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Sammanfattning  
 
För att specialpedagoger och speciallärare ska kunna stödja flerspråkiga elever behövs det ett 
kartläggningssystem på elevens modersmål. Detta för att specialpedagoger och speciallärare 
ska på bästa möjliga sätt kunna bedöma och erbjuda de stödinsatser som en flerspråkig elev 
behöver. Syftet med studien är att närmare analysera hur specialpedagoger och speciallärare 
arbetar med att stödja flerspråkiga elever som har dyslexi. Studien har det sociokulturella 
perspektiven som teoretisk utgångspunkt. Detta bl.a. då sociokulturellt perspektiv fokuserar 
på lärandet och individers lärande i sociala sammanhang. Den vetenskapliga ansatsen som blir 
aktuella och tillämpas i studien är kvalitativ undersökningsmetod och den aktuella metoden är 
semistrukturerad kvalitativ intervju, där fyra specialpedagoger och två speciallärare 
intervjuades bl.a. avseende deras arbete med att stödja flerspråkiga elever med dyslexi. 
Resultatet i studien visar att man med hjälp av screeningstester kan avgöra om en elev har 
dyslexi och således bedöma de stödinsatser som krävs. Om en elev har dyslexi på svenska, 
har denne det även på sitt modersmål. Eftersom testerna utförs på svenska behöver man, för 
att kunna bearbeta dyslexi på bästa möjliga sätt, kartlägga svårigheten på både elevens 
modersmål och svenska.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, specialpedagog, speciallärare, flerspråkighet 
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Abstract  
 
In order for special educators and specialist teachers to be able to support multilingual 
students, a mapping system is needed in the student’s mother tongue. It’s needed because 
special educators and specialist teachers should, in the best possible way, be able to assess 
and offer the support that a multilingual student need. The purpose of the study is to analyze 
in detail how special educators and specialist teachers work to support multilingual students 
who have dyslexia. The study has the socio-cultural perspective as a theoretical starting point 
and the reason for that is that the socio-cultural perspective focuses on learning and the 
learning of individuals in social contexts. The scientific approach that becomes current and 
applied in the study is qualitative research method and the applicable method is semi-
structured qualitative interview, where four special educators and two specialist teachers are 
interviewed regarding their work to support multilingual students with dyslexia. The result of 
the study is that screening tests can determine if a student has dyslexia and therefore assess 
the support that is required. If a student has dyslexia in Swedish, the student will also have it 
in their mother tongue. Since the tests are performed in Swedish, in order to be able to process 
dyslexia in the best possible way, you have to map the difficulty in both the students mother 
tongue and Swedish.     
 
 
 
 
 
Key words: Dyslexia, reading and writing difficulties, special educators, specialist teachers 
and multilingualism 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund   
Dyslexi kan förekomma på alla olika nivåer inom samhället. Dyslexi är för många ett 
obegripligt och ett komplicerat ord som mestadels misstolkas. Det uppfattas mer som någon 
form av sjukdom och individen med svårigheten uppfattas ointelligent. Omkring 5-8 procent 
av befolkningen i Sverige drabbas av dyslexi som är ett språkbiologiskt handikapp (Myrberg, 
2008). Svårighet har stor inverkan på individen eftersom den skriftspråkliga kompetensen har 
stor betydelse. Att som individ kunna kommunicera i skrift och ta del av det som andra har 
skrivit är en central del av vardagen. Eftersom dyslexi är ett språkligt funktionshinder där 
produkten är läsa tekniskt korrekt och stava korrekt, är det för en individ med 
invandrarbakgrund som har läs- och skrivsvårigheter dvs. dyslexi en svårighet som kan 
innebära stora hinder och utmaningar i vardagen (Myrberg, a.a.). Med anledning av detta är 
det ovan angivna bakgrunden till studiens avsikt. 	
 
Dyslexi kan evalueras och upptäckas hos flerspråkiga elever med screeningstester (Miller – 
Guron och Lundbergs studie, 2003). Många elever med invandrarbakgrund har ett modersmål 
som de talar i hemmet. Det svenska språket blir det sekundära språket för dem. Det kan därför 
bli allt svårare för elever med flerspråkighet att komma underfund med dyslexi. Eftersom det 
inte finns kartläggningssystem på elevens modersmål kan det bli allt svårare att diagnostisera 
svårigheten hos flerspråkiga elever. 
	
Fyra av fem ungdomar i Sverige utvecklar en läs- och skrivförmåga som skapar en möjlighet 
för dem att handskas med de flesta alldagliga läs- och skrivkrav (Myrberg, 2007). I dagens 
samhälle som grundar i ett informationssamhälle, ställs det högre krav på att man ska ha en 
bra läs- och skrivförmåga. Det är därför viktigt att speciallärare och specialpedagoger 
tillhandahåller elever den hjälp som behövs för att kunna komma underfund med och bearbeta 
svårigheten. Speciallärare och specialpedagoger bör utifrån flerspråkiga elevers behov, 
förutsättningar och erfarenheter, tillhandahålla insatser som är mer anpassade och fungerande 
inom den vanliga undervisningen.   
 
Utan erhållande av rätt hjälp kan dyslexi komma att bli en stor svaghet. Det är därför viktigt 
att speciallärare och specialpedagoger erbjuder den hjälp som behövs och detta för att elever 
med svårigheten ska kunna övervinna sitt inlärningshinder. Med anledning av detta är det 
betydelsefull att man utgår från elevens båda språk när man kartlägger elevens svårighet 
(Hedman, 2009). Detta bl.a. för att en lärare ska kunna värdera flerspråkiga elevers läs-och 
skrivsvårighet och därefter kunna tillhandahålla korrekta stödåtgärder (Bøyesen, 2006).  

I studien kommer fokus att ligga på gymnasieelever med invandrarbakgrund. Med 
invandrarbakgrund menar jag elever som är födda i Sverige men har föräldrar med ett annat 
ursprung. Eleverna kommer således ha en flerspråkig bakgrund. Jag utgår från speciallärares 
och specialpedagogers perspektiv när jag skriver studien och svarar på mina frågeställningar. 
Detta för att det är speciallärare och specialpedagoger som arbetar med elever som har dyslexi 
och är således experter inom detta.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att närmare analysera hur specialpedagoger och speciallärare arbetar 
med att stödja flerspråkiga elever som har dyslexi. 
  
De huvudsakliga frågeställningar som besvaras i studien är:  

(i) Hur arbetar specialpedagogerna och speciallärarna med att upptäcka dyslexi hos 
flerspråkiga elever? 
 

(ii) Hur arbetar specialpedagogerna och speciallärarna med att stödja flerspråkiga elever 
med dyslexi? 

 

1.3 Centrala begrepp  
Nedan kommer en redogörelse göras för de begrepp som återkommande nämns i studien. 
Redogörelsen görs för att den som läser studien ska kunna förstå de begrepp som nämns 
under studiens gång. Begreppen används för att definiera de begrepp som uppkommer när 
man diskuterar elever med invandrarbakgrund som har dyslexi. De fungerar som 
samlingsnamn för att lättare kunna förstå problematiken i studien.  
 
Flerspråkiga elever. Flerspråkiga elever är elever som inte har svenska som det primära 
språket. Det är elever som flertalet gånger kan vara skickliga i flera språk (Hyltenstam, 2010).  
 
Primära språket. Med detta avses elevens modersmål  
 
Sekundära språket. I det här sammanhanget menar man det svenska språket.   
 
Enspråkig. Talar endast ett språk.  
 

1.4 Vad är dyslexi 

På Dyslexiföreningens hemsida har man med hjälp av Høien och Lundberg (1992) definierat 
betydelsen av dyslexi. Nedan finns den definitionen citerat och det är den definitionen som jag 
utgår ifrån och använder i min studie. 

“Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi avser språkets ljudmässiga 
form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först 

och tydligast tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer 
också tydligt fram genom dålig stavning. (…) Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och man 

har anledning anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser”. 

En professor i specialpedagogik som forskar kring dyslexi är Mats Myrberg. I sin forskning 
gör han gällande att granskningar avseende dyslexi har det senaste årtiondet utvecklats mellan 
olika vetenskapliga perspektiv. I de aktuella perspektiven har antaganden om dyslexins 
orsaker förändrats kraftigt. (Myrberg, 2001 ) 
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I början av 1900-talet presenterades synproblem av många ögonläkare som en förklaring på 
dyslexi. Med anledning av teorin lever fortfarande uttrycket ”ordblindhet”. Mats Myrberg 
(a.a.) gör gällande att upplevelser av bokstäver som hoppar fick forskarna att leta efter 
anledningen till funktionsnedsättningen i svaga ögonkoordination. Andra förklaringar till 
dyslexi var förenad med hörselsinnet men enligt efterföljande forskning har dyslexi troligen 
med genetik att göra. Det betraktades länge kontroversiellt att anföra att dyslexi skulle kunna 
vara biologiskt kopplat. Myrberg (a.a.) hävdar i sin forskning, efter flera års 
orsaksförklaringar, att det idag finns en stor samförstånd bland forskarna om att fonologiska 
problem är utmärkande för dyslexi som beror på biologiska orsaker. Avslutningsvis tar 
Myrberg (a.a.) upp att den forskning som finns kring dyslexi fortfarande fortgår och betraktas 
ännu inte vara helt komplett.  
 

1.5 Dyslexi i styrdokument 
Skolinspektionen rapporterar att i grundskolan ska dyslexi undersökas i 21 olika verksamheter 
för att se till att utbildningen blir likvärdig och för möjlighet att kunna nå kunskapsmålen för 
elever som har dyslexi (Skolinspektionen, 2011). Av skolinspektionens rapporter framgår 
olika sätt skolan bedriver dyslexi utredningar. Enligt rapporten finns stora skillnader i de 
skolor som bedriver utredningarna på eleverna. Det kan ta flera år mellan skolorna till att 
dyslexi identifieras, utreds och kartläggs. Enligt rapporten är anpassningen av stödet och 
undervisningarna i skolorna utifrån elevernas olika behov och förutsättningar relativt 
bristfälliga samt de skiljer sig inom olika ämnen. Skolinspektionen framhäver även att det 
saknas en helhetsbild kring skolans utredningar och att det sätts för mycket fokus på 
individnivån. En lärares bemötande, förhållningssätt och kompetens är grundläggande för hur 
elever presterar och lär sig ny kunskap i klassrummet. Elever som har dyslexi behöver lärare 
med specialpedagogisk kompetens. Detta för att de ska kunna ha möjlighet till att utreda 
flerspråkiga elevers dyslexi och behov av extra anpassningar för särskilt stöd.  

Elever med fler språk behöver som utgångspunkt erhålla en språklig grund att stå på. När en 
inledande bedömning görs av en nyanländ elevs erfarenheter och kunskaper lägger man även 
märke till de eventuella behov av stödinsatser som eleven kan ha. Om det föreligger möjlighet 
kan man även göra en bedömning utifrån kunskapskraven i olika ämnen. Några exempel på 
stödinsatser som finns för nyanlända elever är att man placerar dem i förberedelseklasser, 
erbjuder dem prioriterad timplan i grundskolan och erbjuder språkintroduktion i gymnasiet 
(Skolverket, 2016). 

De krav som finns på undervisning i klassrum ska vara samma för alla elever, även när det 
gäller elever som har dyslexi, som är nyanlända och som är språkligt begränsande i svenska. 
En elev som har svårt att utveckla sitt andra språk och inte uppnår kunskapskraven som finns i 
utbildningen, ska särskilda anpassningar sättas in som stöd för eleven. Upplever eleven att 
svårigheterna blir allt svårare trotts stödet som finns är det möjligt att stödinsatserna anpassas 
ytterligare i form av särskild stöd. Om stödinsatser sättas in för elever som har dessa 
svårigheter i skolan måste elevens skolsituation beskrivas på gruppnivå, skolnivå och 
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individnivå. Utöver detta ska även en bedömning göras av behovet av specialpedagogiska 
stödinsatser.  

Nästa steg blir att specialpedagoger och speciallärare sätts in som behov för att kunna göra en 
bedömning genom att utföra ett pedagogiskt språk, läs- och skrivutredning för att kunna 
undersöka om eleven är i behov av särskilt stöd och olika åtgärdsprogram som finns. Alla 
elever som går i skolan ska utifrån erfarenheter, behov och kunskaper få rätt förutsättningar 
för att kunna utvecklas och samtidigt uppnå kunskapskraven och kunskapsmålen som finns i 
olika ämne (Skolverket, 2014). Tester och insatser som specialpedagoger och speciallärare 
använder som hjälpmedel för barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 
har granskats och utvärderats. För mer effektiva insatser och kartläggning vid dyslexi krävs 
det mer kunskap om metoder som har stöd i forskning (SBU, 2014). 
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel behandlas tidigare forskning. Här kommer en redogörelse att ske av tidigare 
forskning som finns avseende dyslexi. Detta för att klargöra hur man tidigare har uppfattat 
dyslexi.   
 

2.1 Dyslexi hos flerspråkiga elever  
Tidigare kallades dyslexi hos flerspråkiga för ”polyglott dyslexi” i analogi med termen 
”polyglott afasi”, vilket var ett område som inte hade utforskats fram till mitten av 1990-talet. 
Därefter har dyslexi hos flerspråkiga uppmärksammats allt mer (Hedman, 2010). För mer än 
50 år sedan var det ovanligt med invandrare i Sverige. Det fanns endast omkring 200 000 i 
Sverige under den perioden. Under början av 2000-talet hade siffran stigit till en miljon 
(Andersson, 2001). 
 
Enligt Louis Miller – Guron och Ingvar Lundbergs studie (2003) kan man evaluera dyslexi 
hos flerspråkiga elever med svenska tester. Detta mot bakgrunden av att elever har blivit 
tillräckligt exponerade av språket. I studien jämförde forskarna den fonologiska kunskapen 
hos enspråkiga svenska elever med flerspråkiga elever. Det framgick att de elever som har 
flerspråkig bakgrund och som har gått i svensk skola från årskurs 1 gjorde lika bra ifrån sig 
som enspråkiga elever avseende många olika uppgifter i fonologisk medvetenhet. Detta 
oavsett mindre orala språkkunskaper i svenska. Enligt forskarna berodde detta på att orala 
språkkunskaper på nationell nivå utvecklats alternativt att fonologisk medvetenhet som bildats 
på modersmålet förs över till andraspråket.  
 
Ett perspektiv på flerspråkighet är av vikt för att en lärare ska kunna värdera flerspråkiga 
elevers läs- och skrivutveckling och om dessa elevers läs- och skrivproblem är utmärkande. 
Liv Bøyesen (2006) har utrett vad som karaktäriserar förstaspråkets ortografier och hur läs- 
och skrivsvårigheter märks inom olika skriftsystem. Flerspråkiga elevers läshastighet, 
ordavkodning och tempo i läsningen på förstaspråket ger pedagoger bra möjlighet att komma 
underfund med om det är fonologiska eller andra läsrelaterade svårigheter som ligger till 
grund för ihållande och uttalade läsproblem (Bøyesen a.a.). En systematisk beskrivning på 
förstaspråket möjliggör för lärare att ta till åtgärder och bereda flerspråkiga elever likvärdig 
undervisning och stöd i deras läs- och skrivundervisning. Dessutom kan elevernas språk-, läs- 
och skrivkunskaper på modersmålet föras över och tillämpas i undervisning av andraspråket, 
val av arbetssätt och strategier.    
 
Christina Hedman (2009) menar att om enbart dyslexi tester genomförs på svenska för elever 
med fler språk, kan man inte vara säker på att resultatet blir helt korrekt. Det går inte heller att 
helt utgå från modersmålet. Enligt Hedmans studie förekommer det både under- och 
överdiagnostisering hos flerspråkiga elever och med det menar Hedman att det är av betydelse 
att utgå från elevens båda språk  
 
Enligt Hedman (a.a.) är det ett problem att tester för dyslektiker som utförs av flerspråkiga 
elever, mestadels utförs på det s.k. majoritetsspråket. Hedman menar även att elever med fler 
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språk kan bli eller inte bli diagnostiserad dyslektiker, med anledning av omgivningens 
feltolkning. Dessa elever är i behov av samma support som de elever med endast ett språk. 
Utöver detta behöver de dessutom mycket support i sitt modersmål. Enligt Hedman utgör 
undervisningen en betydande del i det förebyggande arbetet med elever som har en risk för 
läs- och skrivsvårigheter.    
 
Enligt en undersökning som Elisabeth Lindén (2010) har gjort har Lindén studerat de 
förutsättningar som kan föreligga för att i ett tidigare stadie kartlägga, upptäcka och arbeta 
med flerspråkiga elever som riskerar att utveckla dyslexi på sitt andra språk. Lindén (a.a.) 
understryker betydelsen av samarbete och kompetensutveckling mellan specialpedagoger, 
lärare och modersmålslärare för att finna läs- och skrivsvårigheter. Av arbetet framgick det att 
det förekom svårigheter med att fastställa huruvida det handlade om läs- och skrivsvårigheter 
eller bristande språkkunskaper. Kartläggningarna som pedagogerna genomfört för att 
igenkänna läs- och skrivsvårigheter var företrädesvis anpassade för elever med svenska som 
modersmål. För att erhålla vetskap om hur långt gångna flerspråkiga elever är i sin språk-, 
skriv- och läsutveckling och behov av insatser, är det nödvändigt med en kartläggning av en 
elevs kapacitet att avkoda och läsa, om möjlighet finns på både andraspråket och 
modersmålet. Om resultatet visar sig vara lågt på båda språken kan bedömningen medföra till 
en djupare läs- och skrivutredning och stödinsatser.    
 
Flerspråkiga elever med dyslexi är underrepresenterade i svenska skolor. Undervisande lärare 
presumerar för det mesta att flerspråkiga elever med svag läsförståelse och ordavkodning, är 
kopplad till svaga språkkunskaper i majoritetsspråket. En konsekvens av detta blir att elever 
med fler språk som har ihållande lässvårigheter, inte alltid granskas utifrån ordavkodning och 
fonologisk medvetenhet. En ytterligare anledning till att det är underrepresenterad beror på de 
svårigheter som föreligger i att tolka flerspråkigas låga resultat på läsförståelseuppgifter som 
förs på majoritetsspråket, med anledning av brist på exponering för skrift. När en bedömning 
görs av flerspråkiga elevers lässvårigheter leder det mestadels till skärpt undervisning i 
majoritetsspråket och inte till någon adekvat riktad och stödjande undervisning (Miller – 
Guron och Lundbergs, 2003).   
  

2.2 Stöd till flerspråkiga elever med dyslexi     
De stödåtgärder som är adekvata för flerspråkiga elever med dyslexi eller andra läs- och 
skrivsvårigheter varierar. Detta eftersom anledningen till dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter varierar (Hedman, 2009). Bøyesen (2006) menar dock att det finns riktlinjer 
man ska hålla sig till bl.a. för att sätta igång läs- och skrivinlärningen för elever med flerspråk 
som har specifika läs- och skrivsvårigheter. Man ska även hålla sig till riktlinjerna för att 
skapa omständigheter för att bereda dessa elever förutsättningar att utveckla vetskap i diverse 
ämnen. De aktuella riktlinjerna kan summeras enligt följande sex punkter.  

• Läs- och skrivinlärning på elevens modersmål och undervisning på fler språk  
• Muntlig redovisning bör genomsyra undervisningen i början av elevens skolperiod. 

Det är av betydelse att eleven begriper vad orden har för innebörd vid läsning.   
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• Eleven behöver stöd med avkodningsförmågan och detta genom semantiskt stöd dvs. 
stöd med ordens mening.     

• För att maximera mängden inlärningstillfällen bör eleven undervisas i ordinarie klass. 
Det kan ske i större utsträckning om det föreligger möjlighet för eleven att integrera 
med andra elever i klassen.  

• Samverkan med elevens vårdnadshavare för att frambringa förtroende för skolan och 
för att utveckla ömsesidiga strategier mellan skolan och hemmet.    

• Man ska ha elevens intresse som utgångspunkt.  
 
Utöver riktlinjerna menar Myrberg (2001) att även lärarens erfarenheter och kunskaper i 
förbindelse med en positiv inställning gentemot eleverna är en betydande faktor som inverkar 
på elevens utveckling.  
 
Hedman (2009) understryker vikten av att flerspråkiga elever med dyslexi erhåller samma 
stödresurser som enbart svensktalande elever med dyslexi erhåller. Enligt en studie skriven av 
Niloufar Jalali och Christina Hedman (2016) avseende speciallärares uppfattning av 
flerspråkiga elever och det stöd elever med läs- och skrivsvårigheter erhåller, ansåg 
speciallärarna att de enspråkiga eleverna och flerspråkiga eleverna behandlades likadant och 
att de erhöll samma stöd. Det stöd eleverna erhöll var bl.a. läshjälp, öva på sin fonologiska 
medvetenhet samt att kartläggningen enbart var på svenska.     
 
I studien fanns det även speciallärare som ifrågasatte testen för dyslexi. Detta då de menade 
att testerna inte var anpassade för flerspråkiga elever. De menade att det är oroväckande att 
bedömningen inte anpassas till modersmålsstöd. Om eleverna enbart testas på svenska och 
erhåller stöd på svenska kan det medföra till att eleverna inte erhåller den hjälp och språkliga 
stöd som de är i behov av. Av studiens resultat kan det konstateras att modersmålsläraren 
behöver integreras i skolans arbete. Detta för att ett samarbete ger en mer rättvis bild av 
elevernas svårigheter och förmågor. (Niloufar och Hedman a.a.)  
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3. Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel kommer en redogörelse att ske för den teoretiska utgångspunkten som 
genomsyrar studien. Här tas det sociokulturella perspektiven upp som är den utgångspunkt 
studien skrivs utifrån.    
 

3.1 Val av teori   
I denna studie kommer jag att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta bl.a. då 
sociokulturellt perspektiv fokuserar på lärandet och individers lärande i sociala 
sammanhang. Därefter kommer en beskrivning att ske av de centrala begrepp som ingår i 
sociokulturellt perspektiv och som användas i studien. Genom det valda perspektivet kommer 
studiens resultat att analyseras och bearbetas.  
 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv  
Perspektiven har sitt ursprung i Vygotskijs arbeten om utveckling (Säljö, 2014).  
En central utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv är att individer utvecklas och lär sig när 
de deltar i olika sociala praktiker (Johansson, 2012). Enligt Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv på lärandet, utgår lärandet från en social aktivitet. I aktiviteten deltar elever och 
lärare som arbetar tillsammans i ett socialt sammanhang. I interaktionen mellan människor 
tillämpar läraren språket som redskap (Vygotskij, 2001).    
 
Roger Säljö (2014) menar att kunskap framställs via praktiska aktiviteter, eftersom individer 
samverkar i en kulturell gemenskap. Vygotskij fokuserar på lärandet och med det menar han 
att individens omgivning är centralt för lärandet.  
 
Det är genom socialt samspel som individen kommer i kontakt med omvärlden och blir 
involverad i sättet att tänka och agera som är av betydelse i vår kulturella omgivning (Säljö 
a.a.). Säljö (a.a.) menar att ett socialt och kulturellt perspektiv är diverse tekniska källor. 
Redskap beskrivs som en teori i hans bok, vilket han klargör är ett nyckelbegrepp för att 
kunna begripa människans lärande. För att kunna skapa en förståelse för andra individers 
kunskap måste vi utröna hur människan nyttjar sociokulturella redskap. Med redskap menar 
Säljö (a.a.) antingen det intellektuella dvs. språkliga eller det materiella dvs. artefakter.   
 
Den redskap av störst betydelse är språket. Det är med hjälp av språket som lärandet sker. 
Språket är en nödvändig kommunikationssätt mellan olika individer i en social samfälldhet. 
Historien har utvecklats av människan via skilda föremål men för att ha framgång med det har 
hon även inrättat språket och detta för att kunna kommunicera och stadga sig. Utifrån Säljös 
(a.a.) text kan det uppfattas som att redskap är ett begrepp som används omfattande för 
samtliga föremål som en människa kan bruka i ett visst syfte.  
 
Med artefakter menar man redskap som en individ är beroende av och är i behov av att 
använda i vardagen. Detta då man med hjälp av dem som individ kan klara det som man inte 
kan göra enbart med den biologiska kapaciteten man har. Med detta menar man att artefakter 
medierar en individs handlingar. Fysiska artefakter är skapade av människan i syfte att 
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genomföra handlingar. Både de språkliga och fysiska redskapen överlappar varandra (Säljö, 
2015).  
 
Ett annat begrepp som Säljö (2014) tar upp som en teori är mediering dvs. kommunikation och 
interaktion. Dewey, Vygotskij och Mead tycker att det som är centralt för lärandet är 
interaktionen samt samverkan. Säljö (a.a.) menar att allas utveckling inom lärandet är olika 
med anledning av samhällets och kulturens inverkan. Det som är av central betydelse för att 
förstå lärande och utveckling, på likväl kollektiv som individuell nivå från en pedagogisk 
synvinkel, är interaktion och kommunikation. Kommunikation och interaktion krävs för att en 
individ ska kunna utvecklas och få mer kunskap samt färdighet. En individ lär sig under 
sociala omständigheter. Det innebär att genom interaktion med andra individer runt om kring 
än lär vi oss vem vi är och hur vi ska handla i en bestämd situation. 
 
I denna undersökning möts speciallärare och specialpedagoger för att utröna den stöd elever 
med invandrarbakgrund som har dyslexi behöver. Mötet sker för att elever med svårigheten 
behöver stöd från sina lärare men även pedagoger för att kunna utveckla sina svårigheter. 
Många elever lär i gemenskap av en lärare och detta särskilt elever med invandrarbakgrund 
som har dyslexi. Då specialpedagoger och speciallärare är experter i hur man ska hjälpa en 
elev som har svårigheten finns det möjlighet för eleven att ta lärdom av de kunniga i ämnet.  
 
Det finns många olika hjälpmedel som kan tillfogas med hjälp av kommunikation men även 
tillexempel olika bildspel. Även om elever med dyslexi behöver mer insatser än andra elever 
och mer anpassning i undervisningen för att de ska kunna utvecklas kan även lärandet i 
gemenskap med andra vara en bra utveckling. Därför anser jag att detta är en kort avgränsning 
på det sociokulturella perspektivet som knyter an till ämnesområdet, vilket bedöms som ett 
lämplig teoretisk perspektiv för studien.  
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4. Metod och material 
I detta kapitel behandlas den metod som aktualiseras i studien samt det material som används 
i undersökningen. Kapitlet redogör för studiens genomförande i detalj med hjälp av kvalitativ 
vetenskaplig ansats. Den aktuella metoden är semistrukturerad kvalitativ intervju. 
Utformandet av kapitlet kommer att utgå från Kvale och Brinkmans (2014) 
intervjuundersökning i sju stadier.    
 

4.1 Bakgrund till metodval 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för hur studien har genomförts det vill säga vilka 
tillvägagångssätt som har använts under studiens gång. Detta för att öka förståelsen för 
studiens syfte och problemområde samt för att kunna besvara de aktuella frågeställningarna 
på bästa sätt. Här kommer det att beskrivas vilken metod som har valts för studien, vilken 
ansats som tillämpas och sedan kommer det en beskrivning av rätt vald intervjuform för 
studien. Därefter kommer en redogörelse för forskningsetiken som ett avslut på metodval.  
 
Den vetenskapliga ansatsen som blir aktuella och tillämpas i studien är kvalitativ 
undersökningsmetod och den aktuella metoden är semistrukturerad kvalitativ intervju. Utifrån 
den valda metoden kommer bearbetning att ske av det tillämpliga materialet och studien 
kommer därmed att utformas.  
 

4.2 Kvalitativ ansats 
För att få en djupare förståelse eller kunskap inom studiens område bedömer jag att kvalitativ 
ansats är en adekvat metod att tillämpa för denna typ av studie. Kvalitativ ansats valdes för att 
kunna uppfylla studiens syfte. Den valdes även för att den går mer på djupet för att beskriva 
varför och hur saker och ting sker och tolkas som de gör utifrån olika kontexter (Ahrne, G & 
Svensson, 2015).  
 
En kvalitativ undersökningsmetod är en metod som används vid bearbetning av intervjuer för 
kvalitativ analys. En kvalitativ ansats går ut på att författaren till studien ska kategorisera ett 
ämne, de olika kategorierna inom materialet skapas när analys av data genomförs i studien.  
Syftet med att använda sig av kvalitativ ansats i en studie är att identifiera och upptäcka 
egenskaper hos något. Det kan tillexempel handla om individers uppfattningar om ett 
fenomen (Thomsson, 2010). En kvalitativ undersökning engagerar sig för hur en 
intervjuperson tolkar, upplever och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015 ).  
 
En existerande kritik inom den kvalitativa undersökningsmetoden är att en författare kan ha 
det svårt att återge en intervjupersons verklighet. Fördelarna med kvalitativa undersökningar 
är att man kan få mycket nyanserad information och beskrivningar av det man undersöker 
(Fejes & Thornberg, 2015).  
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4.3 Semistrukturerad intervjuer 
Utifrån den kvalitativa metoden som grundval har jag valt att göra semistrukturerade 
intervjuer. Detta då jag vill få fram den uppfattning respondenterna har om när och hur 
svårigheten upptäcks samt vilka resurser skolan tillhandahåller elever med invandrarbakgrund 
som har dyslexi. Genom att få fram respondenternas uppfattningar kan jag få ett mer pålitligt 
och ensidigt resultat som därefter kan tas upp i studiens resultat.  
 
Semistrukturerad intervju är en metod som används för att minst två personer ska vara 
delaktiga och aktiva i samtalet för att utveckla sina tankar och kunskaper kring ett specifikt 
ämne (Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju har intervjuaren sina klara frågor som 
ska ställas till respondenterna. Det ger intervjupersonen möjlighet att utveckla sina 
resonemang på ett mer utförligt sätt. Informationen kring tankar och idéer kan utvecklas kring 
undersökningens syfte.  
 
Syftet med den valda intervjuformen var dels att få en inblicks i deltagarnas upplevelser och 
dels att de som deltar ska känna sig bekväma och utveckla sina föreställningar och 
funderingar. För att få deltagarna att känna sig bekväma började jag med att ställa några 
allmänna frågor om deras bakgrund. När jag upplevde att svaren var för korta ställde jag 
följdfrågor. Därefter bearbetades svaren jag fick. I motsatsen till kvantitativa metoden som 
handlar om fasta svarsalternativ, utgår den kvalitativa metoden från fler svarsalternativ (Kvale 
& Brinkman, 2014).     
 
För att erhålla respondenternas uppfattning har jag intervjuat specialpedagoger och 
speciallärare. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två speciallärare och fyra 
specialpedagoger och detta kan medföra ett omfattande resultat på hur de arbetar men även 
vad de har för olika arbetsuppgifter (Fejes & Thornberg, 2015). En semistrukturerad 
intervjuform valdes eftersom det ger möjligheten att ställa öppna frågor till deltagarna för att 
synliggöra deras erfarenheter kring anpassningar och strategier som används som redskap i 
klassrummet för elever med dyslexi. 
 

4.5 Urval och genomförande  
När en redogörelse sker av studiens resultat bör det klargöras hur man har hittat 
respondenterna. Detta för att skapa en trovärdig studie (Ahrne & Svensson, 2015). En 
redogörelse sker av urvalet samt tillvägagångssättet för att visa att resultatet beror på 
genomtänkta och pålitliga intervjuer.  
 
Studiens urval består av intervjuer med speciallärare och specialpedagoger som arbetar med 
elever med invandrarbakgrund som har dyslexi. Detta är urvalet då det handlar om att skapa 
en känsla av att dessa respondenter är bra för studien (Thomsson, 2010). Vid utförande av 
intervjuer måste valet av respondenter upplevas korrekt för en själv. Det blir därför lättare att 
intervjua mer insatta och lättillgängliga respondenter.   
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Då studien genomförs ur en semistrukturerad intervjuform kommer en intervjuguide att 
användas med tidigare genomtänkta intervjufrågor. Detta eftersom jag redan har en struktur 
på intervjun och intervjufrågorna som jag kan anpassa till deltagarna som i det här fallet är 
speciallärare och specialpedagoger (Fejes, & Thornberg, 2015).   
 
Intervjuguiden kommer att bestå av fåtal öppna frågor utifrån studiens forskningsfrågor och 
syfte. Hur diskussionen utvecklas mellan den som intervjuar och respondenten beror på hur 
utvecklade svaren som ges under intervjuns gång är. Intervjuerna bör spelas in och analyseras 
på ett trovärdigt sätt dvs. på ett sätt som stämmer överens med vad respondenterna uppgav. 
Materialet presenterades därefter i resultatet som utformades utifrån en tolkning av 
respondenternas svar och inte baserad på vilka frågor de hade besvarat. (Kvale och 
Brinkmann, 2014) 
 
Studien utgår från ett strategiskt urval då deltagarna valdes ut eftersom de har en speciell 
position inom sitt arbete men även för att de arbetar med kartläggning kring dyslexi och andra 
svårigheter (Denscombe, 2009). För att komma i kontakt med specialpedagoger och 
speciallärare med erfarenhet och goda kunskaper i ämnet samt av att arbeta med flerspråkiga 
elever som har dyslexi, kontaktade jag dyslexiförbundet och specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) för vägledning. Efter erhållande av hjälp från dyslexiförbundet och 
SPSM fick jag olika telefonnummer och mail adresser till specialpedagoger och speciallärare 
som arbetar på olika gymnasieskolor som de tror skulle kunna hjälpa mig i min studie. 
Därefter kontaktades fyra specialpedagoger och två speciallärare via telefon och mejl, om 
förfrågan att delta i en intervju. Efter bestämd tid och rum genomfördes intervju med 
deltagarna. I det skickade mejlet bifogades även ett missivbrev till respondenterna.  
 
Det var ganska svårt att få tag i respondenter som kunde delta i intervjuerna. Många som jag 
kontaktade meddelade mig att de inte hade tillräckligt mycket kunskap om hur de utreder 
flerspråkiga elever med dyslexi. En del av dem jag kontaktade hade inte tid för att delta i en 
intervju. Vi kom överens om att träffas på deras respektive arbetsplats för att kunna 
genomföra intervjuerna.  
 
Jag stämde in en gruppintervju med en specialpedagog och speciallärare som arbetade 
tillsammans och de menade att de skulle hjälpa varandra och stärka sina svar under intervjun. 
Resterande intervjuer var individuellt hållna.    
 
Alla intervjuer som utfördes spelades in med mobiltelefon som därefter transkriberades till 
datorn och som även skrevs ut på papper, därefter genomfördes anteckningar kring detta. 
Efter att alla intervjuer var avklarade sammanställdes svaren och jag fick fram ett resultat av 
undersökningen. Efter att denna studie blir färdigskriven kommer all material och inspelade 
intervjuer att raderas.  
 
All information som kom med på intervjun om respondenterna togs bort vid transkribering 
och utskrift av all data. För att på bästa sätt kunna skydda respondenternas identitet i studien 
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benämndes de som SPP1, SPP2, SPP3, SPP4 (specialpedagoger) och SPL1 och SPL2 
(speciallärare).  
 

4.6 Etiska principer  
Vid utförande av intervjuer är det av betydelse att man värnar om respondenten som 
medverkar i studien och samtidigt bedriva en god forskning. Den som intervjuar måste skydda 
respondenten och skapa en säker miljö för att denne ska kunna dela med sig av sina kunskaper 
och upplevelser (Kvale och Brinkman, 2014). De kunskaper och händelser som 
respondenterna delar med sig offentliggörs och med anledning av detta föreligger det ett krav 
på konfidentialitet vid utförande av intervjuerna och studien i sin helhet.  
 
När kontakt togs med respondenterna fick de information om studiens syfte i enlighet med 
informationsprincipen. Respondenterna fick även information om att deras deltagande i 
studien är frivilligt och att om de önskar kan de upphöra med sitt deltagande i studien utan att 
meddela intervjuaren om detta. Utöver informationsprincipen fick respondenten även 
information om samtyckesprincipen. Principen innebär att respondenten samtycker till 
deltagandet av studien. Ett samtycke är nödvändigt när en respondent har gjort en aktiv insats. 
Respondenten fick även ta del av studiens upplägg och detta för att denne skulle kunna ha en 
åsikt om studien och dess syfte. Det klargjordes för respondenten att det material och de 
uppgifter som framförs enbart används i det syfte som framförs, i enlighet med 
nyttjandeprincipen. Avslutningsvis upplystes respondenterna om att det råder konfidentialitet 
avseende all material och alla uppgifter som framställs under intervjuerna. Principen innebär 
att man ger ett löfte om att man inte uppger några namn i studien och det är av betydelse att 
man meddelar respondenten om hur allt behandlas (Vetenskapsrådet, 2017).  
 

4.7 Analysmetod  
Kvale och Brinkmann (2014) menar att den som intervjuar ska ha grundläggande kunskap om 
studiens ämne för att kunna ställa olika följdfrågor och kvalitativa frågor som sedan leder till 
att få användbar data till studiens analys. Utifrån insamlad data sker därefter analysarbetet. 
Boréus (2015) menar man kan kombinera olika analyssätt och enligt Bryman (2011) är 
”tematisk analys” ett angreppssätt som är vanligt när det handlar om kvalitativa 
undersökningar.  
 
Med tematisk analys urskiljer man, under studiens process, de teman och mönster som gäller 
gemensamt för det material som insamlats. Analysmetoden består av organisering av 
insamlad data. Sedan bildas teman som framförs av det material som har insamlats, vilket 
innebär att materialet från intervjuerna delats in under olika teman.     
 
Efter varje intervju som genomfördes transkriberades intervjuerna innan nästa intervju 
genomfördes. Transkriberingen av intervjuerna bör ske i samband med intervjun eftersom 
empirin som framkommer i intervjun ska kunna förbättra nästa intervju. Efter transkribering 
av varje intervju som genomfördes, bearbetades och sammanställdes all material genom att 
utvärdera allt som framkom under intervjun.  
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Efter transkribering av intervjuerna analyserades vad specialpedagogerna och speciallärarna 
berättade genom att skriva ut intervjuerna och kontrollera svaren på studiens frågeställningar. 
En jämförelse skedde av hur de olika intervjupersonerna hade svarat för att kunna utmärka 
vilka skillnader och likheter som förekom i intervjupersonernas svar som ledde till en ökad 
förståelse. Detta gjordes även för att minska risken för missuppfattning vid analys och 
tolkning av det insamlade materialet. Ur jämförelsen av svaren plockades därefter nyckelord 
som fungerade som teman (Bryman, 2011). Baserad på detta utvecklades sex teman som var 
gemensamma för alla respondenter. De teman som utvecklades var ” Processen läsa, skriva 
och förstå”, ”Stödinsatser”, ”Svårighetens upptäckt” ”Användande av tester”, ”Överbygga 
svårigheter” och ”Skillnader i det erhållna stödet”. Därefter jämfördes de sex utvalda teman 
med varandra. Detta för att undersöka om det förelåg en möjlighet att koppla samman några 
av dem. Det resulterade med att fyra huvudteman utvecklades, vilket blev ” Processen läsa, 
skriva och förstå”, ”Användande av tester”, ”Överbygga svårigheter” och ”Skillnader i det 
erhållna stödet”.  
 
4.4 Validitet & Reliabilitet   
En strävan efter hög validitet och reliabilitet är något man alltid bör göra. Validitet handlar 
inom forskning om att kunna uppge under vilka omständigheter resultatet är giltigt (Kvale, 
2009). Validitet innebär att en studie sker av det som ska undersökas dvs. studiens giltighet 
(Kihlström, 2007). Validitet handlar om att mäta det av relevans i sammanhanget och att 
nyttja rätt sak vid korrekt tillfälle (Kvale, 2009). Vid kvalitativa studier bedöms 
kommunikation vara en mått på validiteten (Kihlström, 2007). Med detta menar man att när 
en utomstående läser studien ska den utomstående förstå det som redogörs i studien och 
resultatet. Detta kan avse en individ som tidigare inte har läst om ämnet samt respondenterna 
som medverkat i studien.   
 
Inom intervjuforskning ställer man ofta frågan om intervjuarens reliabilitet (Kvale, 2009). 
Med reliabilitet menar man att studiens resultat ska vara pålitligt och att man kan lita på att 
det som har skrivits i studien är rättvisande. Detta innebär att det ska vara rättvisande mot det 
dem har uppgett och vara uppfattande mot deras sanning. (Kvale, a.a.) 
 
Man kan öka reliabiliteten i studien genom att spela in intervjuerna. Spelar man in 
intervjuerna går man inte miste om viktigt information som man kan missa om svaren endast 
skrivs ner. Detta innebär att allt som spelades in transkriberades för att få med allt information 
som hade erhållits efter intervjuer (Kihlström, 2007).  
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5. Resultat 
Under det här avsnittet sker en presentation av studiens resultat där frågeställningarna 
besvaras. De teman som har utvecklats under metod kapitlet kommer att användas som 
rubriker. Varje rubrik/ kategori kommer att avslutas med en kortare sammanfattning för att 
förtydliga vad varje tema/kategori handlar om. Sammanfattningen kommer att lyfta upp 
huvudpunkterna i texten.  
 
Under avsnittet kommer respondenterna att benämnas som SPP1, SPP2, SPP3, SPP4 
(specialpedagoger) och SPL1 och SPL2 (speciallärare). Detta för att jag ska kunna förhålla 
mig till de etiska principerna.  
 

5.1. Processen läsa, skriva och förstå    
I intervju med SPP3 uppgav respondenten att dyslexi som diagnos är ett språkligt 
funktionshinder där produkten är läsa tekniskt korrekt och stava korrekt. SPP3 klargör att 
svårigheten har ursprung i språklig förmåga dvs. att lyssna in ljuden, ordmelodin, minnas 
orden och hur de presenteras i skrift, snabbt kunna läsa dem som ordbilder och komma ihåg 
hur de stavas m.m. Det är en komplicerad process att läsa, skriva och förstå (SPP3 och SPP4).    
 
Det ovan angivna innebär att om en individ har dyslexi på svenska, har denne det även på sitt 
modersmål dvs. om individen även är läs- och skrivkunnig på modersmålet. Det handlar om 
att koppla bokstav/tecken till ljud/ord. Nedan redogör SPP3 vad dyslexi i grunden handlar 
om:  
 

Dyslexi handlar i grunden om avkodning, att uppfatta ljuden man hör, läsa bokstäverna rätt och i 
rätt ordning (de ska inte hoppa runt), att kunna få upp ett flyt så att man läser orden som bilder 
och inte ljudar sig fram samt kunna lära in korrekt stavning. För detta finns det många 
hållpunkter avseende vad man bör kunna i normalfallet vid en viss ålder och vid en viss 
exponering av färdigheten (SPP3).  

 
Samtliga respondenter underströk vikten av att komma ihåg att dyslexi är en orsak till läs- och 
skrivsvårigheter och att det även finns andra orsaker som exempelvis medfödda språkliga 
svårigheter dvs. språkstörningar som är en medicinsk diagnos som ställs av en legitimerad 
logoped.   
 
Språkstörningar är en egen diagnos som ibland kan vara svårt att skilja från dyslexi. SPP3 
förklarade skillnaden lite mer: 

 
Den väsentliga skillnaden är avkodningen. Om en elev har språkstörning kan eleven kanske läsa 
korrekt, avkoda korrekt. Däremot förstår eleven inte vad denne läser eftersom eleven inte förstår 
orden/språket. Om eleven har dyslexi kanske denne inte heller förstår vad hen läser, men det 
beror då på att eleven läser fel och att själva avkodningen är så mödosam att eleven samtidigt 
inte kan minnas vad hen läst även om denne förstår orden och meningarna just då. En elev kan 
ha både dyslexi och språkstörningar, men det finns elever som har felaktigt diagnostiserats som 
dyslektiker när de egentligen har språkstörningar (SPP3).   
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Respondenterna är enade om att det med anledning av bl.a. det ovan angivna är viktigt att ta 
hjälp på skolan av specialister som hjälper till att reda ut det ena eller det andra i god tid, så 
att man inte ”väntar och ser” eller, vilket fortfarande är vanligt, att man skyller på 
flerspråkighet. Det dyker upp elever i gymnasiet som har dyslexi och/eller språkstörningar 
men där man skyllt på ”annat” allt för länge. Det kan vara annat som exempelvis 
flerspråkighet.  
 
SPP3 förklarade att dyslexi inte skiljer sig åt beroende på om eleven har ett annat modersmål. 
Det är ljuduppfattningen och kopplingen till den skriftliga symbolen det handlar om och att 
uppfatta ljud är ju grunden till alla språk. Något som respondenterna var enade om och som 
SPP3 påpekade var att när det gäller kartläggning hos flerspråkiga elever, kan man behöva 
göra en kartläggning på både elevens modersmål och på svenska: 
 

Man bör kartlägga båda språken för att klargöra de svårigheter som kan förekomma och för att 
därefter kunna bearbeta dyslexin på bästa möjliga sätt (SPP3).  

 
SPP1 menar däremot att det kan vara ett problem eftersom det faktiskt inte finns ett utformat 
kartläggningsmaterial som är anpassat för flerspråkiga elever.   
 

5.1.1 Sammanfattning  
 
Resultatet visar att dyslexi är ett språkligt funktionshinder som har ursprung i språklig 
förmåga. Vilket innebär att en individ som har dyslexi på svenska även har det på sitt 
modersmål. Eftersom det egentligen handlar om att koppla bokstav/tecken till ljud/ord är det 
viktigt att erhålla hjälp på skolan av specialister som är kunniga. Specialisterna kan reda ut 
svårigheten i god tid. Detta innebär att man inte väntar med att hjälpa eleven, utan man 
hjälper i ett tidigt skede då det kan vara lättare att bearbeta svårigheten. Dock kan man av 
resultatet konstatera att när det gäller kartläggning hos flerspråkiga elever, kan det vara av 
betydelse att kartlägga på både elevens modersmål och svenska. Detta för att klargöra de 
svårigheter som kan förekomma och för att kunna bearbeta svårigheten så bra som möjligt. 
Det ovan angivna kan däremot vara ett problem eftersom det inte finns ett utvecklat 
kartläggningsmaterial som är anpassat för flerspråkiga elever.  
 

5.2 Användande av tester 
I samtliga intervjuer blev respondenterna tillfrågade om hur dyslexi kan upptäckas. Alla 
respondenter svarade att svårigheten kan upptäckas genom flera olika screeningstester. Nedan 
förklarar SPP4 vad eleven blir testad på: 
 

Med screeningstest blir eleven testad på bl.a. avkodningsförmåga, ordförståelse, stavning, 
läsförståelse, fonologisk medvetenhet och läshastighet. Syftet med screening är att utföra ett 
objektivt prov på gruppnivå. Testet kan användas för alla årskurser och ger pedagogerna en 
allmän och översiktlig bild av klassens och enskilda elevers kunskaper (SPP4).  

 
Samtliga respondenter var enade om att testet även kan bedömas som ett pedagogiskt verktyg 
för att evaluera om den bedrivande undervisningen har en eftersträvansvärd effekt. SPP1 
betonade därför vikten av att man låter alla elever genomföra screeningen. 
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SPP3 och SPL2 lyfter fram att när en klass har genomfört testet bör man uppmärksamma och 
följa upp elever med låga resultat. Respondenterna ansåg att tester av den arten som leder till 
en individuell diagnos är av central betydelse för att en pedagog ska kunna erhålla fördjupad 
information om enskilda elevers styrkor och färdigheter.  
 
Respondenterna lyfte även fram vikten av att efter genomförd test diskutera resultatet med en 
specialpedagog. SPP3 uttrycker sig kring detta och menar att: 
 

Specialpedagogen diskuterar bl.a. om eleven läst tillräckligt, om det finns motivation och 
intresse, om koncentration finns, om eleven har fått rätt pedagogisk undervisning, huruvida det 
finns dyslexi i släkten och vilka som är riskbarnen (SPP3).  

 
SPP 4 menar att vid utförande av testet brukar det vara omkring 25 % av eleverna i årskurs 1 
som har det svårt att klara testet. Utifrån kunskaper om framför allt ljud och bokstav 
identifieras elever med svårigheter. SPP4 lyfter fram att det då bör erbjudas extra träning på 
just det som är orsaken till dyslexi: 
 

Träningen kan ske i klassrummet, hos speciallärare och i hemmet dock gärna ett samarbete med 
inslag av dessa tre komponenter (SPP4).  

 
SPP4 redogör vidare att det i årskurs 2, efter extra insatser, endast kan vara omkring 10 % 
som fortfarande har svårigheten och behöver fortsatt stöd. I årskurs 3 klargör SPP4 att det 
förmodligen är omkring 5-8 % som har kvarvarande svårigheter och då är det sannolikt att det 
är dyslektikerna som har utkristalliserat sig. Respondenten menar att det är lagom att finna de 
med dyslexi i årskurs 3, eftersom det är mycket läsning i årskurs 4.  
 
Utöver screeningstester som görs i helklass, nämner SPP2 under intervjun att det som ett 
nästa steg i dyslexi utredningen även finns andra pedagogiska tester som görs individuellt av 
speciallärare och specialpedagoger. SPP2 nämner även att det vid behov finns en legitimerad 
Logoped som kan ställa den medicinska diagnosen. Avseende testerna klargjorde SPP2 
följande: 

 
Det finns inte någon egentlig nivåbeskrivning i screeningstesterna eller logopedtesterna. Men 
det kan dock används olika skalor som exempelvis skalpoäng, stanine, percentiler och 
standardpoäng för respektive deltest. En elev kan således ha höga poäng på förståelse men låga 
poäng på avkodning och stavning (SPP2).  
 

5.2.1 Sammanfattning  
 
Av resultatet framkommer det att svårigheten kan upptäckas genom olika screeningstester. 
Syftet med testet är att utföra ett objektivt prov på gruppnivå och med testet blir eleven testad 
på bl.a. avkodningsförmåga, ordförståelse, stavning, läsförståelse, fonologisk medvetenhet 
och läshastighet. Testet är ett pedagogiskt verktyg som kan användas för att utvärdera om 
undervisningen som eleverna erhåller har en eftersträvad effekt. Den kan användas för alla 
årskurser och ger även pedagogerna en allmän och översiktlig bild av klassens och elevens 
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kunskaper. Med anledning av detta är det av betydelse att eleven får genomföra 
screeningstesten. Efter att testet har genomförts bör man uppmärksamma och följa upp eleven 
med låga resultat. Enligt det som respondenten har uppgett i resultatet är det lagom att finna 
dyslektiker i årskurs 3.  
 
Det finns även andra pedagogiska tester som kan göras individuellt. Dessa tester fungerar som 
ett nästa steg i dyslexiutredningen. Vid behov finns det även en legitimerad Logoped som kan 
ställa den medicinska diagnosen.  
 

5.3 Överbygga svårigheter   
Alla respondenterna var eniga om att de individuella diagnoserna som screeningstester 
resulterar i, inte enbart har som syfte att fastställa om en elev löser en uppgift eller inte. SPP3 
gick mer in på detta och redogjorde för de möjligheter som testernas resultat ger: 
 

Diagnoserna ger en pedagog en möjlighet att även granska hur en elev arbetar med enskilda 
uppgifter och att testa hur diverse former av stöd kan hjälpa eleven att överbygga sina 
svårigheter. Pedagogens undersökning av elevens insats användas som underlag för att forma 
undervisningen efter enskildas behov. Detta gäller inom den ordinarie skolverksamheten och i 
förekommande fall i samverkan med och stöd av utökade resurser (SPP3).   

 
Respondenterna underströk att alla elever med dyslexi tillhandahåller samma resurser. SPP2 
betonade att det kan vara nödvändigt att lägga extra fokus på flerspråkiga elever: 
 

Fokus bör läggas extra på elever med två språk eftersom de med två språk kan vara i behov av 
att träna på båda språken (SPP2). 

 
De resurser som kan erbjudas elever med dyslexi är bl.a. avkodningsträning. SPP3 klargör att 
enligt forskning har en elev stor nytta av tidig träning, årskurs 1-3, medan träningen som 
eleven erhåller därefter, årskurs 4-6, har en elev mindre nytta av. SPP2 lyfter upp att en elev 
kan erbjudas andra resurser, resurser som lästräning på högstadiet och gymnasiet, dock endast 
om eleven är mycket motiverad och tidigare inte har fått det.   
 
Förutom en tidig avkodningsträning menade SPP3 att träning att förstå läsförståelseprincipen 
kan vara bra i årskurs 5-6 dvs. hur man läser mellan raderna och hur man analyserar en text. 
Om man specifikt tränar läshastigheten är det inte så framkomligt om det inte även innebär att 
eleven samtidigt faktiskt även förstår vad denne läser. Att läsa fort är ingen egenskap i sig om 
det inte kopplas till förståelse. På samma sätt kan eleven även behöva träna att bygga upp en 
berättelse i skrift dvs. hur man börjar, hur man utvecklar och slutar.  
 
Parallellt med allt detta förklarar SPP3 att kompensation ska införas redan i tidig skolår då 
läsningen blir ett hinder för kunskapsinhämtningen. Nedan klargör SPP3 den kompensation 
som kan bli aktuellt: 
 

Man börjar redan i årskurs 2 med läs tal i matte, vilket innebär att eleven kan få talet uppläst. 
Om syftet är att eleven ska lära sig innehållet och skaffa sig kunskaper om exempelvis ett visst 
ämne, kan någon läsa upp det för eleven för att eleven inte ska hamna efter i 
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kunskapsinhämtningen. Eleven kan även få en bänkbok i form av ljudbok och således läsa med 
öronen. Skriftlig redovisning kan omvandlas till muntlig redovisning och eleven kan få längre 
tid på sig för att hinna läsa in saker och redovisa saker. Utöver detta kan eleven få förkortad 
textmassa, tillgång till talböcker, hjälp med instuderingsfrågor och längre tid vid provtillfällen. 
Eftersom stavning inte går att träna in annat än marginellt, ska endast innehållet i det skrivna 
värderas och inte grammatik, syftningsfel eller stavning. Man kan låta eleven prata in istället 
(SPP3).   

 
SPP 3 lyfte även fram att skolan har en skyldighet att erbjuda en elev med dyslexi alternativa 
inlärningssätt, än egen läsning och andra redovisningssätt än egen skriftproduktion. Med 
alternativa inlärningssätt menade SPP3 att skolan även kan erbjuda eleven dator med 
rättstavningsprogram och talsyntes vilket för många elever med dyslexi är en stor hjälp.    
 
Respondenterna var enade om att det utöver inlärningsmetoder som eleven tillhandahåller och 
hjälp i samverkan av lärare, speciallärare och specialpedagoger är det även av betydelse att en 
elev med dyslexi deltar i den ordinarie, gemensam undervisningen. Detta för att elevens 
kunskap ska kunna utvecklas med andra elever i klassen: 

 
Det är viktigt med ”kamratlärande”, för att en elev med dyslexi ska kunna lära sig av andra i 
klassen. Detta leder till att eleven lär sig att kommunicera på ett annat sätt som kan vara av 
betydelse (SPP3).  

 
Det är även viktigt att stödja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i klassrummet 
(SPP1).   

 
 

5.3.1 Sammanfattning  
 
Diagnoserna som screeningstestet ger upphov till ger pedagoger en möjlighet att granska hur 
en elev arbetar med enskilda uppgifter och att testa hur olika former av stöd kan hjälpa en 
elev att överkomma sina svårigheter. Av resultatet framgår det att alla elever tillhandahåller 
samma resurser, men att extra fokus bör läggas på elever med två språk eftersom de med två 
språk kan behöva träna på båda språken.    
 
Enligt forskning har en elev nytta av tidigt träning. I resultatet tas upp vad som bör tränas och 
det hjälp som erhålls, vid olika årskurser. De resurser som kan erhållas och som nämns i 
resultatet är bl.a. avkodningsträning, lästräning, läs tal i matte, bänkbok i form av ljudbok, 
skriftlig redovisning kan omvandlas till muntlig redovisning och eleven kan erhålla längre tid 
på sig för att hinna läsa in saker och redovisa det m.m. Utöver detta har skolan även en 
skyldighet att erbjuda eleven alternativa inlärningssätt. Detta innebär att skolan även kan 
erbjuda eleven dator med rättstavningsprogram och talsyntes. Man kan dock av resultatet 
konstatera vikten av kamratlärande vilket innebär att det även är av betydelse att en elev med 
dyslexi deltar i den ordinarie, gemensam undervisningen. Detta för att elevens kunskap ska 
kunna utvecklas med andra elever i klassen. 
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5.4 Det erhållna stödet 
Enligt SPP3 behandlas enspråkiga elever och flerspråkiga elever likadant.  
 

Det är inte invandrarbakgrunden i sig som gör att det blir en skillnad i det stöd som kan erhållas. 
Det handlar mer om kunskapen om hur läs/skriv/språk/kulturella skillnader avseende ett annat 
modersmåls medverkan som varierar från skola till skola. Vilket leder till att man allt för länge 
spekulerar och tror sig veta orsaken och arbetar därefter med åtgärder utifrån de hypoteser man 
har. Detta utan att ta reda på, med hjälp av utredningar, vad som egentligen är orsaken och vad 
man ska arbeta med. Det är för mycket av ”vänta och se” förfarande (SPP3).  

 
På skolor med många elever som har invandrarbakgrund och talar fler språk är kunskapen 
generellt högre rent pedagogiskt. Trots detta kan det saknas resurser att utreda eller ge det 
stöd som eleverna behöver (SPP3).  
 
Något som samtliga respondenter lyfte fram var att det bakom enspråkiga svensktalande 
elever ofta finns föräldrar som vet vad dyslexi är. Dessa föräldrar är eventuellt själva utredda 
och ställer därför frågor och krav på skolan. För det mesta är det föräldrar som har tryckt på 
och påpekat om det kan vara dyslexi deras barn har. SPP4 menar att detta innebär att skolan 
har ett större ansvar att tidigt upptäcka dyslexi hos elever med flerspråkighet eftersom deras 
föräldrar inte alltid är lika medvetna. Detta kan bl.a. bero på att utredningar inte utfördes i 
deras hemland eller i värsta fall att det i deras kultur var något skamligt och förknippat med 
svag begåvning. Eftersom det generellt i skolor inte alltid finns resurser att hjälpa alla, händer 
det att de föräldrar som trycker på om att ”mitt barn ska ha hjälp, stöd, träning, dator etc.” 
prioriteras (SPP1 och SPP3).  
 
SPP1 har den uppfattningen att det kan föreligga skillnader i den hjälp som kan erhållas. SPP1 
har följande uppfattning: 
 

En enspråkig svensktalande elev har den svenska språkljuden som kopplas till bokstäver, vilket 
en elev med invandrarbakgrund inte alltid har. Detta innebär att en skola måste gå in och arbeta 
med själva språkljudet hos en elev med invandrarbakgrund, för att sedan koppla bokstäver till 
det. Om man inte gör detta kommer det inte finnas en chans för eleven att annars kunna 
automatisera det (SPP1).  

5.4.1 Sammanfattning  
 
Av resultatet kan man utläsa att alla elever behandlas likadant och att det inte är 
invandrarbakgrunden som gör att det blir en skillnad i det stöd som kan erhållas. Det handlar 
om kunskapen om hur läs/skriv/språk/kulturella skillnader avseende ett annat modersmåls 
medverkan. Eftersom detta varierar från skola till skola leder det till att man allt för länge 
spekulerar och tror sig veta orsaken och arbetar därefter med åtgärder utifrån de hypoteser 
man har. Detta innebär att man inte tar reda på, med hjälp av utredningar, vad som egentligen 
är orsaken och vad man ska arbeta med.  
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6. Analys 
I följande kapitel kommer en analys att ske av resultatet. Här kommet begrepp att användas 
från den valda teorin för att lyfta fram aspekter ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 

6.1 Social sammanhang och kommunikation   
De individuella diagnoserna som screeningstester resulterar i har inte endast som syfte att 
fastställa om en elev löser en uppgift eller inte. Diagnoserna ger en pedagog en möjlighet att 
även granska hur en elev arbetar med enskilda uppgifter och att testa hur diverse former av 
stöd kan hjälpa eleven att överbygga sina svårigheter. Vid utförande av aktiviteten deltar 
elever och lärare som arbetar tillsammans i ett socialt sammanhang (Vygotskij, 2001). Genom 
den typen av samverkan och kommunikation (Säljö, 2014) kan man enligt respondenterna 
upptäcka och identifiera de elever som är dyslektiker och i behov av hjälp. Kommunikation 
och interaktion krävs för att en individ ska kunna utvecklas och få mer kunskap samt 
färdighet. Detta eftersom en individ lär sig under sociala omständigheter. (Säljö a.a.)   
 
Likasom språket fungerar screeningstester som ett redskap. Testet fungerar som ett 
pedagogiskt verktyg för att utröna en elevs svårighet och därefter det hjälp som kan behövas 
för att bearbeta svårigheten. Med anledning av detta är det av betydelse att eleven får 
genomföra screeningstesten.  
 
Respondenterna framhåller betydelsen av praktiska aktiviteter, vilket även framgår av det 
sociokulturella perspektivet. Säljö (a.a.) menar att kunskap framställs via praktiska aktiviteter, 
eftersom individer samverkar i en kulturell gemenskap. Det innebär att samverkan med 
omgivningen är en del av den sociala läroprocessen då man lär sig av varandra. Vilket innebär 
att en dyslektiker bör vara kvar i den ordinarie klassen för att utvecklas. Detta innebär att om 
en elev med dyslexi istället inte deltar i ordinarie klassrum kan dennes sociala 
kunskapsutveckling försummas.   
 
Eftersom dyslexi egentligen handlar om att koppla bokstav/tecken till ljud/ord är det viktigt 
att erhålla hjälp i god tid. En individ som har dyslexi på svenska har det även på sitt 
modersmål. Eftersom språket är ett viktigt kommunikationssätt är det viktigt för en elev med 
dyslexi att dennes svårighet utröns så tidigt som möjligt och att rätt hjälp erhålls. Det kan 
därför vara nödvändigt att lägga extra fokus på elever som talar två språk eftersom de med två 
språk kan behöva träna på båda språken. Detta pekar på språkets betydelse för en elevs 
kunskapsutveckling och hur kommunikation och interaktion är av betydelse för språket och 
lärandet (Vygotskij, 2001). 
 
Med anledning av det ovan angivna är det av betydelse att man kartlägger flerspråkiga elever 
på båda språken, dvs. på både svenska och elevens modersmål. Språket som intellektuell 
redskap är ett sätt att kunna begripa en individs lärande (Säljö, 2014), vilket tydligt visar 
varför man även bör kartlägga på en individs modersmål. Gör man detta kan man klargöra de 
svårigheter som kan förekomma och samtidigt bearbeta svårigheten på bästa möjliga sätt. 
Detta visar tydligt språkets betydelse för en elev med dyslexi och dennes lärandeprocess.  
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6.2 Sociokulturella redskap 
Kommunikationens och interaktionens betoning i resultatet understryks av det sociokulturella 
perspektivet som menar att det är av betydelse för lärandet och språket, eftersom språkets 
betydelse för en elevs kunskapsutveckling är en viktig faktor (Vygotskij, a.a.). Det kan 
speciellt vara av stor betydelse för flerspråkiga elever med dyslexi och deras språk- och 
kunskapsutveckling i klassrummet. 
 
Av respondenternas svar framkommer ett sociokulturellt förhållningssätt avseende de resurser 
och arbetssätt som används och tillhandahålls elever med dyslexi. Av resultatet framgår det 
att det är viktig med en inlärningsmiljö där det sker en interaktion och kommunikation mellan 
lärare, speciallärare, specialpedagoger, eleven med dyslexi samt klassen eleven går i. Det 
framkommer att eleven med dyslexi utöver de resurser denne tillhandahåller, behöver delta i 
gemensam undervisning för att eleven ska kunna utvecklas och kommunicera. Detta framgår 
även av det sociokulturella tankesättet där en individ kan lära sig genom samverkan med sin 
omgivning. Enligt perspektiven utvecklas och lär sig individen när denne deltar i olika sociala 
praktiker (Säljö, 2014). Därför kan en dialog mellan lärare, speciallärare, specialpedagoger, 
eleven med dyslexi samt klassen öka kunskapsutvecklingen.  
 
Utöver interaktion i skolan är det även viktigt med samarbete mellan speciallärare, 
klassrummet och hemmet. Samverkan är bl.a. av betydelse när en dyslektiker ska träna på det 
som är orsaken till dyslexi. Lärandet sker i samspel med andra, vilket tydligt visar hur 
individens omgivning är centralt för lärandet (Säljö, a.a.). Betoningen av kommunikation och 
interaktion framträder här då speciallärare, klassrummet och hemmet gemensamt kan hjälpa 
den med dyslexi. Kommunikation och interaktion krävs för att en individ ska kunna utvecklas 
och erhålla mer kunskap. Detta då en individ lär sig under sociala omständigheter. (Säljö a.a.) 
 
Utöver den gemensamma samverkan kan en dyslektiker tillhandahålla resurser som bl.a. 
lästräning, bänkbok i form av ljudbok samt träning att förstå läsförståelseprincipen dvs. 
analysera en text och läsa mellan raderna. Den typen av kommunikation behövs mellan 
dyslektikern och resurserna denne tillhandahåller. Säljö (a.a.) menar att den formen av 
mediering mellan en individ och artefakter denne tillhandahåller är en viktig kommunikation- 
och interaktionssätt vilket är centralt för lärandet. Det krävs för att en individ ska kunna 
utvecklas och få mer kunskap samt färdighet.  
 
Förutom intellektuella redskap är även artefakter, dvs. fysiska redskap betydande för 
utvecklingen och lärandet (Säljö, a.a.). Elever som har dyslexi behöver olika former av stöd 
för att överbygga sina svårigheter. Det kan handla om olika fysiska, materiella redskap som 
bl.a. dator med rättstavningsprogram och talsyntes. Dessa resurser fungerar som en 
stödfunktion i elevens intellektuella och materiella samverkan. Artefakter av det slaget som 
nämns ovan fungerar som ett verktyg som är av betydelse för elevens lärande. Elever med 
dyslexi behöver tillgång till olika typer av artefakter för att utveckla sin svårighet.  
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7. Diskussion  
Detta kapitel består av en diskussion av metodvalet. Här kommer även en diskussion att ske 
av studiens resultat, där återkoppling sker till studiens syfte och tidigare forskning. 
Avslutningsvis kommer förslag att ges till fortsatt forskning.  
 

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Val av metod 
Den aktuella metoden i studien var semistrukturerad kvalitativ intervju. Metoden valdes för 
att erhålla kunskap om hur specialpedagoger och speciallärare arbetar med att stödja 
flerspråkiga elever som har dyslexi. Metodvalet skapade möjligheter för speciallärare och 
specialpedagoger att redogöra för deras uppfattning av hur de arbetar med att upptäcka 
dyslexi hos flerspråkiga elever och hur de arbetar med att stödja flerspråkiga elever med 
dyslexi.  
 
Eftersom intervjuerna bearbetades till ett resultat bedömde jag att kvalitativ ansats var bäst 
lämpad för min studie (Thomsson, 2010). Kvalitativ metod medförde mer djupa och 
genomtänkta svar (Ahrne & Svensson, 2015). Det hjälpte mig att få bättre kontakt med 
respondenterna vilket i sin tur hjälpte mig att identifiera och upptäcka respondenternas 
uppfattning som i sin tur underlättade mitt skrivande av studien (Thomsson, 2010).    
 
Jag ville personligen träffa respondenterna för att erhålla en djupare insikt i deras kunskaper 
och erfarenheter av ämnet. Därav tillämpades den aktuella metoden. Även inspelningarna av 
intervjuerna förenklade mitt skrivande och tankesätt kring det material jag erhöll. Längden på 
intervjuerna varierade, en del utvecklade sina svar och visade tydligt hur insatta de var och en 
del kunde inte utveckla sina svar med anledning av brist på kunskap och erfarenhet. Den 
bristen på kunskap och erfarenhet visade den saknade kunskapen om dyslexi hos flerspråkiga 
elever. 
 
En nackdel med den valda metoden är att jag hade velat få en bild av speciallärarnas och 
specialpedagogernas faktiska kunskaper. Detta eftersom jag upplevde att en del av 
respondenterna i studien inte hade vetskap om de kunskaper som faktiskt fanns på skolan 
avseende flerspråkiga elever. Två av respondenterna visste inte vilken kompetens som fanns 
bland speciallärarna och specialpedagogerna. En annan nackdel är att intervjuandet, 
renskrivningen av intervjuerna och analysen av dessa renskrivningar tar för långt tid. Den 
tiden skulle man behöva för att fokusera på en annan del av studien.  
Det tillkom följdfrågor ofta för att de inte var så tydliga med sina svar eller ej insatta så bar, 
korta svar 
 
Fördelen med den valda metoden var att jag kunde få fram respondenternas uppfattning och 
på så sätt erhålla ett pålitligt och ensidigt resultat.  Med beaktan av det som diskuterats 
bedömer jag att studiens syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av metodvalet.   
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7.1.2 Validitet & reliabilitet  
Kvalitativ metod bedöms baserat på individers erfarenhet av verkligheten och deras synvinkel 
på den (Ahrne & Svensson, 2015 ). Detta avser både respondenterna i undersökningen och 
den som utför undersökning. Validitet bedöms som studiens giltighet och i kvalitativa 
intervjuer det är meningen att man ska få förståelse för hur respondenten menar med eller 
förstår en händelse. (Ahrne & Svensson a.a.) Enligt Kvale (2009) handlar validitet om att 
mäta det av relevans i sammanhanget och att nyttja rätt sak vid korrekt tillfälle. Vid 
skrivandet av studien fick jag läsa igenom all material jag hade och därefter ta det av relevans 
och använda det vid korrekt tillfälle i studien, vilket visar på studiens validitet.  
 
För att erhålla hög tillförlitlighet dvs. reliabilitet i studien hölls intervjuer med 
specialpedagoger och speciallärare (Kvale, a.a.). Dessa intervjuer spelade jag in för att inte gå 
miste om viktigt information. Därefter transkriberades allt för att jag skulle få med all 
information som hade erhållits efter intervjun (Kihlström, 2007). Utöver detta har jag även så 
utförligt som möjligt redogjort för hur jag har gått till väga vid utförandet av studien.    
 
Det valda urvalet arbetar med elever med invandrarbakgrund som har dyslexi och var således 
mest lämpade för studien (Thomsson, 2010). Deltagarna hade en speciell position i sitt arbete 
och arbetade även med kartläggning kring dyslexi. Detta visar att respondenterna är personer 
som har gedigna kunskaper om flerspråkiga elever med dyslexi. Med anledning av detta 
upplever jag att man kan lita på det som har skrivits i studien då resultatet har liknelser med 
bl.a. tidigare forskning, vilket pekar på att det finns en reliabilitet i studien. Eftersom det 
ligger i linje med tidigare forskning höjs även studiens kvalitet. 
 
Urvalet valdes strategiskt med anledning av respondenternas tillgänglighet och kunskap. Trots 
detta finns det en risk med den typen av urval. Detta då det kan leda till att man endast får en 
ensidig bild av svårigheten hos elever med invandrarbakgrund. Detta kan påverka studiens 
trovärdighet. Det kan även leda till att man inte erhåller en helhetsbild samt svårighetens 
faktiska omfattning. Detta bl.a. då urvalet kan ha erfarenhet som endast kan vara till en viss 
nytta för eleven. Två av respondenterna var inte lika insatta i problematiken som de 
resterande respondenterna. Den bristen på kunskap och erfarenhet visade den saknade 
kunskapen om dyslexi hos flerspråkiga elever. Det visar urvalets begränsning och påverkan 
på trovärdigheten.  
 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Svårigheten upptäcks     
SPP3 och SPL1 har samma uppfattning om hur svårigheten kan upptäckas. I likhet med 
Miller – Gouron och Lundbergs studie (2003) hävdar respondenterna att man kan evaluera 
dyslexi hos flerspråkiga elever med tester. Genom screeningstester testar man bl.a. elevens 
avkodningsförmåga, ordförståelse, stavning, läsförståelse, fonologisk medvetenhet och 
läshastighet. Respondenterna menar att testet syftar till att fungera som ett objektivt prov på 
gruppnivå. Testerna kan tillämpas på alla årskurser och leder till att pedagogerna erhåller en 
allmän och översiktlig bild av klassens och enskilda elevers kunskaper. Detta kan därefter 
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även fungera som ett pedagogiskt verktyg för att evaluera om undervisningen fungerar som 
den ska. 
 
Enligt Bøyesen (2007) är det viktigt med perspektiv på flerspråkighet för att lärare ska kunna 
bedöma om flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling och om dessa elevers läs- och 
skrivproblem är utmärkande. Vikten av perspektiv framgår även av resultatet där SPP3 
uppger att vid kartläggning hos flerspråkiga elever, behöver man även göra en kartläggning på 
både elevens modersmål och svenska. Av resultatet framgår det även att om en elev har 
dyslexi på svenska, har denne det även i sitt modersmål. Detta visar tydligt vikten av en 
utredning på båda språken för att därefter kunna bearbeta detta och hjälpa eleven på bästa 
möjliga sätt. Detta visar tydligt vikten av en utredning på båda språken för att därefter kunna 
bearbeta detta och hjälpa eleven på bästa möjliga sätt. En systematisk beskrivning på 
förstaspråket möjliggör för lärare att ta till åtgärder och bereda flerspråkiga elever likvärdig 
undervisning och stöd i deras läs- och skrivundervisning. (Bøyesen a.a.) 
 
SPP3 menar att kartläggning bör göras på båda språken för att klargöra de svårigheter som 
kan förekomma och för att därefter kunna bearbeta dyslexin på bästa möjliga sätt. I likhet med 
SPP3 menar Hedman (2009) att det är av betydelse att man utgår från elevens båda språk. 
Man kan inte vara säker på om resultatet blir helt korrekt om tester endast genomförs på 
svenska. Även Bøyesen (2006) betonar att ett perspektiv på flerspråkighet är av vikt för att 
bl.a. en lärare ska kunna värdera flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling.  
 
Kartläggning på båda språken kan dock vara ett problem eftersom det faktiskt inte finns ett 
utformat kartläggningsmaterial som är anpassat för flerspråkiga elever (SPP1). Med anledning 
av detta kan det bli svårt att fastställa huruvida en elev har läs- och skrivsvårigheter eller 
bristande språkkunskaper (Lindén, 2010).  
 

7.2.2 Stödinsatser  
I resultatet uppger respondenterna att de i sitt arbete med att stötta dyslektiker tillhandahåller 
elever stödåtgärder som mestadels är på individnivå. I likhet med resultatet menar Hedman 
(2009) att de stödåtgärder en dyslektiker erhåller varierar. Eftersom anledningen till dyslexi 
eller läs- och skrivsvårigheter varierar, varierar även stödåtgärderna (Hedman, a.a.). 
 
SPP3 betonar flerspråkiga elevers behov av träning och undervisning på båda språken. Även 
Bøyesen (2006) menar att läs- och skrivinlärning på elevens modersmål och undervisning på 
fler språk är nödvändigt för att ge eleverna förutsättningar att utveckla vetskap i diverse 
ämnen.  
 
I resultatet tar respondenterna upp de resurser som kan erbjudas elever med dyslexi. SPP3 
nämner avkodningsträning som en resurs som kan vara bra träning. I överensstämmelse med 
detta menar Bøyesen (a.a.) att eleven behöver stöd med avkodningsförmågan och detta genom 
semantiskt stöd dvs. stöd med ordens mening. Förutom en avkodningsträning, kan skriftlig 
redovisning omvandlas till muntlig redovisning, vilket bör ske i tidigt skolår eftersom läsning 
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blir ett hinder för kunskapsinhämtningen. Bøyesen (a.a.) understryker detta och menar att det 
är av betydelse för att eleven ska kunna förstå ordens betydelse vid läsning.  
 
Utöver de stödåtgärder som nämns ovan, menar Bøyesen (a.a.) att det finns riktlinjer man ska 
hålla sig till för att bl.a. sätta igång läs- och skrivinlärningen för elever med fler språk som har 
specifika läs- och skrivsvårigheter. I riktlinjerna som Bøyesen (a.a.) anger, nämns vikten av 
samarbete med vårdnadshavare. Samarbetet bedöms som en viktig handling för att förebygga 
dyslektikers svårigheter, bl.a. i arbetet med åtgärder. Det är ett sätt att utveckla ömsesidiga 
strategier mellan skolan och hemmet. Detta framgår även av resultatet där respondenterna 
understryker vikten av samarbete med hemmet vid träning av dyslexi.  
 
Enligt Bøyesen (a.a.) bör eleven undervisas i ordinarie klass för att maximera mängden 
inlärningstillfällen. Detta för att möjliggöra för eleven att integrera med andra elever i 
klassen. SPP3 menar att det är viktigt med kamratlärande för att en elev med dyslexi ska 
kunna lära sig av andra i klassen. Integreringen innebär att eleven med dyslexi kan utvecklas 
med andra i klassen. Det jag finner intressant här är att trots att stödåtgärderna mestadels 
tillhandahålls på individnivå, sker en samverkan mellan lärare, speciallärare och 
specialpedagoger, hemmet och klassrummet. Det visar att samspel krävs för att eleven med 
dyslexi ska kunna utvecklas. Detta kan vara av särskild betydelse för flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling i klassrummet. 
 
Hedman (2009) understryker vikten av att flerspråkiga elever med dyslexi får samma 
stödresurser som svensktalande elever med dyslexi. Av Niloufar och Hedmans (2016) 
undersökning konstaterades det att både elever med svenska som modersmål och elever som 
hade svenska som sekundär språk erhöll likartat stöd. Detta kan man jämföra med det som 
framgår av resultatet, då SPP3 menar att enspråkiga elever och flerspråkiga elever behandlas 
lika.  
 

7.3  Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
I studien har jag fokuserat på speciallärares och specialpedagogers arbete med att stödja 
flerspråkiga elever med dyslexi. Jag kom fram till att det finns en hel del stödinsatser som 
speciallärare och specialpedagoger tillhandahåller flerspråkiga elever med dyslexi. För att 
kunna avgöra om en elev har dyslexi och således de stödinsatser som krävs utför speciallärare 
och specialpedagoger screeningstester. Stödinsatserna som kan tillhandahållas flerspråkiga 
elever med dyslexi är bl.a. muntlig redovisning och dator med rättstavningsprogram. 
 
I studien kom jag fram till att om en elev har dyslexi på svenska, har denne det även på sitt 
modersmål. Problemet är dock att testerna utförs på svenska och för att kunna bearbeta 
dyslexi på bästa möjliga sätt behöver man kartlägga svårigheten på både elevens modersmål 
och svenska. Detta visar tydligt vikten av att kunna kartlägga eleven på båda språken.  
 
Resultatet visar hur speciallärare och specialpedagoger arbetar för att kunna upptäcka och 
bearbeta svårigheten hos flerspråkiga elever. Detta bidrar till att man får inblick i deras arbete. 
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Det kan i sin tur hjälpa skolor, lärare och pedagoger att få en bättre förståelse för hur man kan 
hjälpa flerspråkiga elever med dyslexi.   
 
Med anledning av betydelsen att utföra tester på modersmålet och svenska kan man föra 
vidare studie kring detta. Man kan exempelvis utveckla testerna för att de ska kunna utföras 
på fler språk. På så sätt kan man anpassa testerna mer till flerspråkiga elever och resultat få 
större trovärdighet.  
 
Utöver det ovan angivna kan man även intervjua modersmålslärare för att erhålla en inblick i 
deras kunskap om flerspråkiga elever med dyslexi. Jag tror att ett samarbete mellan 
speciallärare, specialpedagog, hemmet, klassrummet och modersmålslärare skulle kunna vara 
något bra. Därför kan man även intervjua flerspråkiga elever med dyslexi för att få reda på 
deras uppfattning kring det hela.   
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9. Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev 
 
Hej,  
 
Mitt namn är Jiyan Aslan och jag skriver mitt examensarbete inom ämnet pedagogik vid 
Mälardalens Högskola. Syftet med studien är att närmare analysera hur specialpedagoger och 
speciallärare arbetar med att stödja flerspråkiga elever som har dyslexi. De huvudsakliga 
frågeställningarna som kommer att besvaras i studien är hur speciallärare och 
specialpedagoger arbetar med att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever och hur de arbetar 
med att stödja flerspråkiga elever med dyslexi.  
 
Du som specialpedagog/speciallärare tillfrågas att delta i denna undersökning genom att ställa 
upp på en intervju. Genom din medverkan kommer jag att erhålla en 
specialpedagogs/speciallärares tankar och upplevelser kring elever med invandrarbakgrund 
som har dyslexi. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under 
intervjun avbryta ditt deltagande. Detta kan du göra utan en förklaring och utan negativa 
följder.  
 
Nedan redogörs för praktisk information om studien: 

• Ditt deltagande i studien grundar på att du arbetar som specialpedagog/speciallärare. 
Intervjun kommer att dokumenteras skriftligt och elektroniskt för att lättare kunna föra 
ned det på skrift.  

• Vid utförandet av intervjuerna kommer jag att utgå från vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som innefattar de rättigheter deltagaren har under intervjun 
dvs. som bl.a. att deltagandet är frivilligt. Deltagandet används endast i 
forskningssyfte och kommer att behandlas konfidentiellt.  

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jiyan Aslan  
Tel:  
E-post: Jan16011@student.mdh.se 
 
Handledare  
Ulrika Jepson Wigg 
Tel: 021-101565 
E-post: Ulrika.jepson.wigg@mdh.se 
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Bilaga B – Intervjuguide  
 

1. För att få lite bakgrundsinformation berätta gärna lite om dig själv, vad du arbetar med och 
hur länge du har arbetat med det.  

2. Hur upptäcks dyslexi hos en elev (dvs. hur går du till väga för att upptäcka det) och hur vet 
du/ni vad dyslexin beror på? skiljer det sig om eleven har invandrarbakgrund (ex flerspråkig)?   

3.  Hur tar du reda på vart eleverna befinner sig i sin svårighet, dvs. vilken grad av dyslexi de 
har? 

4. Hur arbetar du med elever som har dyslexi dvs. hur går du vidare och arbetar med 
upptäckarna? Vad finns det för åtgärder? 

5. Finns det skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svensk bakgrund gällande 
dyslexi? Dvs. avseende stödet elever med invandrarbakgrund får i jämförelse med elever med 
svensk bakgrund? 

6. Vilka kunskaper har speciallärare och specialpedagoger om dyslexi hos elever med 
invandrarbakgrund? 

7. Upplever du att skolan skulle behöva mer kunskaper om elever med invandrarbakgrund 
som har dyslexi? 

8. Vilka resurser erbjuds/tillhandahåller speciallärare och specialpedagoger elever med 
invandrarbakgrund och hur upplever elever detta? 

9. Hur ser samarbetet ut mellan speciallärare, specialpedagoger och elever? Vilka personer 
finns med i processen?  

10. Hur skulle du önska att man arbetade med detta?  

11. Är det något du vill tillägga som jag inte har tagit upp? 

 
 
 

 

 


