnet har även bidragit till hennes utredningsmetod samt 
utredningsmaterial. Viktoria är däremot kritisk till de tester som finns att tillgå och 
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framhåller att dyslexiutredare bör iaktta försiktighet vid användningen av tester som är 
anpassade för målspråktalare eftersom man kan göra en felbedömning utifrån resultatet 
av dessa tester vid utredning av flerspråkiga (se exempel 52). I dag har hon ingen med 
samma kompetens som hon själv som hon kan diskutera val av metod och material med. 

Exempel 52: Ur intervjun med Viktoria 

Det jag använder det fungerar bra, men det behöver utvecklas. Det finns inte än på marknaden. De 
verktygen jag har här nu, räcker för mig nu. Det är av erfarenhet jag har kommit fram till att 
använda mig av de tester som jag gör. Sen har jag tillsammans med en kollega som har svenska 
som andraspråk arbetat mig fram till det här. Det har växt fram med tiden. Men jag har ingen 
kollega nu, som har den kompetensen, jag har ingen att prata med. [Lisa] har gått i pension, hon 
hade samma utbildning som jag: talpedagog, speciallärare och svenska som andraspråk. Vi har 
bollat idéer mellan varandra och hjälpt varandra. Sen har jag ju gått olika kurser, internationella 
kurser i Stockholm och lyssnat på bland annat Ian Smythe, och fått idéer. Men jag är väldigt 
kritisk, man kan inte använda tester hur som helst, för att det kan bli fel.  

Ovan har vi tagit del av vad Viktoria tog upp rörande verktyg samt motivering av 
verktyg vid utredning av flerspråkigas dyslexi. Nedan följer en sammanfattning av vad 
dyslexiutredarna tog upp rörande deras val av verktyg. Efter det följer en analys av 
resultatet. 
 

4.3.4 Sammanfattning 
 
Dyslexiutredarna använder sig av olika utredningsmaterial vid utredning av 
flerspråkigas dyslexi, men det material som finns att tillgå för utredning av 
gymnasieelever samt vuxna deltagare är anpassat för svenska målspråkstalare. De 
använder sig inte av samtliga delar i testerna, utan väljer ut de delar som de anser är bäst 
lämpade för en utredning av en flerspråkig elev/deltagare. Till exempel nämner samtliga 
att de använder sig av Maj-Gun Johanssons tester. De använder sig till exempel av tester 
med nonsensord för att undersöka testdeltagarens fonologiska förmåga. Samtliga 
utredare framhåller att det viktigt att man förhåller sig till eleven i frågas modersmål 
samt språkbehärskning på andraspråket för att undvika över- eller underdiagnostisering. 

Modersmålslärarna ses som ett effektivt hjälpmedel när det kommer till att ta reda på 
om en elev/deltagare har dyslexi av samtliga utredare. I många fall kan det vara så att 
deltagaren har dyslexi både på första- och andraspråket och då kan modersmålslärarna 
bidra med viktig information vad gäller svårigheter på förstaspråket, enligt utredarna. 
Det kan däremot vara problematiskt att använda modersmålslärarna som tolkar vid 
dyslexiutredningar, eftersom det kan vara svårt att kontrollera svårighetsnivån på det 
som sägs samt inläses på modersmålet, enligt Desirée.  

Valet av material och metod beror på olika saker för dyslexiutredarna. Även om det 
utredningsmaterial som dyslexiutredarna använder sig av i dag går att tillämpa på 
utredning av flerspråkiga gymnasieelever och vuxna deltagare betonar dyslexiutredarna 
att det finns utvecklingsutrymme för kartläggningsmaterial vid dyslexiutredning av 
flerspråkiga elever. Eftersom det inte finns något anpassat utredningsmaterial att 
använda sig av vid utredning av flerspråkiga gymnasieelever och vuxna deltagare, anser 
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två av informanterna att det är av stor betydelse att diskutera val av material och metod 
med erfarna kollegor. 
 

4.3.5 Analys 
 
Som vi har sett används samma material vid dyslexiutredningar av svenska 
målspråkstalare och flerspråkiga, på grund av att det saknas anpassade 
kartläggningsmaterial för flerspråkiga gymnasieelever och vuxna deltagare. Utredarna 
måste till följd av detta anpassa sina metoder samt sättet de analyserar resultatet på för 
att undvika under- och överdiagnostisering av flerspråkigas läs- och skrivsvårigheter. 
Viktoria och Desirée betonade att det kan vara viktigt att förhålla sig till testdeltagarens 
modersmål samt kulturella villkor för att kunna se vilka fel i produktionen som kan vara 
modersmålsrelaterade samt uppstå till följd av elevens förståelse av kulturellt betingad 
kunskap i testerna. Enligt Hedman (2009) kunde utredningsmaterialet till följd av att det 
på sina håll innehåller delar som kräver en viss införståddhet i svensk kultur, leda till en 
felaktig bild av den flerspråkiges språkbehärskning. Som utredare kan det alltså vara av 
stor betydelse att ta hänsyn till detta vid en analys av resultatet samt vid val av 
utredningsmaterial. 

I resultatredovisningen kan ses att samtliga utredare ibland såg samarbetet med en 
modersmålslärare som en nödvändighet under utredningar, i de fall när observationer 
gällande dyslektiska nedsättningar även på modersmålet kan underlätta för en 
rättvisande diagnos. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) rekommenderar 
dessutom att kartläggningen bör ske på båda språken i ett samarbete med aktuell 
modersmålslärare. Hedman (2009) kom i sin forskning fram till att diagnosen oftast 
blev rättvisande när flerspråkiga testades i båda språken, samt att flera av hennes 
deltagare tidigare hade blivit underdiagnostiserade, till följd av testning på endast 
andraspråket. Jag tolkar detta som att samarbetet med modersmålslärare vid 
dyslexiutredningar oftast leder till att flerspråkiga elever får rättvisande diagnoser, samt 
att underdiagnostisering skulle undvikas. 

Viktoria framhöll däremot att dyslexi är något som flerspråkiga i vissa fall kan ha 
endast på ett av språken, beroende på vilket skriftsystem det rör sig om. Även Desirée 
tog upp att dyslexi är olika framträdande beroende på vilket språk man utreds i, 
eftersom språkens ortografier kan skilja sig åt gällande regelbundenhet. I dessa fall kan 
ett samarbete med modersmålläraren eventuellt inte bidra till en tydligare dyslexiprofil. 
Gholamain och Geva (1999) belyser att dyslektiska svårigheter kan upplevas tydligare 
på ett av språken hos flerspråkiga, beroende på hur oregelbunden språkets ortografi är 
(se 2.2.3). I dessa fall kom Paulesu et al. (2001) i sin forskning fram till att diagnosen 
kunde bli felaktig om man såg till läsfärdigheterna hos testdeltagarna. De fonologiska 
nedsättningarna blev däremot framträdande hos de deltagare som hade dyslexi, när 
nonsensord användes vid utredningarna. Testning med nonsensord framgick även som 
en viktig del av dyslexiutredarnas kartläggningar. 

Desirée problematiserade användandet av en modersmålslärare vid 
dyslexiutredningar. Hon som utredare kan i dagsläget inte kontrollera att testningen sker 
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på en likvärd nivå i båda språken. Om detta stämmer kan utformandet av ett 
kartläggningsmaterial på modersmålet för gymnasieelever samt vuxna deltagare vara av 
stor vikt för utredningen. För att samarbetet med modersmålslärare under 
dyslexiutredningar ska bli så bra som möjligt rekommenderar SPSM (2013) att 
modersmålslärare får fortbildning om läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Detta 
skulle kunna vara ett sätt att närma sig den problematiken som Desirée tog upp. 

Valet av material och metod berodde på olika saker, enligt dyslexiutredarna. 
Eftersom det inte fanns något anpassat utredningsmaterial att använda sig av vid 
utredning av flerspråkiga gymnasieelever och vuxna deltagare, ansåg två av 
informanterna att det har varit av stor betydelse att kunna diskutera val av material och 
metod med erfarna kollegor. De tog även upp att de avgöra vilka material som är bäst 
lämpade för dyslexiutredningar av flerspråkiga utifrån sina välbeprövade erfarenheter.  

Vid utredning av flerspråkigas dyslexi betonar samtliga informanter att man väljer ut 
vilka delar man vill använda sig av från bland annat standardiserade tester för att 
exempelvis undvika att utsätta testdeltagarna för överflödig testning. Läsning av texter 
kortades ibland ner och utredaren läste upp vissa ord inför läsningen, för att ge 
testdeltagaren en ljudförebild av svåra ord. Att erbjuda testdeltagarna dessa förebilder 
vid testningen kan eventuellt vara av stor vikt för bedömningen av elevens 
språkförmåga, med tanke på det som Hyltenstam (2010) tog upp. Hyltenstam (2010) 
belyser att andraspråkstalare kan ha svårt att förstå läromedelstexter, eftersom de kan 
innehålla både ett språk på en hög nivå och ett obekant innehåll. Har testdeltagarna 
aldrig kommit i kontakt med vissa ord som förekommer i texterna kan det vara svårt att 
uttala dessa ord korrekt, samt att förstå innebörden. Om dyslexiutredarna inte skulle 
erbjuda detta stöd vid testningen kan detta leda till det SPSM (2012) och Hedman 
(2009) tog upp, rörande svårigheter med att skilja på bristande språkbehärskning och 
dyslexi. 
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5 Diskussion 
I den här delen av uppsatsen diskuterar jag frågeställningarna, metodvalen, 
forsningsbakgrunden, besvarande av syfte och förslag till framtida forskning. 
Diskussionen är indelad i fem underrubriker. Under 5.1, 5.2 och 5.3 diskuteras det som 
framkom i resultatdelen i förhållande till forskningsbakgrunden. Indelningen är gjord 
utifrån uppsatsens tre frågeställningar. 5.1 behandlar den första frågeställningen, 5.2 den 
andra frågeställningen och 5.3 den tredje frågeställningen. Under 5.4 diskuteras 
metodval, besvarande av syfte samt forskningsbakgrunden. Under 5.5 finns förslag till 
framtida forskning. 
 

5.1 Tecken på dyslexi 
 

Eftersom lärarna upplever det vara svårt att skilja på bland annat bristande 
språkbehärskning och dyslexi behöver oftast flerspråkigas dyslektiska nedsättningar 
vara tydligt förekommande i den språkliga produktionen för att lärarna tidigt ska 
misstänka att en elev har dyslexi. Flerspråkiga gymnasieelever samt vuxna deltagare 
måste oftast ha vistats i Sverige i över fyra år för att lärarna ska kunna observera 
dyslektiska nedsättningar i språkproduktionen. Dyslexiutredarna tog även upp att 
profilen bör vara tydlig för att de ska kunna ge en rättvisande diagnos samt att eleverna 
helst ska ha vistats i Sverige i minst fem år för att det ska gå att sätta en rättvisande 
diagnos. Detta stämmer bra överens med det som Abrahamsson (2009) tog upp gällande 
hur lång tid det oftast tar att uppnå den nivå av språkbehärskning som krävs för att 
kunna genomgå en rättvisande utredning på andraspråket. Med tanke på att tidiga 
insatser är av stor vikt för elevers utveckling och självbild av den egna läs- och 
skrivförmågan (Skolverket 2011) undrar jag vad detta i längden kan innebära för 
flerspråkiga, som inte har en tydlig dyslexiprofil, om de inte upptäcks och utreds. 
Visserligen kan eleverna erbjudas stöd på skolorna utan en diagnos, men de som har en 
diagnos får med säkerhet möjligheten att ta del av skolans stödresurser, och på så vis 
fler möjligheter att utveckla språkförmågan. 

Lärarna och utredarna tog upp många av de dyslektiska nedsättningar som faller 
inom ramen för de rådande perspektiven för dyslexi, som presenterades i 
forskningsbakgrunden. En del av det som framkom under intervjuerna rörde sig något 
utanför det jag hade tagit del av vid insamlingen av material rörande tidigare forskning, 
vilket bidrog till nya insikter. Anastasia tog bland annat upp ett exempel på ett 
dyslexitecken som inte återfanns i de beskrivningar av dyslexi som jag hade tagit del av. 
Hon var av uppfattningen att en viss typ av svårläst handstil kan ses som en 
dyslexisignal och att hon har uppmärksammat en liknande handstil hos både svenska 
målspråkstalande dyslektiker och flerspråkiga dyslektiker. SPSM (2013) nämner att 
dyslektiker kan ha en svårläst handstil, men de anger inte någon specifik beskrivning av 
hur denna handstil skulle kunna se ut. Att denna specifika beskrivning av en del 
dyslektikers handstil inte togs upp i de rådande perspektiven för dyslexi kan innebära att 
det finns utrymme att vidareutveckla beskrivningen av dyslektiska nedsättningar. 
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Flera av lärarna har själva satt sig in i vad dyslexi innebär eller tagit del av 
fortbildning gällande dyslexi vid något enstaka tillfälle. I ljus av detta är det förståeligt 
att det framgick en viss osäkerhet bland lärarna kring vad dyslexi innebär och hur det 
skiljer sig respektive inte skiljer sig från bristande språkbehärskning. Samtliga betonade 
att dyslexi var det sista de misstänkte när en flerspråkig elev/deltagare uppvisade 
språkliga svårigheter. Detta kan vara en av anledningarna till att flerspråkiga sällan 
utreds för dyslexi. Jag tolkar detta som att det behövs mer fortbildning rörande dyslexi 
och dyslexi hos flerspråkiga. Jag vet av egen erfarenhet från lärarutbildningen att man 
som lärarstudent inte får ta del av information rörande dyslexi och dyslexi hos 
flerspråkiga via utbildningen. Här ser jag en relevant och nödvändig 
utvecklingsmöjlighet av lärarutbildningen, med tanke på att 5-8 % (Specialpedagogiska 
myndigheten 2012) av lärarstudenters framtida elever kommer att behöva särskilt stöd 
anpassat för dyslektiker. 
 

5.2 Processen som leder till en dyslexiutredning 
 
Det som leder till en kartläggning av flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter är 
tidig testning av språklig nivå för att tydliggöra vilka elever som kan vara i behov av 
extra stöd i undervisningen. Vissa lärare använder sig av standardiserade tester och 
några använder sig av eget material för detta. Standardiserade tester kan innehålla 
kulturellt betingad kunskap och eventuellt innebära att bedömningen av elevens 
prestation inte blir rättvisande. Vid användningen av eget material kan ibland 
bedömning av vad som anses vara en rimlig nivå språkligt vara svårbedömt. Eftersom 
samtliga skolor som deltog använder sig av olika tester för att synliggöra elevernas 
språkbehärskning och eventuella nedsättningar i språket, kan detta leda till att elever 
inte ges likvärdiga möjligheter att utvecklas språkligt. Ett standardiserat 
kartläggningsmaterial för flerspråkigas språkförmåga, som inte innehåller kulturellt 
betingad kunskap, borde därför finnas på varje skola för att eleverna ska ges en så 
likvärdig utbildning som möjligt.  

På en av skolorna tar lärarna ibland hjälp av aktuell modersmålslärare för att 
eventuellt få ytterligare observationer rörande dyslektiska nedsättningar i produktionen 
på modersmålet. Detta görs framförallt när lärarna har svårt att se vad elevens 
språkstörningar beror på. Ett samarbete med aktuell modersmålslärare uppnås inte alltid 
till följd av logistiska faktorer samt en avsaknad av rutiner för detta samarbete. Jag 
finner det oroväckande att samarbetet med modersmålslärarna i frågor om dyslexi inte 
har en större organisation och i vissa fall inte ens existerar, till följd av att skolan inte 
har tagit tag i arbetet med detta. Hur kommer det sig att sva-lärarna ibland inte har en 
aning om vem de ska kontakta eller hur, i frågor som rör elevernas språkbehärskning på 
modersmålet? Detta samarbete skulle eventuellt kunna bli bättre om förutsättningarna 
för ett effektivt samarbete rörande flerspråkigas läs- och skrivsvårigheter togs upp med 
respektive skolledning. Om skolan tidigt ska kunna erbjuda relevant stöttning för elever 
med både bristande språkbehärskning på andraspråket och dyslexi kan ett samarbete 
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med modersmålslärare vara av stor vikt, i de fall där eleverna har tillräckligt goda 
modersmålskunskaper för att få en rättvisande diagnos.  

 När lärarna misstänker att en flerspråkig elev har dyslexi tar de först upp sina 
observationer med eleven. Det kan däremot vara svårt att föra ett konstruktivt samtal om 
elevens svårigheter innan eleven känner ett förtroende för läraren. Lärarna kan även 
behöva informera om vad dyslexi innebär, eftersom flerspråkiga elever kan komma från 
länder där bilden av dyslexi inte stämmer överens med bilden som förmedlas i Sverige. 
Informationen om dyslexi kan även med fördel förmedlas till föräldrarna eftersom det 
ibland är föräldrarna som tackar nej till en dyslexiutredning eller extra stöd, i de fall där 
eleverna är minderåriga. För lärare och rektorer är det viktigt att göra sitt yttersta för att 
elever som har dyslexi ska kunna ta del av relevanta stödresurser och eventuella 
rättigheter (SFS 2010:800) både på själva skolan men även vid fortsatta studier. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) beskriver vad dyslexi kan innebära om 
man inte får särkilt stöd. Exempelvis kan dyslektikers problem med att avkoda texter 
och ord leda till att man får ett mindre ordförråd samt en begränsad kunskap om 
omvärlden. En diagnos innebär att skolorna vet vilken form av stöd som passar 
eleven/deltagaren med en diagnos och språkutvecklingsmöjligheterna blir då fler och 
kan vara av stor vikt för elevernas/deltagarnas framtid.  
 

5.3 Utredarnas verktygslåda 
 
Eftersom kartläggningsmaterialet som finns att tillgå inte är anpassat för flerspråkiga 
gymnasieelever eller vuxna deltagare, anpassar dyslexiutredarna sina val av material 
och metoder för att underlätta för en rättvisande diagnos. Jag ser stora nackdelar med att 
det material som finns idag måste användas med stor försiktighet för att man inte ska 
ställa en felaktig diagnos när det kommer till dyslexi hos flerspråkiga. De utredare och 
lärare som jag intervjuade kunde tack vare sin yrkeserfarenhet samt i samråd med 
erfarna kollegor, avgöra vilka tester som inte är bra eller vilka signaler i den språkliga 
produktionen som indikerar att det rör sig om dyslexi. Vad kan detta innebära för de 
flerspråkiga elever samt vuxna deltagare med dyslexi som har nyutexaminerade lärare 
och/eller oerfarna dyslexiutredare? Det skulle eventuellt behövas en gemensam 
plattform för lärare och dyslexiutredare där val av utredningsmaterial och 
utredningsmetoder för utredning av flerspråkigas dyslexi, kan diskuteras samt 
rekommenderas.  

Ibland kan det vara nödvändigt att samarbeta med en modersmålslärare under 
utredningen, speciellt när utredarna behöver ytterligare observationer av 
elevens/deltagarens språkbehärskning samt språkliga svårigheter, för att kunna ställa en 
rättvisande diagnos. I nuläget upplever utredarna däremot att det kan vara svårt att 
använda sig av modersmålslärare vid dyslexiutredningar eftersom det inte går att 
kontrollera att svårighetsgraden på testerna blir likvärdig på båda språken.  

Förekomsten av dyslexi kan bero på vilket språk eleven uttrycker sig på, enligt 
utredarna. Dyslektiska nedsättningar kan vara svåra att upptäcka hos flerspråkiga vid 
testning på språk med en regelbunden ortografi medan nedsättningarna ofta förvärras 
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vid testning på språk med en oregelbunden ortografi (Gholamain & Geva 1999, Paulesu 
2001, Paulesu, Brunswick & Paganelli 2010). Det material som testar elevers 
fonologiska förmåga, som exempelvis Maj-Gun Johanssons test med nonsensord, är 
viktiga vid dyslexiutredningar av flerspråkiga, eftersom resultatet av dessa tester inte 
påverkas av ett språks ortografi. Detta tog dels informanterna upp och även Paulesu, 
Brunswick & Paganelli (2010). Eftersom dyslexi tar sig olika uttryck från individ till 
individ är det även relevant att testa flera delar av elevernas/deltagarnas språkförmåga 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012).  

Det finns med andra ord ett behov av ett anpassat kartläggningsmaterial för 
dyslexiutredning av flerspråkiga gymnasieelever samt vuxna deltagare på både 
andraspråket samt modersmålet. En anledning till att detta inte finns i dag kan kopplas 
till det Nauclér (2004) tog upp gällande bristen på tvärspråkliga studier samt bristen på 
analysmetoder som kan tillämpas på olika typer av ortografier. 
 

5.4 Metoddiskussion 
 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur lärare och 
dyslexiutredare upptäcker samt kartlägger dyslexi hos flerspråkiga gymnasieungdomar 
samt vuxna deltagare på tre skolor. Som kan ses ovan fick jag svar på mina 
frågeställningar. Vid analys av insamlad data upptäckte jag att jag hade fått utförliga 
svar på intervjufrågorna och att mycket av det som informanterna tog upp höll sig inom 
ramen för undersökningen. Till följd av detta kan jag dra slutsatsen att valet av metod 
och intervjufrågor fungerade väl för insamlingen av relevant data samt att valet av 
metod för analys underlättade för skrivandet samt utformningen av 
resultatredovisningen.  

Resultatredovisningen tog lång tid att utföra och jag upplevde att vissa av 
informanternas svar var något svårtolkade. Att jag inte upplevde detta som svårtolkad 
information vid intervjutillfällena och inte bad informanterna förtydliga sina svar, kan 
bero på att jag inte har stor erfarenhet av att utföra kvalitativa intervjuer. Inför 
gruppintervjun var jag osäker på om informanterna skulle våga uttrycka vad de 
egentligen tänkte rörande respektive fråga, med tanke på att de inte intervjuades enskilt. 
Jag upplevde däremot att informanterna vågade uttrycka sina åsikter och att klimatet var 
tillåtande, med tanke på det som framkom vid intervjutillfället.  

Analysen av resultatredovisningen underlättades tack vare val av teori samt tidigare 
forskning. Teorierna rörande andraspråksinlärning, de rådande perspektiven på dyslexi 
och den tidigare forskningen som togs upp i kapitel 2, bidrog till en djupare förståelse 
av resultatet samt funderingar rörande min kommande yrkesroll. 

 
  
 



53 

5.5 Förslag till vidare forskning 
 
Jag anser att det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande undersökning 
såsom denna om ett år eftersom det nu har kommit ut tvåspråkiga lärarhandledningar 
och elevhäften med prov för årskurs 1-2 på spanska och polska. Enligt 
Specialpedagogiska myndigheten kan proven användas även för äldre elever vid 
undersökning av deras grundläggande läs- och skrivförmåga. 

Utifrån det lärarna och utredarna har tagit upp i enlighet med tidigare forskning, 
gällande problematiken med de tester som finns för att bedöma elevers 
språkbehärskning inte är anpassade för flerspråkiga, ser jag ett utvecklingsområde för 
detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuprotokoll 
Informantuppgifter 

• Deltagarens namn. 
• Vad jobbar du som? 
• Vad är du utbildad till? 
• Hur länge har du jobbat med det du gör nu? (Lärare, språklärare, 

specialpedagog, speciallärare, talpedagog, logoped) 
• Vilka i personalen vid skolorna är involverade i utredningen av dyslexi hos 

flerspråkiga elever (med annat modersmål än svenska)? 
• Har du fått någon utbildning, fortbildning i hur man utreder dyslexi? 
• Hur lång erfarenhet har du av att utreda dyslexi? (Dyslexiutredarna) 

 
Intervjufrågor 
Del 1 - Lärarna 

• Hur tar du reda på var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling? 
• Vad är det du reagerar på när du misstänker att det kan röra sig om dyslexi hos 

en flerspråkig elev? (Vad är det som leder till en kartläggning av elevernas 
eventuella läs- och skrivsvårigheter?) 

• Finns det några typiska signaler för att det rör sig om dyslexi hos flerspråkiga 
enligt dig? Vad är det som kan tyda på att det inte endast rör sig om läs- och 
skrivsvårigheter på grund av språkbehärskning (till följd av annat modersmål)? 

• Hur går du till väga när du misstänker att en flerspråkig elev har specifika läs- 
och skrivsvårigheter (dyslexi)? 

 
Del 2 - Dyslexiutredarna 

• Skiljer sig sättet man utreder dyslexi på hos enspråkiga elever (med svenska som 
modersmål) mot sättet man utreder dyslexi hos flerspråkiga elever (med ett 
annat modersmål än svenska)? Hur i så fall? 

• Vad gör du under en utredning av dyslexi hos flerspråkiga elever? Vad är din 
roll i kartläggningsarbetet? 

• Varför använder du dig av den metoden/de metoderna under kartläggningen? 
• Vad anser du om metodvalet? 
• Hur tror du att andra ser på det valet av metod? 

 

 


