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_______________________________________________________ 

 

Undersökningens syfte var att belysa hur några lärare beskriver att de ser på dyslexi 

inom sfi-utbildningen. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer enskilt och i 

par, kom det fram att både kunskaper och erfarenheter om dyslexi varierade bland 

informanterna. Man ansåg även att det är svårt att skilja på vad som är tecken på 

dyslexi och vad som är tecken på andraspråksinlärning. Det visade sig finnas många 

orsaker som påverkar varför en andraspråksinlärare kan ha läs- och skrivsvårigheter, 

där psykisk ohälsa lyfts fram som en av de stora orsakerna. Resurser för att möta de 

olika svårigheterna fanns, men i begränsad skala. Informanterna i studien ansåg även 

att en dyslexiutredning var svår att genomföra på sfi-nivå, så man arbetade istället 

med att undanröja hinder i undervisningen. Det handlade mycket om hur man väljer 

att använda sig av verktygen som skolan erbjuder. 
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1. Inledning 
I ämnet invandring i samhällsdebatten pratas det om integrering, att snabbt komma 

ut i arbetslivet, att snabbt lära sig språket och att snabbt bli en del i vårt 

multikulturella samhälle. Som nyanländ i Sverige får man lära sig språket genom 

utbildningen svenska för invandrare (sfi). SFI består av fyra nivåer, A–D, samt 

anpassning utifrån om man saknar utbildning eller har kort/lång 

utbildningsbakgrund. Det går bra att kombinera sfi med andra studier eller med 

arbete/praktik, då skolgångens innehåll, längd och mål ska anpassas efter den 

enskilda individen. Som nyanländ i Sverige finns det alltså många möjligheter till 

utbildning och arbete, förutsatt att man har lätt för att lära. 

     Att lära sig ett andraspråk som vuxen är inte alltid så lätt, eftersom det finns 

många faktorer som påverkar inlärningen. En av dessa saker är dyslexi. Att upptäcka 

dyslexi i ett andraspråk är inte alltid så lätt, dels på grund av att en andraspråkselev 

kanske inte hunnit tillägna sig språket än och dels för att tiden på sfi inte alltid räcker 

till. Lindberg (1996) skriver att man för 20 år sedan hade samma synsätt när det 

gäller sfi, att man snabbt och effektiv ska lära invandrare det svenska språket så att 

de snabbt kan skaffa ett arbete och integreras i samhället. Intensivkurser, 

heldagssysselsättning eller studier kombinerat med arbete är vad som ansågs vara 

bäst. Men Lindberg påpekar att man bortser från en viktig del här, vilket är att 

språkinlärning är en långsiktig process. Dessutom kan det finnas elever som inte har 

lätt för att lära, som dras med någon form av inlärningssvårighet. Enligt Skolverket 

(2015) omfattas inte vuxenutbildningen/sfi av rätten till åtgärdsprogram och särskilt 

stöd. Man rekommenderar istället extra individanpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, som ska stimulera lärandet. I min undersökning vill jag 

därför synliggöra hur det ser ut i den dagliga verksamheten inom sfi när man arbetar 

med specifika läs- och skrivsvårigheter, som också kallas dyslexi, genom att ta reda 

på hur några lärare beskriver att de ser på dyslexi inom sfi-utbildningen.  

1.1. Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur några lärare beskriver att de 

ser på dyslexi inom sfi-utbildningen. Jag har formulerat följande frågor som jag vill 

besvara: 

 Vad vet lärarna om dyslexi? 

 Hur vet man vad som är andraspråksinlärning och vad som är tecken på 

dyslexi? 

 Vad finns det för verktyg att ta hjälp av inom sfi-utbildningen för att ge stöd åt 

en elev med dyslexi? 

1.2. Disposition 
Jag har valt att disponera examensarbetet enligt följande; i kapitel två förklarar jag 

begrepp och redogör för tidigare forskning inom området. Det tredje kapitlet består 

av metodbeskrivning och urvalsfunktion, samt de etiska ställningstagandena. I 

kapitel fyra presenteras resultaten utifrån tre kategorier. Dessa resultat analyseras 

och diskuteras sedan i kapitel fem, samt att jag för en metoddiskussion över den 
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valda metoden. Jag avslutar med att, i kapitel sex, återkoppla till de olika delarna till 

en slutsats, samt att jag presenterar arbetets pedagogiska relevans och förslag på 

framtida forskning. 

2. Bakgrund 
I det här avsnittet presenterar jag vilket teoretiskt perspektiv som jag utgår från, 

förklarar begrepp samt redogör för tidigare forskning inom området. 

2.1. Teoretiskt perspektiv 
I min undersökning har jag utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2011) 

skriver att en central utgångspunkt i detta perspektiv är att individer lär och utvecklas 

när man deltar i sociala praktiker. På så sätt utvecklas man som en sociokulturell 

individ inom ramen för ett samhälle och för en kulturell tradition. I min 

undersökning möts individer från olika samhällen och kulturer för att genom 

deltagande i sociala praktiker utveckla sin språkförmåga, men också för att bli 

delaktiga i det nya samhället med allt vad det innebär med sociala och kulturella 

traditioner. 

2.2. Begrepp och definitioner 
För att förstå innebörden av dyslexi inom ett andraspråk har jag valt att först försöka 

reda ut begreppen dyslexi och andraspråksinlärning.  

2.2.1. Dyslexi 

På svenska dyslexiföreningens (u.å./16) hemsida definierar man vad dyslexi är, och 

man skiljer på termerna dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Enligt dem är läs- och 

skrivsvårigheter en övergripande term, medan dyslexi är en undergrupp till denna 

och handlar om mer specifika svårigheter. De delar upp dyslexi i två definitioner, 

utvecklingsdyslexi och dyslexi som man fått genom en hjärnskada antingen under 

uppväxten eller i vuxen ålder. Vidare påpekar de att det även finns andra faktorer 

som gör att en person kan ha läs- och skrivsvårigheter av något slag, vilket kan vara 

syn- eller hörselproblem, otillräcklig undervisning, känslomässiga problem, kulturell 

och språklig understimulering, bristande kunskaper i språket om man har ett annat 

modersmål samt dyslexi. Att läsa och skriva är komplexa förmågor som alla 

människor hanterar olika, vilket gör att man enligt dyslexiföreningen inte entydigt 

kan definiera när en person har dyslexi. De menar att konsekvenserna för läs- och 

skrivsvårigheter blir olika beroende på omgivningen, då en högteknologisk 

omgivning kräver mer än ett jordbrukssamhälle.  

     Enligt svenska dyslexiföreningens hemsida innebär dyslexi att man har svårigheter 

med ordigenkänning på ett korrekt och/eller flytande sätt, samt svårigheter med 

avkodning och stavning. Anledningen till detta menar de kan bero på en störning i 

språkets fonologiska komponent, vilket kan uppstå hos alla individer oavsett 

begåvningsnivå. Inom sjukvården kan man som dyslektiker få diagnoserna specifik 

lässvårighet och specifik stavningssvårighet. Det viktiga med diagnostiseringen enligt 

hemsidan är att man ska utgå från att det finns klara försämringar i utvecklingen av 
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läs- och skrivförmågan. Man får inte utgå från andra problem såsom låg mental ålder, 

otillräcklig skolgång eller synproblem. 

     Häggström (2010) beskriver mer ingående vilka problem som uppstår när en 

person har dyslexi. Det handlar då om problem med fonem, så kallade språkljud, 

vilka kan vara att till exempel inte kunna avgöra vilka ord som börjar på samma ljud, 

kunna dela upp ord i segment (lås = l-å-s) eller tvärtom inte kunna sätta ihop 

segmenten l-å-s till ordet lås. Ordavkodning utan att ljuda är ett annat problem som 

kan uppstå för en person med dyslexi. Författaren påpekar dock att personer som har 

svårt med ordavkodning fortfarande kan tillgodogöra sig innehållet i en text, bland 

annat genom att lyssna på någon som läser texten. Datorn fungerar här som ett bra 

verktyg då det finns syntetisk uppläsning (talsyntes) samt olika stavningsprogram, 

vilket hjälper personer med dyslexi. 

     Att ha dyslexi kan vara tungt och ansträngande enligt Häggström. Hon gör en 

jämförelse mellan dyslexi och att lära sig cykla på en enhjuling. Hennes scenario 

lyder som följande; tänk dig att du måste lära dig cykla på en enhjuling för att kunna 

ta dig fram i samhället. Vid det här inlärningstillfället hamnar du i en grupp där de 

andra eleverna redan har lärt sig att cykla på en tvåhjuling, samt att de äger en varsin 

enhjuling. Dessa elever har då redan vid första tillfället utvecklat en grundmotorik 

och god balans, vilket skiljer sig från dig som inte har denna hembakgrund eller 

kanske har medfödd dålig motorik och balans. För dig som dyslektiker kommer det 

att gå åt mycket mer tid och energi för att lära sig cykla på den här enhjulingen än vad 

det gör för de andra barnen. Författaren tar även upp ytterligare hinder som kan 

uppstå i det här scenariot, vilket är om dyslektiker konstant blir jämförda med de 

elever som redan har den här färdigheten hemifrån. Motivationen för att lära sig 

cykla kan då sjunka. 

     Vidare skriver Häggström om betydelsen av att fånga upp de lässvaga för att kunna 

sätta in de stöd och åtgärder som eleven behöver. De primära symptomen för dyslexi 

är enligt författaren ordavkodningsproblem, men det kan också handla om 

förståelseproblem. När det kommer till bristande förståelse till en text behöver det 

inte enligt författaren handla om dålig ordavkodning. Det kan till exempel handla om 

att man inte har svenska som modersmål, vilket kan få konsekvensen att 

meningsbyggnaden blir för krånglig och skiljer sig allt för mycket från elevens 

förstaspråk. Att kartlägga dyslexi är förstås inte helt lätt och författaren poängterar 

att man inte har något prov som på ett perfekt sätt kan utläsa en persons svårigheter. 

Det man kan göra är att genom formella prov, kartläggningar och hypotesstyrda 

informella observationer få fram en elevprofil som är till hjälp vid utformningen av 

ett åtgärdsprogram.  

2.2.2. Andraspråksinlärning 

Axelsson (2010) beskriver andraspråksinlärning som något man lär sig när man har 

etablerat sig ett förstaspråk. En andraspråksinlärare är alltid äldre än 

förstaspråksinläraren vid språkstarten, vilket författaren menar kan påverka den 

slutgiltiga språkbehärskningen beroende på i vilken ålder man påbörjar sin 

andraspråksinlärning. Abrahamsson & Hyltenstam (2010) skriver att barn har en 

fantastisk inlärningsförmåga när det kommer till språk. Till skillnad från vuxna som i 
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andraspråksinlärningen ofta tragglar med konstiga uttal, krånglig grammatik och 

svåra ord, så tenderar barn som tidigt lär sig ett andraspråk att uppvisa en närmast 

perfekt språkförmåga. Skillnaden mellan att lära sig ett andraspråk och ett 

främmandespråk är, enligt Axelsson (2010), att man lär sig ett andraspråk i det land 

där språket används, medan man lär sig ett främmandespråk utanför det land där 

språket används. Enligt författaren är en andraspråksinlärare mer kognitivt mogen 

än en förstaspråksinlärare och man har en mer metaspråklig medvetenhet och 

kunskap. Däremot menar hon att en förstaspråksinlärare (ett barn) inte uppvisar 

någon osäkerhet för att använda språket trots att språket till en början är begränsat, 

vilket en andraspråksinlärare (till exempel vuxna) kan uppvisa.  

     Det finns specifika drag i tillägnandet av ett andraspråk, där Axelsson tar upp två 

exempel, förenklingar och övergeneraliseringar. Med förenklingar menar författaren 

det som en inlärare ofta gör tidigt i inlärarstadiet, att man till exempel i en 

morfologisk förenkling inte använder sig av pluraländelser i substantivfraser (till 

exempel; två kyckling, många fågel) eftersom antalet redan uttrycks i attributet till 

huvudordet. Ett annat exempel kan vara en syntaktisk förenkling, där man utesluter 

artiklar, prepositioner och andra formord (till exempel; Jag åka Frankrike fredag). I 

övergeneraliseringar skriver Axelsson att andraspråksinlärare till exempel använder 

verbet gå för all form av rörelse istället för flyga, springa och åka. Det kan även 

handla om morfologisk övergeneralisering där man överanvänder en regelbunden 

verbböjning på oregelbundna verb, vilket blir till exempel sovde, gådde och komde. 

Det här sista exemplet på övergeneralisering kallas enligt författaren för u-formad 

utveckling, vilket innebär att man i ett första stadium producerar en språklig form så 

som den ska vara. I andra stadiet börjar produktionen avvika från det korrekta, vilket 

kan göra att man tror att andraspråksinläraren glömt det hen först lärt sig. I det 

tredje stadiet däremot är produktionen återigen korrekt som i första stadiet. Axelsson 

beskriver den u-formade utvecklingen såhär; 

En förklaring som givits om detta inlärningsmönster är att när inläraren lär sig något 

nytt så adderas detta inte bara till det gamla, utan hela systemet analyseras och 

omstruktureras. Denna omstrukturering orsakar då en tillbakagång beträffande 

språkets korrekthet.” (Axelsson, 2010, s. 130) 

Det Axelsson vill komma fram till är att en tillbakagång i korrektheten inte behöver 

innebära att inläraren går bakåt i studierna eller har några svårigheter, utan snarare 

att inlärningsprocessen är i full gång och eleven bearbetar det som hen lärt sig. 

Författaren påpekar att detta är något man kan se hos både förstaspråks- och 

andraspråksinlärare. 

2.3. Lagar och bestämmelser 
I skollagen (svensk författningssamling 2010:800) står det att utbildningen svenska 

för invandrare har som syfte att ge eleverna grundläggande kunskaper i det svenska 

språket, samt ge de elever som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter 

möjlighet att lära sig detta. För att man som lärare ska kunna arbeta med detta är det 

bra att veta vad lagar och bestämmelser säger om elevers rätt till särskilt stöd. Här 
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nedan redovisas därför vad läroplan, kursplan och Skolverket skriver om sfi-

utbildningen och rätten till särskilt stöd. 

2.3.1. Läroplan och kursplan 

Den 1 januari 2013 började den nya läroplanen för sfi att gälla. Istället för att ha två 

separata läroplaner för sfi och vuxenutbildningen har man nu slagit samman dessa 

till en, som heter Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2012). Enligt 

läroplanen ska vuxenutbildningen förmedla kunskaper och ge eleverna det stöd som 

behövs för att klara av att arbeta och verka i samhället. Man påpekar i läroplanen att 

eleverna inom vuxenutbildningen är individer med kraftigt varierande 

förutsättningar och att utbildningens mål och längd kan variera. Utbildningen måste 

därför individanpassas och möta alla elevers behov och förutsättningar. Likt de andra 

läroplanerna ska utbildningen vara likvärdig för alla, men man påpekar här att det 

kan finnas olika sätt att nå målen beroende på vad målet är för den enskilda 

individen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot de elever som av någon anledning 

har svårt att nå målen för deras utbildning. Det är enligt läroplanen rektorns ansvar 

att utbildningen utformas så att elever i behov av särskilt stöd får detta. Alla som 

verkar inom skolan ska ge stöd och stimulans åt eleverna så att de kan utvecklas, 

samt att man ska uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd. 

     I kursplanen för sfi (utbildning i svenska för invandrare, 2012) beskriver man hur 

sfi-undervisningen är uppbyggd. Utbildningen består av tre olika studievägar (1, 2 

och 3) som eleverna kan gå i, beroende på vilka förutsättningar och mål samt 

studiebakgrund som eleverna har. Studieväg 1 innehåller kurs A och B, studieväg 2 

kurs B och C samt studieväg 3 som innehåller kurs C och D. Skillnaden mellan 

studieväg 1 och studieväg 3 är att studieväg 1 vänder sig till personer som har mycket 

kort studiebakgrund, medan studieväg 3 vänder sig till de personer som är vana att 

studera. Kurs B och kurs C finns i mer än en studieväg, vilket beror på att man 

erbjuder både nybörjarnivå och fortsättningsnivå inom dessa kurser. Man påpekar i 

kursplanen att oavsett om det är nybörjarkurs eller fortsättningskurs så strävar man 

mot samma kurskrav, men att utformningen av kurserna ser olika ut med hänsyn till 

elevernas studievanor. Man bedömer vilken nivå eleverna ska studera i utifrån en 

kartläggning av elevens studiebakgrund, kunskaper och förutsättningar samt annat 

som kan vara av betydelse. För personer som inte är funktionellt litterata och har en 

kort studiebakgrund eller personer som är litterata men inte behärskar det latinska 

alfabetet, finns det enligt kursplanen en utbildning inom läs- och skrivinlärning 

(Alfa). Denna utbildning ingår inte i kurserna A–D, utan man läser denna kurs 

fristående eller i kombination med de vanliga sfi-kurserna.   

2.3.2. Skolverket 

Enligt Skolverket omfattas inte vuxenutbildningen/sfi av rätten till åtgärdsprogram 

och särskilt stöd. Man rekommenderar istället individ- och extra anpassningar som 

ska stimulera lärandet. Skolverket (2015) har tagit fram ett stödmaterial som heter 

Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom 

vuxenutbildningen, som ska fungera som stöd i arbetet med stödinsatser inom 

vuxenutbildningen. Man skriver i materialet hur elever i vuxenutbildningen har rätt 



 

9 
 

till stöd men i mer begränsad utformning än andra skolformer. Stödet ska enligt 

Skolverket komma i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Man påpekar i materialet att avsikten med stödmaterialet inte är att 

tillhandahålla ett färdigt utbud av stödinsatser, utan endast ge exempel på 

stödinsatser som ryms inom vuxenutbildningen. Det kan även krävas ytterligare 

fördjupade kunskaper inom de problemområden som uppstår, för att lärare ska 

kunna anpassa undervisningen på ett bra sätt. 

     Att arbeta med extra anpassningar måste enligt Skolverkets material ske 

omgående när behoven uppmärksammas, eftersom eleven kanske inte har så många 

veckor kvar på den utbildningsnivån. Det som måste göras först av läraren är att 

försöka förstå vad det är som eleven upplever som svårt i undervisningen och 

huruvida undervisningen har/inte har tillgodosett elevens behov. Man menar att en 

bra början är att se till tidigare dokumentation, beroende på hur många kurser inom 

sfi som eleven har klarat. Därefter kan undervisningen och konkretisering av 

kunskapsmålen analyseras för att se om dessa har anpassats efter elevens behov. Att 

ta med elevens egna åsikter menar Skolverket är av värde för få veta vad som har 

fungerat bra i undervisningen och vad hen själv anser behöver ändras. Slutligen gör 

alla involverade lärare en bedömning om vilka extra anpassningar som behöver göras 

för eleven, där skolan inte behöver fatta något formellt beslut för att dessa 

anpassningar ska träda i kraft. Det som Skolverket framhåller som viktigt här är att 

man i bedömningen inte enbart riktar uppmärksamheten mot elevens individuella 

svårigheter, eftersom det finns många olika orsaker till att en elev inte når upp till 

kunskapsmålen, bland annat klassrumsmiljö, bemötande och arbetsformer. Man 

påpekar att det ingår i lärarkompetensen att ha kännedom om vilka faktorer som kan 

påverka kunskapsinlärningen samt vilka anpassningar som går att tillföra i 

klassrummet, för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. 

     För att förstå närmare vad dessa extra anpassningar inom ramen för den normala 

undervisningstiden är, har Skolverket (2015) radat upp några exempel i 

stödmaterialet. Ett av dessa exempel för att anpassa undervisningen är att se till att 

läromedel och utrustning är anpassat för vuxna, samt att det finns tillgång till teknik 

med anpassade programvaror för utbildningen. På så sätt kan eleven studera utanför 

skolans miljö och undervisningstid.  

2.4. Tidigare/ aktuell forskning 
Här lyfter jag fram tidigare och aktuell forskning som gjorts inom området sfi och 

dyslexi inom ett andraspråk. Att hitta aktuell forskning kring dyslexi hos vuxna 

andraspråksinlärare har varit svårt, eftersom det saknas relevant forskning inom det 

svenska området. All litteratur som jag har sökt i har alla hänvisat till samma 

forskning gjord av samma forskare, Christina Hedman. Därför är det Hedman som 

jag väljer att presentera i större grad i min forskningsöversikt på området. Jag har 

även valt att ta med en C-uppsats som är skriven av en annan student inom området 

läs- och skrivsvårigheter i sfi-utbildningen. 
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2.4.1. Andraspråksundervisning för vuxna ur ett samhällsperspektiv 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt skriver Lindberg & Sandwall (2012) om 

andraspråksundervisning för vuxna och vilka utmaningar utbildningen ställs inför. 

Författarna skriver att det finns många olika faktorer som kan påverka vuxnas 

andraspråksinlärning. Man ska inte bara lära sig ett nytt språk, för med ett språk 

kommer också en kultur som i vissa fall kan vara väldigt diffus och svårtillgänglig. 

Det kan handla om hur man agerar som till exempel hyresgäst, medborgare, 

konsument, förälder, skattebetalare osv. Författarna skriver att det också finns några 

faktorer som delvis är utanför individens kontroll, vilka är motivation, 

utbildningsbakgrund, genus, psykisk och fysisk hälsa samt funktionsnedsättningar. 

När det kommer till psykisk och fysisk ohälsa samt funktionsnedsättningar, skriver 

Lindberg & Sandwall att många andraspråksinlärare ofta kommer med ett tungt 

bagage i form av syn- och hörselskador, läs- och skrivsvårigheter eller PTSD på grund 

av krigsupplevelser eller andra traumatiska upplevelser. Författarna skriver att sfi-

deltagare som har svårigheter att klara utbildningen ska få särskilt stöd, men att det 

finns brister gällande kunskap, metoder och verktyg för att utreda dessa behov. 

     Sfi-utbildningen är enligt Lindberg & Sandwall en angelägenhet för flera politiska 

områden, vilket kan skapa både förutsättningar och motsättningar för utbildningen. 

Författarna delar upp dessa områden i sfi som integrationsinstrument, sfi som 

arbetsmarknadsinstrument och sfi som kvalificerad språkutbildning.  Sfi som 

integrationsinstrument handlar om gemenskap med samhällets mångfald som grund. 

Här menar författarna att alla oavsett bakgrund är delaktiga och medansvariga för 

samhällsutvecklingen. Det är inte bara upp till andraspråkstalarna att ta kontakt med 

svensktalande för att utveckla sitt andraspråk, utan det handlar om ett ömsesidigt 

deltagande från alla parter. Sfi som arbetsmarknadsinstrument handlar enligt 

författarna om snabb integrering genom arbete. Här uppmanas praktik tidigt i 

utbildningen för att man anser att språkinlärning även kan ske på arbetsplatsen. När 

det kommer till sfi som kvalificerad språkutbildning finns här ett starkt 

samhällsfokus, då utbildningens innehåll är samhällsorienterat och 

samhällsorienterande. Författarna skriver att kvalificeringen handlar till stor grad om 

lärarkompetens, med ett behov av en professionaliserad sfi-lärarutbildning och solid 

forskningsanknytning. Så som det ser ut nu, enligt författarna, är sfi-lärarkåren 

knappt utbildad, de hinner inte hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen 

och tvingas luta sig mot sin egen beprövade erfarenhet eller starkt styrda läromedel i 

undervisningen. Lindberg & Sandwall skriver att frånvaron av professionaliseringen 

av sfi-lärarkåren har i hög grad att göra med makt, status och intressen, vilket de 

menar kan tolkas som ett sätt att styra denna lärarkår utifrån arbetsmarknadens 

krav. 

2.4.2. Dyslexi på två språk 

Hyltenstam (2010) skriver att det är viktigt att man som lärare är medveten om att 

dyslexi förekommer i samma mått hos tvåspråkiga som hos enspråkiga. Dock är det 

svårare att utreda dyslexi hos en andraspråkstalare eftersom det är svårt att göra 

skillnad på om läs- och skrivsvårigheterna beror på dyslexi eller begränsad 

behärskning av ett andraspråk. Författaren tar upp Christina Hedmans 
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doktorsavhandling om dyslexi på två språk, där hon på högstadiet har undersökt 

huruvida tio tvåspråkiga elever med misstänkt dyslexi samt tio tvåspråkiga elever 

utan misstänkt dyslexi, visar/inte visar indikationer på dyslexi. Hyltenstam skriver 

att Hedman även hade en jämförelsegrupp av tio enspråkiga elever (fem 

spansktalande och fem svensktalande) med dokumenterad dyslexi. De tester som 

genomfördes var muntlig språkbehärskning, läsförståelse, fonologisk bearbetning, 

högläsning på ord- och textnivå samt skrivning på ord- och textnivå. Hyltenstam 

skriver att Hedman konstruerat ett dyslexikontinuum utifrån testerna fonologisk 

bearbetning och avkodning, som i sin tur skulle visa på om en elev har höga 

indikationer eller inga indikationer på dyslexi. Kontinuumet sträckte sig från nivå 0–

9, där 9 var höga indikationer och 0 var inga indikationer. 

     Hedman (2009) själv, skriver i sin doktorsavhandling att en dyslexiprofil hos 

tvåspråkiga bör göras på båda språken. Anledningen till detta är att deltagare i 

hennes undersökning hade hamnat på högre indikationer för dyslexi än de gjorde nu, 

om dyslexiprofilen endast gjorts på andraspråket eller tvärtom. När det kommer till 

nivåerna i dyslexikontinuumet påpekar Hedman att elever som inte har dyslexi också 

kan få enstaka låga resultat (nivå 3 ungefär) i de här testen, vilket författaren menar 

indikerar mer på ett andraspråkstillägnande än dyslexi. Ligger man däremot på nivå 

5–9 är indikationerna för dyslexi mer angelägna, då det innebär att man har mycket 

låga resultat av fonologisk bearbetning och avkodningsförmåga.  Ett exempel från 

resultaten ur Hedmans undersökning visade bland annat att när det kom till 

testandet av läsning, fick deltagarna med högre indikationer för dyslexi genomgående 

låga resultat på proven. Detta menar författaren ligger i tid med hur forskningen ser 

att samband mellan brister i avkodning och dåliga lässtrategier kan leda till negativa 

konsekvenser för läsförståelsen. Dock påpekar Hedman att inte alla dyslektiker har 

låg läsförståelse. Den mesta forskningen pekar enligt författaren på förstaspråkets 

betydelse när det kommer till andraspråksinlärning. Detta bekräftas i författarens 

undersökning då deltagare i den tvåspråkiga gruppen, som fått mer undervisning i 

modersmålet (i det här fallet spanska), hade bättre individuella resultatprofiler i båda 

språken jämfört med de deltagare som haft mer begränsad undervisning på 

modersmålet. Författaren vill dock inte tala om detta som ett fast orsakssamband, 

utan menar att det kan finnas andra faktorer som också är gynnsamma för 

andraspråksinlärningen. En konsekvens av att ha dyslexi och att vara tvåspråkig är, 

enligt Hedman, att elever försöker minimera arbetet med läsning och skrivning i 

skolan och därför väljer bort modersmålsundervisningen. Författaren vill därför 

påpeka vikten av kvalité och innehåll i undervisningen, samt beredskapen hos lärare 

för att kunna möta tvåspråkiga elever med dyslexi.  

     De viktigaste resultaten för dyslexi hos andraspråksinlärarna i Hedmans (2009) 

undersökning sammanfattar hon enligt följande. I studien visade det sig att 

tvåspråkiga deltagare, som låg på höga nivåer inom dyslexikontinuumet, hade låga 

resultat inom båda språken när det kom till testet om fonologisk bearbetning. 

Författaren skriver att resultaten på alla test generellt var lägre för dessa tvåspråkiga 

med indikationer på dyslexi än för övriga deltagare. Detta innebär att dessa elever 

inte har haft samma förutsättningar att utveckla sina språkliga behärskningar på 
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samma sätt som tvåspråkiga och enspråkiga elever utan dyslexi. Hedman påpekar 

dock att avkodningsförmågan kan variera hos elever med dyslexi då en tvåspråkig 

deltagare i undersökningen, trots högsta indikationer på dyslexi, presterade en bra 

bit över medelresultatet på provet om stavning i spanska. En annan slutsats som 

författaren dragit utifrån studien är att deltagare med dyslexi kan utveckla 

kompensatoriska strategier i form av stark muntlig språkanvändning, för att 

kompensera för svårigheterna med läs- och skrivinlärning.  

     De undervisningsbehov som tvåspråkiga elever med dyslexi behöver, är enligt 

Hedman individuella och beror på svårigheternas karaktär och orsak. En diagnostisk 

beteckning kan tänka sig vara en självklarhet för att andraspråksinläraren ska få rätt 

stöd, men författaren vill påminna om risken att det kan orsaka över- respektive 

underidentifiering av dyslexi. Författaren skriver att bara för att en 

andraspråksinlärare har indikationer på dyslexi, utesluter inte detta att de också kan 

behöva mer modersmålsundervisning eller undervisning i svenska som andraspråk. 

Det Hedman rekommenderar är ett samarbete mellan specialpedagog, 

modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare, då de alla har en roll i denna 

problematik.  

2.4.3. Över- och underidentifiering av dyslexi 

Hedman (2010) har skrivit en artikel med syfte att belysa och diskutera hur man 

identifierar dyslexi inom ett andraspråk. Själva kärnfrågan handlar om hur man 

skiljer mellan dyslexi och tillägnandet av ett andraspråk, vilket är ett omdiskuterat 

dilemma bland lärare då man riskerar att överidentifiera elever som inte har dyslexi, 

samt underidentifiera elever som har dyslexi eller inte upptäcka det tidigt nog. Hon 

redogör för tidigare forskning inom området och tar upp att skriftsystemet har 

betydelse, samt att dyslexi ser olika ut inom olika skriftspråk beroende på hur 

kognitivt krävande ortografin inom respektive språk är. Vidare pekar hon på andra 

studier som fokuserat på skillnaden mellan andraspråkselever med dyslexi och 

förstaspråkselever med dyslexi. I flera undersökningar visade det sig att de 

tvåspråkiga dyslektikerna fick ett bättre testresultat än förstaspråkseleverna med 

dyslexi, vilket man förklarat har att göra med de gynnsamma effekterna av 

tvåspråkighet och effekterna på utveckling av fonologisk medvetenhet. 

     För att undersöka relationen mellan tvåspråkighet och dyslexi tar Hedman upp 

den mest framträdande förklaringsmodellen som har använts, vilken är den 

fonologiska förklaringsmodellen. I den fonologiska förklaringsmodellen förklaras 

dyslexi som problem med fonologisk bearbetning. Hos tvåspråkiga individer kan 

detta visa sig genom att man får problem med att avkoda ord, vilket enligt en studie, 

som Hedman presenterar, förekom på båda språken. Vidare har man tillämpat den 

fonologiska förklaringsmodellen i olika undersökningar på tvåspråkiga och bland 

annat kommit fram till att det finns en stark koppling mellan den fonologiska 

bearbetningen och avkodningsförmågan. Hedman skriver att man i en av studierna 

såg att den fonologiska bearbetningen spelade större roll för avkodningsförmågan på 

ordnivå än vad det hade för den muntliga språkbehärskningen. På så sätt ansåg man i 

studien att man kan undersöka flerspråkiga elever i riskzonen för dyslexi innan 

språkbehärskningen på andraspråket är i nivå med skolans krav. 
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     I internationella läsundersökningar såsom bland annat PISA och PIRLS, framställs 

andraspråkselevers litteracitetsutveckling som mörk enligt Hedman. Dessa resultat är 

förstås genomsnittliga, vilket enligt författaren innebär att det finns 

andraspråkselever som också lyckas utmärkt i skolan. De negativa resultat som 

rapporterats från dessa undersökningar har, enligt Hedman, analyserats och tolkats 

utifrån olika perspektiv. Utifrån detta har man sett att det finns psykosociala, 

kulturella och socioekonomiskt ogynnsamma faktorer som kan påverka 

andraspråkselevers studieprestationer. Hedman skriver att alla dessa faktorer bidrar 

till svårigheten med att avgöra vad som är läs- och skrivsvårigheter och vad som är 

andraspråksinlärning, som i sin tur kan leda till över- och underidentifiering av 

dyslexi. Det kan också leda till att läs- och skrivsvårigheter inte uppmärksammas 

tidigt nog. Ett stort problem inom dyslexiutredningar hos andraspråkselever är att 

det finns en rädsla för att feldiagnostisera eleverna, vilket författaren påpekar har 

påverkat dyslexiutredningar negativt. Förutom rädslan för feldiagnostiseringar finns 

det andra svårigheter med själva diagnosförfarandet, bland annat testning av 

språkliga förmågar på det svagare språket i en för individen obekant kulturell 

kontext. I Hedmans studie från 2009, som jag redovisade i tidigare avsnitt, fanns det 

elever som hade blivit över- och underidentifierade, vilket man kunde utläsa från de 

tester som författaren genomförde på dem. Att vara överidentifierad som dyslektiker 

innebär att eleven har fått en dyslexidiagnos trots att hen inte har dyslexi. Här 

handlar det enligt författaren mer om ett tillägnande av ett andraspråk, som har 

misstagits för en svårighet. Underidentifiering av dyslexi fanns också med bland 

deltagarna, då en del deltagare genom testerna uppvisade högre indikationer på 

dyslexi och borde ha fått stödresurser tidigare i sin utbildning. I undersökningen var 

det ett större antal deltagare som var underidentifierade än överidentifierade. 

Hedman skriver att det är vanligare med underidentifiering, eftersom många lärare 

tror att det handlar om att inlärarna inte har hunnit tillägnat sig språket ordentligt 

än.  

     De slutsatser som Hedman (2010) kommer fram till i artikeln, är vikten av 

pedagogiskt stöd samt samarbete mellan sva-lärare, modersmålslärare och 

specialpedagoger. Hon menar att andraspråkselever med dyslexi bör få motsvarande 

hjälp som enspråkiga dyslektiker får. Modersmålsundervisning och svenska som 

andraspråksundervisning bör kombineras, då elever med dessa svårigheter behöver 

få mycket stöd i utvecklingen av båda sina språk. När det kommer till över- och 

underidentifiering av dyslexi menar Hedman att lärarutbildningar och 

skolmyndigheter måste ta ett större ansvar för att rusta lärare för hur man ska möta 

den här gruppen av elever, med ökad kunskap om dyslexi, tvåspråkig utveckling och 

lärande på ett andraspråk. 

2.4.4. Läs- och skrivsvårigheter inom sfi, funktionshinder och/eller omständighet? 

Larsson (2007) har skrivit en C-uppsats inom området läs- och skrivsvårigheter inom 

sfi, där hon har undersökt vilka hinder som kan förekomma hos elever på sfi och hur 

de kan påverka elevers förmåga att lära sig läsa och skriva på svenska. Hon har även 

undersökt hur lärare inom sfi-utbildningen identifierar dessa problem, samt vad man 

kan göra för att förebygga svårigheterna utifrån skolans kompetens, hjälpmedel och 
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resurser. I undersökningen väljer Larsson att ta upp lärarkompetensen inom sfi, 

tillgång till specialkompetens, hur lärarna identifierarar läs- och skrivsvårigheter 

samt vilka orsakerna kan vara till dessa svårigheter. När det kommer till 

lärarkompetensen inom sfi har ingen av deltagarna i undersökningen någon 

utbildning i grundläggande läs- och skrivinlärning ur ett vuxenperspektiv. 

Författaren ser detta som problematiskt eftersom barn och vuxna inte lär in på 

samma sätt. Hon påpekar att kraven på kompetens borde öka ytterligare om man 

dessutom har ett funktionshinder inblandat. Specialkompetens var en annan aspekt 

som framkom i studien som frånvarande eller starkt begränsad. Larsson skriver att 

deltagarna i undersökningen efterfrågade specialkompetens såsom specialpedagoger, 

logopeder, modersmålslärare, kuratorer och hörselkonsulenter för att man i nuläget 

inte visste hur man skulle kunna ge rätt hjälp. Författaren skriver att detta dels är en 

ekonomisk fråga och dels en prioriteringsfråga. Hon menar att den här sortens 

resurser finns i de flesta kommuner, men att det kan vara begränsat personalmässigt 

så att resurserna inte räcker till både grundskola och vuxenutbildning. Troligtvis får 

då vuxenutbildningen stå tillbaka enligt Larsson. 

     Orsaker till läs- och skrivinlärning inom sfi beskrivs av deltagarna i Larssons 

undersökning som orsakade av både fysiska och psykiska svårigheter, bland annat 

dyslexi, hörsel- och synskador, posttraumatiskt stressyndrom, otillräcklig 

skolbakgrund, ålder, afasi, familjeomständigheter osv. De faktorer som man kan 

påverka, till exempel familjeomständigheter, kallar Larsson för omständigheter, 

medan faktorer som man inte kan påverka (ålder ej inräknat), till exempel dyslexi, 

kallas för funktionshinder. Författaren skriver att deltagarna i hennes undersökning 

inte hade kunskap eller tillgång till att identifiera alla dessa orsaker, vilket i sin tur 

ledde till att elever kunde bli utskrivna från sfi för att de av olika anledningar inte 

fungerade i skolan och att det inte fanns någon progression. 

     Larsson drar en försiktig slutsats av sin studie, vilket är att det är otroligt viktigt att 

man inom sfi-utbildningen ska ha möjlighet att identifiera elever som har svårigheter 

och är i behov av särskilt stöd. Man behöver också ha resurser och hjälpmedel för att 

kunna ge detta stöd. Omständigheter kan försvåra arbetet med att identifiera 

svårigheter hos en elev. Författaren skriver att det finns en viss risk att man tolkar 

läs- och skrivsvårigheter som en omständighet istället för ett funktionshinder. 

Larsson menar att läs- och skrisvårigheter hos elever inom sfi kan bli till ett 

handikapp för dem, beroende på hur de uppkomna svårigheterna hanteras.  

3. Metod 
Metodavsnittet består av redogörelser för hur jag har gått tillväga i val av 

forskningsstrategi, metod, urval, databearbetning och analysmetod. Jag redogör även 

för validiteten och reliabiliteten i undersökningen samt hur jag har följt de etiska 

ställningstagandena. 

3.1. Forskningsstrategi 
Jag har valt att i min undersökning göra en fallstudie. Denscombe (2009) skriver att 

det utmärkande för en fallstudie är att man fokuserar på en enda 
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undersökningsenhet, i det här fallet dyslexi inom sfi-utbildningen. Anledningen till 

varför jag valde denna forskningsstrategi är för att jag vill studera detta fenomen på 

djupet och belysa hur det ser ut i praktiken. Denscombe skriver att en fallstudie ofta 

har fokus på sociala relationer och processer, vilket går hand i hand med mitt val av 

teoretiskt perspektiv där individer lär och utvecklas när man deltar i sociala 

praktiker. Relationer och processer är ofta sammanlänkade enligt Denscombe, vilket 

gör att en fallstudie blir mer holistisk trots att man inriktar sig på att undersöka en 

enhet eftersom man behöver förstå andra enheter som påverkar 

undersökningsenheten samt hur de är sammanlänkade. Författaren skriver att 

fallstudier på så sätt ger möjlighet att förklara varför något uppstår, istället för att 

bara ta reda på vad det är som uppstår.  

     En fallstudie utspelar sig i den naturliga miljön, vilket enligt Denscombe innebär 

att man tar sin utgångspunkt i något som redan existerar. Man kan med fördel 

använda sig av olika källor, olika typer av data samt olika forskningsmetoder i en 

fallstudie. Andra fördelar med fallstudier som författaren tar upp är bland annat att 

de stämmer bra överens med de behov en småskalig forskning kräver, dvs. att man 

kan fokusera på en enda (eller få) undersökningsenhet(-er). 

3.2. Datainsamlingsmetod 
Eftersom min undersökning bygger på subjektiva tankar och upplevelser, valde jag 

att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Patel & Davidson (2011) 

skriver att syftet med att använda sig utav kvalitativa intervjuer är att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något. Det kan till exempel handla om en persons 

uppfattningar om ett fenomen, vilket är vad min undersökning handlar om, att belysa 

hur lärare inom sfi-utbildningen ser på dyslexi. Författarna skriver att fördelar med 

kvalitativa intervjuer är att man kan få information av olika karaktär, dvs. nyanserade 

beskrivningar av det man undersöker. Det man ska tänka på när man väljer intervju 

som metod är, enligt Denscombe (2009), att det ska vara genomförbart med tanke på 

tidsperspektivet samt att man kan få kontakt med intervjuobjekten. I min 

undersökning fanns det inga svårigheter med att komma i kontakt med 

informanterna. Antalet informanter rymdes inom tidsperspektivet genom att jag 

genomförde enskilda intervjuer samt intervjuer i par. Jag intervjuade tre sfi-lärare, 

en stödlärare och en specialpedagog. Det var meningen att det skulle bli två par-

intervjuer med fyra sfi-lärare, men på grund av sjukdom hos en lärare så blev det en 

par-intervju och en enskild intervju. Anledningen till varför jag valde att intervjua sfi-

lärarna i par var för att de arbetar tillsammans i den dagliga undervisningen, vilket 

också gjorde det lättare att hitta en tid som passade alla. Par-intervjuer går att 

jämföra med Denscombes beskrivning av syftet med gruppintervjuer, som handlar 

om att få mer belysande svar. Genom att vara flera kan deltagarna i intervjun få 

möjligheten att uttrycka sina åsikter samt reflektera över den andres resonemang och 

möjligtvis bidra med ytterligare kunskaper. Stödläraren och specialpedagogen 

intervjuades enskilt. 

     Denscombe skriver att det finns olika typer av forskningsintervjuer. Den 

forskningsintervju som jag har använt mig av är semistrukturerade intervjuer. 

Författaren skriver att man i semistrukturerade intervjuer har en färdig lista med 
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frågor, men har en flexibel inställning till ordningsföljden samt att informanten har 

möjlighet att utveckla sina resonemang mer utförligt. Svaren är öppna och fokus 

ligger här på att informanten ska få utveckla sina tankar och idéer kring det 

undersökningen handlar om. I min undersökning utgick jag från 11 frågor (se bilaga 2 

och 3) som var kopplade till mitt syfte och frågeställning, samt en inledningsfråga och 

avslutningsfråga utefter Denscombes rekommendationer. Denscombe skriver att man 

i genomförandet av en intervju bör öppna med en lättare fråga för att informanten 

ska kunna slappna av och finna sig till rätta, samt att man vid slutet av intervjun ger 

informanten möjlighet att lägga till eller utveckla något resonemang ytterligare. Sfi-

lärarna och stödlärarens intervjufrågor skiljer sig lite från specialpedagogens frågor 

eftersom specialpedagogen arbetar med andraspråksinlärare på grundnivå, vilket är 

nivån efter sfi. Jag valde ändå att ha med specialpedagogen i undersökningen för att 

få en djupare förståelse till när man kan utreda andraspråksinlärare för dyslexi. 

     Vid första kontakten med informanterna besökte jag skolan och frågade fyra lärare 

och en stödlärare om de ville delta i studien. Eftersom jag kom i kontakt med 

specialpedagogen vid ett senare tillfälle skedde vår första kontakt via telefon. Alla 

informanter fick ett missivbrev samt intervjufrågorna mejlade till sig innan 

intervjutillfället. Jag ville ge dem möjligheten att förbereda sig, med förhoppning om 

att få fylligare svar under intervjutillfället. 

     Att genomföra intervjuer är inte så lätt som många tror. Denscombe (2009) 

skriver att man som forskare kan vaggas in i en falsk trygghet av att en intervju är 

något enkelt, då det till ytan liknar en konversation.  För att undvika att hamna i den 

fällan var jag noggrann med att ha en ordentlig planering kring vilka frågor jag ville 

ha med, eventuella intervjuareffekter som kan påverka intervjun samt var jag 

placerar mig under intervjutillfället. Denscombe tar upp att människor svarar olika 

beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Saker som kön, ålder 

och etniskt ursprung påverkar på ett sätt, vilket jag inte kunde göra något åt. Saker 

som jag däremot kunde påverka under intervjun var att vara artig, punktlig, lyhörd 

och neutral, för att främja vad författaren menar är en behaglig atmosfär för den 

intervjuade. Han tar även upp att man i intervjusituationer ska sitta i 90 graders 

vinkel i förhållande till informanten för att det inte ska likna ett förhör, vilket jag 

hade i åtanke när jag placerade mig under intervjutillfällena. 

     I undersökningen valde jag att använda mig utav bandinspelning och spelade in 

alla intervjuer med hjälp av en diktafon. Denscombe menar att en bandinspelning 

fungerar bäst för att få permanent och fullständig dokumentation på det som sägs 

under intervjun. Diktafonen kan förefalla ha en hämmande effekt på informanterna 

till en början enligt författaren, samt att man missar den icke-verbala 

kommunikationen. En bandinspelning är samtidigt bättre än en videokamera, som 

kan kännas för påträngande och störande. Jag upplevde dock inte att det var något 

problem med diktafonens närvaro vid något av intervjutillfällena. 

3.3. Urval 
I urvalet av skola och informanter utgick jag från det som Denscombe (2009) kallar 

ett bekvämlighetsurval, eftersom det här är en begränsad undersökning utifrån 

tidsperspektivet. Jag kontaktade biträdande rektor på en sfi-skola i en medelstor 
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kommun i Sverige, som hjälpte till att välja ut informanter som jag kunde få 

intervjua. Mitt krav på informanterna var att de skulle vara aktiva lärare inom sfi-

utbildningen, och jag fick i första hand kontakt med fyra lärare och en stödlärare. 

Under processens gång fick jag även kontakt med en specialpedagog, som jag valde 

att inkludera i undersökningen för att få ett ytterligare perspektiv till min fallstudie. 

Bland informanterna skedde ett bortfall då en lärare var sjuk vid intervjutillfället, 

vilket jag redovisade i föregående avsnitt. Vid urvalstillfället fick alla informanter ett 

missivbrev med information om studiens syfte, varför de blivit tillfrågade samt de 

etiska ställningstaganden jag som undersökare utgår från. Patel & Davidson (2011) 

skriver att det är viktigt att informanterna är medvetna om vad de ställer upp på och 

hur deras information kommer att användas, innan de börjar svara på frågorna. 

Informanterna får därefter bestämma om de godkänner att ställa upp på en intervju 

under dessa villkor.  

3.4. Databearbetning och analysmetod 
Jag har bearbetat det insamlade materialet genom att först transkribera intervjuerna 

med hjälp av datorn och ett program som heter Voicewalker. I transkriberingen har 

jag inte lagt så mycket fokus på vad jag själv säger, utan det viktiga har varit att 

ordagrant skriva ner vad informanterna har sagt. Jag har inte heller tagit med pauser, 

skratt och andra ljud som man gör i CA-metoden (conversational analysis) när man 

transkriberar, då detta inte är relevant för undersökningen. De fem intervjuerna var 

cirka 35–90 minuter långa och resulterade i transkriptioner på cirka 6–14 sidor per 

intervju. Jag valde att skriva ut dessa i pappersformat och delade in informanternas 

svar i tre kategorier utifrån min frågeställning. I sammansättningen av resultatet har 

jag valt att blanda text med citat från informanterna för att det ska bli tydligt för den 

som läser. 

     Denscombe skriver att kvalitativ forskning har ett holistiskt perspektiv, där man 

ser saker i dess kontext och hur de hör ihop med varandra samt är beroende av 

varandra. Med utgångspunkt i detta har jag analyserat och diskuterat mitt resultat 

genom att jämföra informanternas uttalanden i respektive kategori, för att på så sätt 

hitta mönster och förklaringar till hur olika faktorer samverkar och påverkar 

varandra. 

3.5. Reliabilitet och validitet 
Att verifiera den kvalitativa undersökningen är enligt Denscombe (2009) mycket 

viktigt, för att kunna visa på att det resultat som man har fått fram är tillförlitligt. Min 

undersökning grundar sig i människors åsikter och upplevelser, vilket innebär att den 

bygger på subjektivitet. Av den anledningen ansåg jag att intervjuer var den 

lämpligaste metoden för att få fram rätt sorts data. Denscombe skriver att man kan 

öka trovärdigheten i den kvalitativa undersökningen genom att använda sig utav 

triangulering, för att utifrån olika datakällor visa att man är på rätt väg. I min 

undersökning såg jag inte att någon annan metod än intervju skulle tillföra något mer 

djup i studien. För att kunna säkerhetsställa trovärdigheten så gott det går har jag 

försökt att hålla en neutral position under intervjutillfällena, samt varit noggrann i 

transkriberingen. 
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     Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning är oftast låg, skriver Denscombe. Det 

här är en relativt liten studie som baseras på subjektiva åsikter och upplevelser, vilket 

innebär att om någon skulle göra om samma undersökning så skulle hen troligtvis få 

ett annat resultat. Det går heller inte att göra någon generalisering utifrån det resultat 

som jag har fått fram, då det här resultatet är specifikt för några lärare på en skola. 

Min undersökning hade inte heller som syfte att få fram ett generaliserbart resultat, 

utan mer om att belysa ett område. För att öka reliabiliteten i undersökningen 

beskriver jag utförligt hur jag har gått tillväga med val av metod, resultat och analys, 

vilket Denscombe menar ger möjlighet att granska forskningsprocessen och öka 

tillförlitligheten. 

3.6. Etiska ställningstaganden 
I min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar enligt Vetenskapsrådet om att delge 

informanterna undersökningens syfte, vilken uppgift som informanterna har samt 

deras villkor för deltagande. Detta gjorde jag genom missivbrevet (se bilaga 1) som 

informanterna fick vid urvalstillfället, samt att jag återberättade missivbrevets 

innehåll innan vi startade varje intervju. Det andra kravet är samtyckeskravet, som 

enligt Vetenskapsrådet handlar om att undersökaren ska ha informanternas 

samtycke vid deltagande. De har även rätt att när som helst under processens gång 

välja att avsluta sin medverkan utan några konsekvenser för dem själva, vilket 

framgick i missivbrevet. Konfidentialitetskravet beskriver Vetenskapsrådet som ett 

krav där alla uppgifter om deltagarna hanteras konfidentiellt. Detta har jag gjort 

genom att anonymisera deltagare, skola och kommun i uppsatsen. Allt material vid 

insamlingstillfällena hanteras bara av mig som undersökare och inspelningarna som 

gjordes under intervjutillfällena har transkriberats och därefter raderats, för att 

undvika att någon kan identifiera personerna i undersökningen. Det sista kravet som 

Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet, som handlar om att undersökningen inte 

får användas till kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. Jag har informerat 

deltagarna både muntligt och skriftligt hur den här undersökningen kommer att 

hanteras, att det här är ett examensarbete som kommer att publiceras på portalen 

DiVa och att den där är tillgänglig för andra personer.  

     Vetenskapsrådet (2011) har även gjort en uppdaterad version av de etiska 

ställningstagandena, där man skriver om vad man som undersökare kan lova sina 

informanter. Där framgår det att ingen forskare kan lova att ingen annan utanför 

undersökningen någonsin ska få ta del av det insamlade materialet, eftersom det 

finns situationer där tillgång till forskningsmaterialet kan vara befogat och 

nödvändigt. Man påpekar även att konfidentialitetskravet är viktigt och att forskaren 

ska vidta goda åtgärder för att skydda deltagarnas integritet och rätt till skydd mot 

insyn i privatlivet. 
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4. Resultat 
I resultatdelen har jag delat upp resultaten i tre kategorier utifrån min frågeställning. 

Jag har även valt att dela upp informanterna i tre underkategorier utifrån deras yrke. 

Informanternas namn är borttagna och ersatts av benämningar som L1, L2 och L3 för 

lärarna, SL för stödläraren och SP för specialpedagogen.  

4.1. Kompetens på olika nivåer 
Lärarna i undersökningen har alla olika erfarenheter och kompetenser när det 

kommer till dyslexi inom och utanför SFI-utbildningen.  

4.1.1. Lärare 

L1 har arbetat i skolans värld i 17 år, där 15 år spenderades på grundskolan och snart 

2 år på sfi. För närvarande arbetar L1 på C-nivå, men hade i höstas både B- och C-

elever. Från grundskolan har L1 erfarenheter kring hur det är att arbeta med elever 

med dyslexi, men L1 vet inte om dessa erfarenheter är till så mycket hjälp när det 

kommer till andraspråkselever.  

Jag kan inte säga, jag tycker det är svårt att upptäcka [...] det är ju jättesvårt att veta om 

det är dyslexi eller om det är allmänt bara så. (L1) 

L2 och L3 arbetar också på B- och C-nivå, men har tidigare arbetat på alla nivåer 

förutom med kortutbildade eller analfabeter. L2 har över 40 års erfarenhet inom sfi 

och L3 har arbetat i 8 år på sfi, samt specifikt med elever med dyslexi i 8 år innan det. 

Men likt L1 så tycker L3 att tidigare erfarenheter kring arbete med dyslektiker inte 

går att överföra på andraspråksinlärare. 

Nej det är så mycket som är på ett annat sätt, när jag jobbar med svenska elever som 

har svårt, så hade vi ofta väldigt stor hjälp av en laptop med ett program som läser, så 

du kan läsa upp och lyssna, och du har rättstavningsprogrammet [...] men jag ser inte 

att eleverna på B- och C-nivå har hjälp av att det blir understruket med grönt eller rött 

till exempel i Word-programmet. (L3) 

L3 menar att elever på B- och C-nivå inte förstår de alternativ som Word-

programmet visar när man klickar på det röd- eller grönmarkerade ordet. Samma sak 

gäller om de skulle använda talsyntes och spela in sin egen röst och lyssna, att de inte 

hör om de läser rätt eller fel för att de inte har kommit så långt i sin språkutbildning. 

Vidare berättar L3 att när hen arbetade med svenska elever så valde hen att inte låta 

eleverna skriva av från tavlan, för att detta moment kunde vara svårt för elever med 

dyslexi eller för elever som har svårt med ord. Men här på sfi så vill eleverna gärna 

skriva av från tavlan och göra anteckningar, samt kopiera texter för hand för att träna 

på att skriva. L3 menar att man därför får leta på ett annat sätt efter tecken hos elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. 

     L1 säger att hen och flera andra lärare på skolan utbildar sig inom en metod som 

heter suggestopedi. Inom suggestopedin ligger fokus på att använda sig av alla sinnen 

genom olika praktiska övningar. L1 beskriver det så här: 

Det handlar rätt mycket om att uttrycka sig, tala och att man använder sig av olika sätt, 

sinnesintrycken i hjärnan, så man har både sång och rörelse, sång och rytm och såna 
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här saker som man lägger in plus att man, mycket praktiska övningar i klassrummet, 

och att man skiftar och ändrar mycket fast man tränar på samma sak. (L1) 

L2 och L3 var först med att utbilda sig inom suggestopedin på den här arbetsplatsen. 

De kom i kontakt med metoden för ungefär två år sedan genom ett samarbetsförbund 

för kommuner och landsting, där man hade rekommenderat suggestopedimetoden 

inom arbetsmarknadsfrågor. Där ville man använda sig av suggestopedimetoden för 

att lära människor som varit i Sverige i mer än 10 år, men fortfarande inte kan 

språket, svenska för att sedan få in dem på arbetsmarknaden. L3 säger att man i 

Norge fått väldigt bra resultat hos kortutbildade med den här metoden. På en 

studiedag fick L2 och L3 erbjudande om att gå suggestopediutbildningen, vilket de 

tackade ja till och de tycker att det är en bra metod. 

Ju mer vi håller på desto mer ser vi hur bra det stämmer in i klassrummet, med alla 

våra läroplansmål, Vygotskij och allt vad man kan läsa sig till om hur man ska 

undanröja hinder. Det är inkluderande stödundervisning, alla kan vara med, de talar 

ofta i grupp, eller det finns hjälp på väggarna. Alla klarar det, även om man inte har 

sparat det i huvudet, kunskaperna. (L3) 

L2 och L3 säger att det nog inte är någon tillfällighet att deras elever nu, med hjälp av 

suggestopedimetoden, klarar av sin kurs på kortare tid. L1 håller med om att den här 

metoden kan gynna alla elever då det finns olika inlärningsstilar i klassrummet, men 

att metoden ibland kan kännas lite luddig eller flummig samt att den fokuserar mer 

på att tala och läsa. Skrivdelen är inte så framstående där, så där får man hitta på 

andra saker säger L1. Det viktiga, som L1 påpekar, är att metoden bygger på att all 

medverkan är frivillig och att ingen ska känna något tvång att medverka.  

4.1.2. Stödlärare 

SL har arbetat med läs- och skrivstöd i 7 år och innan det har hen erfarenhet från att 

arbeta i grundskolan. SL påpekar att hen inte är specialpedagog, men har ett stort 

intresse inom detta och har gått ett antal fortbildningar samt att hen riktade in sig på 

dyslexi i sin lärarutbildning. När det gäller tidigare erfarenhet kring dyslexi så har SL 

inte arbetat med någon elev som har en utredd diagnos. 

Hos oss stöter vi mest troligtvis på många, men varken jag eller min kollega kan ju göra 

utredningar eftersom vi inte är specialpedagoger, men vi ser ju att vi jobbar med det 

man behöver hjälp med oberoende av vilken diagnos man har. (SL) 

På läs- och skrivstöd arbetar SL och en till lärare med elever från kurs B och C i 

mindre grupper. I något enstaka fall tar de emot någon elev från A- eller D-kurs. 

Anledningen till att man inte har A- och D-elever på läs- och skrivstöd är för att man i 

Alfa och A-kursen använder sig av modersmålslärare för att stötta i undervisningen, 

som i sin tur handlar om alfabetisering och språkträning. SL berättar att man gärna 

vill att eleverna ska ha ett språk när de kommer till läs- och skrivstöd, för att man ska 

kunna diskutera på en annan nivå samt arbeta mer med avkodning än att behöva 

förklara så mycket. Eleverna på D-nivå tillhör en annan rektor, så då menar SL att det 

naturliga blir att de tillhör läs- och skrivcenter. Men SL påpekar att om det skulle 
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vara något specifikt så kan lärarna från D-kursen höra av sig, men de har än så länge 

inte fått in några anmälningar därifrån. 

     SL anser att skolan är väldigt lyhörda för deras önskemål när det gäller 

kompetensutveckling och de har hittills fått gå alla utbildningar som de har önskat. I 

maj ska de få gå en utbildning på Datateket, samt att de har bildat ett team 

tillsammans med resursteamet på Komvux som de har möten med minst en gång i 

månaden. SL berättar att det är en satsning från ledningens sida, för att läs- och 

skrivstöd och resursteamet ska få en möjlighet att knyta samman sina verksamheter. 

Det enda som SL ser som en nackdel är att de bara är två personal inom läs- och 

skrivstödet på totalt 1250 elever, om man räknar in extern verksamhet. 

vi känner att vi är lite kort om personal på stödet, vi är två stycken på så många elever, 

så vi räcker aldrig till, vi har konstant kö till oss. Det skulle vara jättehärligt att kunna 

erbjuda dem varje dag stöd en kortare stund och verkligen kunna hjälpa till 

kontinuerligt. Nu blir det två gånger i veckan i tio veckor, och det ger goda resultat, men 

jag tänker att om man får varje dag, det skulle vara fantastiskt. (SL) 

4.1.3. Specialpedagog 

SP arbetar på läs- och skrivcenter, som är till för alla vuxna i kommunen som har 

någon form av problematik med att läsa och skriva, oavsett om man studerar, arbetar 

eller är arbetslös. Läs- och skrivcenter vänder sig till vuxna i åldern 19–65 år och det 

är helt kostnadsfritt om man bor i kommunen. SP berättar att de försöker att inte ta 

elever från SFI. Det kan vara något enstaka fall ibland men annars anser de inte att 

det är deras område, utan då får de vända sig till läs- och skrivstödet som finns på 

SFI. När det gäller andraspråksinlärare i studier riktar man sig till de kurser som 

kommer efter SFI-utbildningen. 

     På läs- och skrivcenter hjälper man till med att göra pedagogiska utredningar för 

dyslexi. SP säger att en pedagogisk utredning skiljer sig från en medicinsk utredning 

genom att man inte ställer någon medicinsk diagnos och utredningen saknar därför 

en medicinsk kod. Utifrån de rekommendationer som SP ger har eleverna rätt att få 

anpassningar utifrån deras behov, vilket kan vara till exempel anpassade prov med 

förlängd tid eller inlästa läromedel. Körkortskartläggningar gör man för de som 

behöver förlängd tid eller muntligt prov vid teoriprovet. Hen menar att vid en 

körkortskartläggning handlar det inte om dyslexi, utan man tittar på om 

läshastigheten är låg eller att man inte kan läsa. Det finns även kartläggningar för 

högskoleprovet där man kan få förlängd tid. På läs- och skrivcenter finns det två i 

personalen som har ett särskilt certifikat för att få utföra sådana kartläggningar. 

Personalmässigt finns det tre tjänster på läs- och skrivcenter, men 

personalsituationen är för närvarande lite ostadig på grund av sjukskrivningar och 

studier. SP berättar att de försöker att ha kontakter utåt för att synas i samhället, då 

de är till för alla vuxna i samhället och inte bara de som studerar. Som personal kan 

man komma till läs- och skrivcenter med sitt arbetslag för att få veta mer eller kanske 

diskutera ett speciellt fall, säger SP.  
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4.1.4. Sammanfattning 

L1, L2 och L3 har varierade erfarenheter och kunskaper kring dyslexi. Den erfarenhet 

som de besitter är mestadels från grundskolan, vilket L1 och L3 anser är svårt att 

överföra på sfi eftersom språkkunskaperna i svenska skiljer sig åt mellan de olika 

skolformerna. SL arbetar på läs- och skrivstödet på sfi, där de tar emot elever som har 

svårt att klara kurserna. Hen har inte tidigare arbetat med någon elev med utredd 

dyslexi, men har ett stort intresse för ämnet och ser till att kompetensutveckla sig när 

tillfälle ges. SP är utbildad specialpedagog och arbetar med alla vuxna i kommunen 

som har någon form av svårighet med att läsa och skriva. De försöker dock att inte ta 

åt sig sfi-elever eftersom det enligt SP inte är deras område. 

4.2. Svårigheter vid identifiering 
Alla lärare på de olika nivåerna beskriver hur de upplever att det är att identifiera 

dyslexi hos en andraspråkstalare. Beroende på vilken nivå inom skolan som lärarna 

befinner sig på, har de olika strategier för hur man ska gå tillväga. Det som alla är 

överrens om är att det är svårt att se vad som är dyslexi och vad som är 

andraspråksinlärning.  

4.2.1. Lärare 

L1 tycker att det är svårt att säga om en elev har dyslexi eller om det är något annat, 

men att man kan börja ana att något inte står rätt till om det går mycket långsamt för 

en elev med inlärningen. 

För en del går det ju jättesnabbt fram och en del, ja det är ju tre nivåer kan man säga, 

snabbt, mellan och sen är det dem som inte tar åt sig saker, och där får man väl kanske 

misstänka ibland att det är någonting. (L1) 

Det svåra enligt L1 är, att man inte vet orsakerna till varför det inte sker någon 

progression hos en elev då det kan finnas många olika anledningar. Till exempel kan 

eleven ha blivit placerad på fel nivå, man kanske inte har så lång utbildning från sitt 

hemland som man har sagt eller andra orsaker. L1 påpekar också att tiden som 

eleverna befinner sig på kursen samt gruppstorleken påverkar möjligheterna att 

upptäcka svårigheter hos eleverna. L2 förklarar att eleverna få 20 veckor på B-kurs, 

20 veckor på C-kurs och 15 veckor på D-kurs, tre timmar om dagen. Sedan finns det 

elever som klarar av kurserna på kortare tid samt elever som behöver extra tid och då 

lägger man på 10 veckor till. Tidsaspekten kan bli ett problem enligt L1 om man inte 

upptäcker en elevs svårigheter inom ramen för kursen. 

händer det ingenting, och de inte har någon utveckling så då skriver man ju ut dem [...] 

ja de kan hinna bli utskrivna innan man har upptäckt det på grund av att de får, de har 

inte tillgodogjort sig utbildningen, det står bara så och inget annat varför, nå andra, så 

det är en liten nackdel. (L1)  

Om en utredning av något slag skulle kunna vara till hjälp för att förebygga den här 

sortens utskrivningar vet inte L1, eftersom hen inte vet hur en sådan utredning skulle 

gå till då eleverna inte har hela språket. L3 tror att det är först på nivån efter D-kurs 
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som man kan börja tänka på det här med utredningar. Samtidigt kan en del 

utskrivningar bero på att eleverna inte har någon motivation för att ta till sig språket. 

L2 anser att tre timmar om dagen är för lite tid och att eleverna egentligen skulle 

behöva gå hela dagar, eller åtminstone kl. 9–14. Dock påpekar L2 att 

klassindelningarna främjar inlärningsmöjligheterna, eftersom eleverna är 

nivågrupperade. Man har alltså delat upp kortutbildade, högutbildade, de mitt 

emellan och analfabeter i olika klasser för att få mer likartade grupper.  

     Likt L1 är L3 inne på samma spår om att det är svårt att se om en elev har dyslexi 

eller om det är andraspråksinlärning som pågår. Hen menar att man ibland kan se i 

elevernas texter om något inte stämmer, då det finns generella fel som olika 

språkgrupper gör när de skriver. Det kan handla om att vrida och vända på bokstäver 

på ett visst sätt eller att hoppa över bokstäver. Om det kommer in en text som 

innehåller något som inte passar in bland de vanliga språkfelen för den 

språkgruppen, då kan man börja misstänka att det är något annat enligt L3. L2 tycker 

att det är svårt att veta vad dessa omkastningar av bokstäver och andra språkfel 

egentligen beror på när elever med ett annat alfabet ska lära in ett nytt språk.  

     L3 berättar att det likt grundskolan finns elever med olika svårigheter på sfi. För 

det mesta är det elever med svårigheter att läsa och skriva, men det kan också handla 

om ADHD och aspergers. L3 påpekar att de inte har haft någon med en uttalad 

diagnos, utan det är mer att de har sett de specifika dragen hos vissa elever. L2 säger 

att det inte är deras uppgift heller som lärare att få eleverna utredda och 

diagnostiserade. L1 pratar om att inlärningssvårigheter inte bara behöver bero på 

dyslexi, utan att det kan ha att göra med andra saker då de här eleverna ofta har med 

sig ett tungt bagage. Hen menar att det kan handla om jobbiga upplevelser eller att 

man har kvar sin familj i hemlandet där det råder krig. L1 säger att eleverna ibland 

pratar om hur det står till, men att man för det mesta inte känner till så mycket av 

elevernas bakgrund och att det inte är säkert att de vill prata om det heller. L2 och L3 

berättar att psykisk ohälsa i klassrummet är något som de stöter på dagligen. L2 

berättar om en gång när hen dansade in i klassrummet för att berätta att Charlotte 

Kalla tagit guldmedalj och visa på smartboarden hur det såg ut vid mållinjen. 

och när jag kommer in och börjar prata om det här med guldmedaljen så sitter alla med 

olika paddor och mobiler, och då var det nå jättebombningar och de visste inte om 

någon i släkten levde, och alla bodde i samma by nästan. (L2) 

L2 säger att sådana situationer är svåra att hantera för man vet inte riktigt vad man 

ska göra. Här påpekar både L2 och L3 att de saknar stöttning för hur de ska hantera 

dessa situationer och att detta förstås påverkar elevernas inlärningsförmåga.  

Ibland säger vi, den där måste ju ha dyslexi, eller där är det läs- å skrivsvårigheter, eller 

han måste ju ha fått ADHD eller är det där en depression. Men det kan ju vara sådana 

där enkla saker som att frun sitter i Sudan och väntar på att få komma, barnen är hos 

farmor i Kenya och liksom pappan är här och har ingen lägenhet men bor hos en 

kompis. (L3) 

Det är klart att det kan verka som att man inte har alla hästar hemma när själen är på 

resa någon annanstans, säger L3.  
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4.2.2. Stödlärare 

SL berättar att man kan se om en elev har en svårighet med inlärningen om hen trots 

bra stöd och pedagogiska insatser inte kommer vidare, trots att de studerar hemma 

och har goda förutsättningar. Men SL påpekar också att det finns mycket annat som 

påverkar inlärningen. 

många har ju synproblem som kommer hit [...] eller hörselskada som inte får in ljuden 

ordentligt, och så den här autismaspekten [...] förståndshandikapp har vi ju flera som 

behöver extra stöd, och sedan de här länderna som har haft mycket svält, man har ju 

sett att barn som har fått väldigt låg födelsevikt kan få läs- å skrivsvårigheter längre 

fram. Komplikationer efter stroke, man kan ju se sådana bitar. (SL) 

Traumatiska upplevelser och andra psykiska besvär påverkar också inlärningen enligt 

SL. I sådana situationer kan man rekommendera eleverna att ta kontakt med en 

kurator. SL berättar att man i en stad långt upp i Sverige har en så kallad krisklass, 

där lärare arbetar tillsammans med kuratorer för att få med hela människan i 

undervisningen. 

men jag tror att många med mig här väljer att inte prata om traumatiska upplevelser 

och vad de har varit med om, i klassrummet, för att man ska få en fristad [...] för det 

måste vara fruktansvärt att bära med sig det hela tiden och inte veta när man ska prata 

om det. Så det är nog en pedagogisk tanke att inte diskutera det som klasslärare. (SL) 

Det bästa är om en kurator tar hand om den mentala biten säger SL. Hen hade pratat 

med en psykolog om den här problematiken. Psykologen hade sagt att det kanske inte 

hjälper så mycket om man inte har en professionell utbildning för den mentala delen 

och inte vet hur man ska backa upp den information som kommer fram. SL menar att 

det är bättre att eleverna vet att de är trygga i klassrummet, att det blir som en fristad 

här där man inte pratar om dessa svårigheter eftersom det rör upp så mycket känslor. 

Om man rör upp dessa känslor och sedan släpper hem dem, vart tar alla känslor 

vägen och hur kommer eleverna att må? Det är bättre att överlåta detta till 

kuratorerna istället tycker SL. 

     Det är svårt enligt SL att se skillnaden på andraspråksinlärning och dyslexi, men 

SL menar att man inte behöver ha något utrett för att få hjälp utan de ger eleverna 

stöd oavsett svårighet. Om eleverna tar lång betänketid när de läser och skriver, när 

det inte finns något flyt i läsningen, om de hoppar över rader samt att man går 

tillbaka till samma rad som man nyss läste, så kan det ha med minnet att göra eller 

att man behöver mer struktur, enligt SL. Problem att minnas är ett annat exempel på 

en svårighet enligt SL. Att en elev som har det latinska alfabetet kastar om b–p, f–t, 

förväxlar snarlika ord som dela–leda, hoppar över ord eller vänder på dem, kan också 

vara tecken på en inlärningssvårighet.  

     SL säger vidare att en del påstår att det går att ställa en diagnos på sfi och att 

flertalet påstår att det inte går. Hen tänker att man borde kunna hitta något om man 

arbetar tillsammans med en modersmålslärare och också testar för dyslexi på 

modersmålet, men att det då krävs att eleverna är alfabetiserade och har ett 

skriftspråk på sitt modersmål. SL påpekar att detta nog är en utvecklingsfråga och att 

man på sfi inte har kommit tillräckligt långt för att kunna integrera modersmålet 
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inom sfi-utbildningen på det sättet. Har man bra hjälpmedel inom skolan så menar 

SL att eleverna får det stöd man behöver ändå, utan att de behöver diagnostiseras. 

Det kan dock vara bra att ha en utredning enligt SL, för att eleverna ska få det stöd 

man har rätt till om de vill studera vidare eller söka arbete. SL tar upp att man till 

exempel kan behöva stöd vid teoriprovet för körkort, och då behövs en utredning för 

att man ska få det stödet. Hen påpekar också de mentala fördelarna med en 

utredning. 

eftersom vi är uppbyggda så i Sverige, tänker jag, så det har ju sin fördel också att göra 

en utredning. Och att man kanske kan hjälpa eleven som alltid har känt sig, dålig är väl 

fel ordval, men att man kanske kan berätta vad det beror på och att det inte är något fel 

[...] för det kan jag tänka mig att en vuxen som har dragits med en sådan svårighet i hela 

sitt liv, man måste vara ganska knäckt, faktiskt. (SL) 

SL tror att samtliga skulle behöva extra stöd när man lär sig ett nytt språk och 

påpekar att det tar runt åtta år att lära sig ett nytt språk. På SFI har eleverna cirka 20 

veckor på en kurs. 

4.2.3. Specialpedagog 

SP anser att det är svårt att utreda om en andraspråkselev har dyslexi. Hen börjar 

med att förklara vad det är man tittar efter hos en förstaspråkselev när man gör en 

dyslexiutredning. 

det man tittar på det är fonologiska svårigheter, och fonologiska svårigheter, det visar 

sig när man ska läsa nonsensord, alltså ord som inte betyder någonting [...] vi tittar på 

stavning, eftersägningar [...] de får skriva en text, men sedan tittar vi också på hur är 

den löpande läsningen, hur kommer man ihåg, hur kan man återberätta om jag läser 

högt för personen, eller om man läser högt själv eller om man läser tyst själv. 

Läshastigheten är ju också en markör. (SP) 

SP förklarar att de också har ett program som kontrollerar minnesfunktioner, det 

fonologiska, visuella och arbetsminnet. Hen menar att det kan finnas styrkor och 

svagheter i minnet som gör att man kanske inte kommer ihåg vad man tidigare har 

läst och man behöver läsa flera gånger. Man behöver därför väga in många bitar i 

utredningen för att se var eleven behöver stöd, säger SP. Det grundläggande i dyslexi 

är dock fonologiska svårigheter, det vill säga svårigheter med ljuden i språket. 

     Det svåra med andraspråksinlärare, enligt SP, är att man inte kan göra en så stor 

kartläggning eftersom eleverna inte har kommit så långt i sin svenska. SP säger att 

det är svårt att skilja på vad som kan vara svårigheter och vad som kan vara till 

exempel dålig utbildning på sfi, eller om det var länge sedan de gick på sfi och att de 

därför har tappat en del av språket. Det man får göra, enligt SP, är att fråga eleven 

hur det gick i tidigare skolgång i hemlandet, hur det var när de lärde sig läsa, om det 

tog lång tid att lära sig bokstäverna osv. Man behöver även vara noggrann när man 

frågar hur många år eleverna har gått i skolan i hemlandet. 

det kanske kommer fram, jag har gått tolv år i skolan. Jaha så du har gått gymnasiet 

också? Nej. Jaha hur har du gått tolv år grundskolan brukar ju vara nio år i de flesta 

länder? Ja men jag fick gå om två eller tre gånger för att jag klarar det inte. (SP) 
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Som lärare kan det också hända att man missar att en elev har dyslexi, eftersom de 

kompenserar detta genom att vara duktig på något annat, enligt SP. 

det kan ju vara, ja men du är en duktig tjej, en duktig student, du kan ju bara du vill. Det 

är ju de här duktiga tjejerna som ibland, för det här finns ju på alla nivåer, på alla 

begåvningsnivåer. (SP). 

Det SP menar är att elever utan utredd dyslexi kan falla mellan stolarna, även om 

man har duktiga behöriga lärare som undervisar. Det kan också handla om att 

läraren inte har ett så stort intresse för dyslexi hos andraspråksinlärare. Då är det 

inte säkert att man som lärare tar till sig de här tecknen på dyslexi, enligt SP. Som 

lärare gäller det att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen, vilket SP 

påpekar att det kommer hela tiden, samt att man läser litteratur kring detta. Desto 

mer man läser, desto mer lär man sig säger SP.  

för det är svårt, det är verkligen jättesvårt och det tar tid innan man förstår, om man 

inte själv har de här problemen eller har liksom de runt omkring en som, det tar sin tid 

innan det landar riktigt att man får en känsla, i o med att de finns så många olika sätt. 

(SP) 

När det kommer till dyslexiutredningar säger SP att hen måste vara 100 % säker 

innan hen skriver att en elev har dyslexi. Annars skriver hen att de kan behöva gå in 

med en utbildningsinsats, en så kallad övningsperiod där de tränar ljudsäkerhet, 

läshastighet osv. Detta kan ta ganska lång tid, för dyslexi kan visa sig på så många 

olika sätt och i många olika grader. 

det är ju på ett kontinuum kan man säga, allt ifrån att du inte kan lära dig läsa till att 

det kanske är lite stavningsproblem. Och man säger mellan 5–8 % är dyslektiker, sedan 

upp till 20–25 % som har läs- och skrivsvårigheter, och då kan det ju handla om 

andraspråk, det kan handla om intelligens kanske [...] det kan handla om dålig 

skolbakgrund, det kan handla om att man var sjuk mycket vid skolstarten, eller att man 

hade någon annan problematik som gjorde att man inte kunde lära sig. (SP) 

Egentligen tycker inte SP att det spelar någon roll hur man får in kunskapen i 

huvudet, om det är via ögonen eller öronen. Hen säger att det bara är av tradition 

som vi har tyckt att alla ska lära sig läsa för att ta till sig kunskap, men att det faktiskt 

finns fler sätt idag vilket kan vara vändningen för många som har det svårt i skolan. 

Dyslexi kommer oftast inte ensam enligt SP, utan det kan vara så att en elev som 

utreds för dyslexi också kan visa symptom på till exempel ADHD eller aspergers. SP 

säger att det gäller för dem att vara pålästa om dessa saker, men att SP inte gör 

sådana utredningar utan då får eleverna söka hjälp hos vuxenpsykiatrin. Det SP kan 

göra är att försöka leda in eleverna på det spåret, att det är något annat än dyslexi, 

vilket kan vara väldigt känsligt om eleven inte är medveten om det själv. 

4.2.4. Sammanfattning 

L1, L2 och L3 är alla eniga om att det är svårt att se vad som kan vara tecken på 

andraspråksinlärning och vad som kan vara tecken på dyslexi. De tar upp olika saker 

som påverkar elevernas inlärning, bland annat tidsperspektivet. Psykisk ohälsa ses 

dock som det största hindret för inlärning, då många elever kommer till sfi med ett 
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tungt bagage. L2 och L3 beskriver psykisk ohälsa som något som de träffar på 

dagligen, men som de inte vet hur de ska hantera. SL menar att man som lärare ska 

lämna över det psykologiska arbetet till professionella psykologer, som vet hur man 

ska hantera och följa upp den information som kommer fram. För övrigt håller SL 

med om att det är svårt att identifiera dyslexi och att det finns många olika faktorer 

som påverkar, men hen påpekar också att eleverna på sfi inte behöver någon diagnos 

för att de ska få hjälp med sina svårigheter. SP, som arbetar med att diagnostisera och 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, menar att kartläggningen av en 

andraspråkselev är lite svårare att genomföra än hos en förstaspråkselev. Dock finns 

möjligheten att göra en utredning på en andraspråkselev, men det är inte förrän 

eleven har kommit upp på grundläggande nivå (kurser efter sfi). Vad svårigheterna 

hos en andraspråkselevs inlärning grundar sig i kan enligt SP vara fler saker som 

tidigare informanter nämnt, men det kan också handla om otillräcklig sfi-

undervisning. Vidare anser SP att det egentligen inte spelar någon roll hur man får in 

kunskapen i huvudet, om det är via ögonen eller öronen. Huvudsaken är att eleverna 

lär sig och att de har valmöjligheten att välja med vilken inlärningsstil som de vill 

arbeta med. 

4.3. Att undanröja hinder 
Eftersom alla lärare i undersökningen anser att det inte går att utreda om en elev på 

sfi har dyslexi, pratar man istället om hur man kan arbeta i undervisningen för att 

undanröja hinder för att eleverna ska klara av utbildningen. 

4.3.1. Lärare 

Innan eleverna får börja på sfi går de fem veckor på en introduktionskurs, där de 

kartläggs och blir inlagda i en studieväg (1, 2 eller 3) utifrån deras tidigare kunskaper. 

L2 berättar att man använder sig av en tolk vid kartläggningen för att rätt 

information ska komma fram. 

Jag minns en kille en gång som i allt papper stod det att han var väg- och 

vatteningenjör, så hade man uppfattat honom, och han kom från en liten by i Afrika, 

hans jobb var att ha en vattenkanna och gå ut och, det dammade ju på vägen, så han 

gick ut och vattnade varje morgon, och det försökte han förklara utan tolk på sin taffliga 

svensk-engelska, och då skrev man genast upp att han var väg- och vatteningenjör, han 

hade ju inte gått i skolan den här pojken. (L2)  

Trots grundlig kartläggning kan till exempel en akademiker hamna i studieväg 2 

istället för studieväg 3, för att man av någon anledning inte verkar vara så snabb 

säger L3. L1 säger att hen aldrig sett att det står i kartläggningen om man misstänker 

att en elev kan ha dyslexi, utan det är ifall en elev kommer från till exempel B-kurs till 

C-kurs som man kan få information från en annan lärare om de har observerat något. 

Om man skulle misstänka att en elev har någon svårighet med inlärningen så tar man 

kontakt med läs- och skrivstödet på skolan för att få hjälp. Läs- och skrivstödet är 

tillgängligt för eleverna två gånger i veckan, enligt L3, och det är aldrig något problem 

att få den hjälpen. Det enda som kan hända är att man får vänta i cirka fem veckor 

innan det finns någon plats i någon av grupperna säger L3. 
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Men det räcker med att vi anmäler dem, och ibland så räcker det att de går fem veckor, 

de gör om gör rätt från början och tränar uttal eller vokaler eller vad de har problem 

med, och då var det nog inte någon form av läs- och skrivsvårighet, då var det bara en 

språksvårighet. Och ibland så blir de kvar i 20 veckor i det här stödet, och ser att de 

utvecklas hela tiden, och de behöver det stödet genom alla, B-C-D. (L3) 

Det som är smidigt med att få hjälp på läs- och skrivstödet är att man inte behöver gå 

via någon rektor eller vänta på något beslut, utan det är bara att gå och tala med 

lärarna direkt säger L1. Utöver läs- och skrivstöd har lärarna också lärarstöd tre 

timmar i veckan. L1 förklarar att alla lärare har lärarstöd inlagt i sitt schema, där två 

andra lärare kommer in till L1 och hens kollega för att ge stöd till vissa elever två 

halva förmiddagar i veckan, och sedan gör L1 och kollegan likadant till de lärarna. 

Vad man gör under dessa stödtimmar är olika enligt L1. 

Det kan vara olika stöd [...] ibland kan man ha läsgrupp eller talgrupper eller också har 

ordinarie lärare något sådant så kan man ta de här lite svagare eleverna och göra 

någonting, så kan de andra ta själva lektionen. Så möjligheter finns vid sådana tillfällen 

att anpassa. (L1) 

Andra resurser som lärarna kan ta hjälp av i undervisningen är modersmålslärare. L2 

berättar att de har modersmålslärare på arabiska och somaliska, men att de använder 

dem väldigt lite eftersom de har studieväg 2. Modersmålslärarna används mycket 

mer i klasser med kortutbildade som har kort skolbakgrund från hemlandet samt på 

A-kurs. L2 säger att de kan använda sig av modersmålslärare ibland vid svåra samtal 

med eleverna. L1 instämmer med att man använder modersmålslärarna på de lägre 

nivåerna i sfi-utbildningen, men att modersmålet fortfarande spelar stor roll i 

undervisningen. 

Ja jag tror ju att man kan ta hjälp av att man har fler med samma språk i gruppen att 

man kan lösa uppgifter tillsammans med hjälp av hemspråket, det tror jag stenhårt på. 

Ibland sätter vi ihop grupper som sitter så de har samma språk och kan jobba med att 

skriva en text, fast de ska skriva på svenska, och jag vet att vid en del tillfällen har de 

fått skrivit texten på hemspråket först och sedan har vi försökt tillsammans få det till på 

svenska. (L1) 

Hjälpmedel som är lätta att integrera i den vanliga undervisningen är främst iPads, 

laptops och smartboard. L1 berättar att de har många i personalen som har god 

kompetens inom IT och hur man kan skapa eget material med hjälp av dessa verktyg. 

L2 och L3 är duktiga på att använda smartboarden i undervisningen. De berättar att 

det smidiga med smartboard är att man kan lägga in text, bild, länkar osv. i ett 

program som heter notebook, som man sedan öppnar på smartboarden i 

klassrummet. Man kan skriva direkt i dokumentet med en penna och spara i ett 

dokument som man kan skriva ut när lektionen är slut, eller skicka som en fil via 

datorn till eleverna för att de ska kunna repetera hemma. 

Jo och jag menar har vi någon som har problem med att läsa, vi skriver ju på tavlan, då 

kan vi genast illustrera det vi har skrivit med bilder, och det lär ju hjälpa om man har 

dyslexi menar jag. Och just det här att man ska använda alla sinnen när det gäller att 

lära in, både bilder, text, musik, rörelse jobbar vi också med. (L2) 
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Något som det talas väldigt varmt om och som L2 och L3 anser är bra för alla elever 

oavsett svårigheter, är metoden suggestopedi. L1 går den utbildningen just nu, medan 

L2 och L3 redan är färdigutbildade inom denna metod och arbetar med den i 

klassrummet. De försöker att arbeta med alla sinnen i undervisningen, rörelse, bilder, 

dialog, rytm, text osv. Flippat klassrum finns också med, vilket innebär att L2 och L3 

lägger ut lektioner på skolans lärplattform, som eleverna kan arbeta med hemma och 

på så sätt komma mer förberedda till lektionen. Bilder på väggarna är en annan sak 

som de använder flitigt. 

vi har beroende på vad vi gör så har vi affischer som sitter på väggarna, saker som vi 

över huvud taget inte kommenterar men som man genom det som man kallar perifer 

perception som hjärnan registrerar, bara de går in i rummet så registrerar ju hjärnan 

saker som finns, bilder, texter, grammatikstruktur och sådant, men vi pratar inte om 

dem de bara sitter där. (L2) 

Bara genom att eleverna befinner sig i klassrummet så inhämtar de kunskaper genom 

det som finns på väggarna, säger L2. Vidare berättar L3 att de strävar efter att ha 

elevaktiva lektioner. De försöker hålla så att det ska vara 80 % elevaktivt och 20 % 

läraraktivt i klassrummet, där alla är delaktiga och att man inte ska behöva sitta och 

vänta på sin tur. Det viktiga enligt L2 är att ingen ska behöva misslyckas i 

undervisningen. 

vi har mycket mingelövningar, där man går, man kanske har ett kort där det står hej vad 

heter du jag heter si och så, var kommer du ifrån eller vad jobbar du med, vad tycker du 

om att göra på fritiden, man har rätt svar på baksidan på kortet, ingen ska behöva 

misslyckas, man tittar om man vill, vill man inte titta så svarar man ändå. (L2) 

Det enda som L2 och L3 påpekar att suggestopedimetoden inte täcker, är läs- och 

skrivdelen. På sfi ska eleverna genomföra ett nationellt prov innan de slutar kursen, 

som innehåller momenten höra, läsa, tala och skriva. Men även här finns 

anpassningar som man kan göra för att undanröja hinder för eleverna. Bland annat 

kan eleverna få extra tid under provsituationerna, eller att de kan få sitta i ett eget 

rum och skriva provet. Man kan också behöva läsa uppgifterna för eleverna på B-

kursen och kanske till och med på C-kursen, om man vet att någon elev har glädje för 

det säger L3. Det här med tiden är inte något som man ska vara så kinkig med, tycker 

L2 och L3, om man vet att en elev har problem. 

4.3.2. Stödlärare 

Enligt SL är inte det viktigaste att sätta en diagnos på eleven, utan att man fokuserar 

på att ge det stöd som behövs och repeterar kontinuerligt. SL berättar att när eleverna 

kommer till läs- och skrivstöd första gången, gör man en intervju för att få reda på 

elevernas studiebakgrund och erfarenhet från hemlandet. På så sätt får man lite 

förförståelse till vad de här svårigheterna kan grunda sig i. Därefter gör de en 

screening på eleverna, där man testar momenten höra, lyssna, tala och skriva för att 

se om det finns något specifikt där. De svårigheter som SL hittar hos eleverna genom 

screeningen, är det som man satsar på att arbeta med i stödundervisningen. De 

använder bland annat dataprogram på datorerna, iPads, interaktiv tavla samt en–
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till–en undervisning. SL berättar att de även har ett lästräningsmaterial som heter 

Riddarholmsmetoden som de arbetar med, vilket är utformat för dyslektiker. 

Eleverna kommer tre timmar i veckan i tio veckor till läs- och skrivstöd, och i slutet 

av kursen genomför man samma screening igen för att få en uppföljning och se var 

eleverna befinner sig nu. Den här screeningen är ett kompendium som SL och 

kollegan har tillverkat själva, men innehållet är taget från olika föreläsningar samt 

litteratur.  

     Förutom stödundervisningen så kan SL hjälpa till att anpassa ordinarie 

undervisning för eleverna genom att lägga in vad de behöver träna på i ett 

dataprogram som heter Trädet. SL och hens kollega kan även hålla föredrag för de 

kollegor som vill. Hen berättar att de brukar vara noggranna med att tipsa om att 80 

% av det som man lär sig i undervisningen ska vara bekant, medan bara 20 % får vara 

nytt. 

vi är väldigt noga med att eleverna ska stärkas inte knäckas, och det är stor risk för dem 

som går vanlig kurs att de redan är lite tufsiga från gammal skoltid. Så det brukar vi 

försöka tipsa om hela tiden att man håller på en nivå som de får lyckas vid varje 

arbetspass. (SL) 

Det finns många olika hjälpmedel att använda sig av i undervisningen enligt SL, men 

hen tror att det är väldigt olika hur lärare väljer att använda sig av dem. Hos SL 

använder de sig av interaktiv tavla dagligen för att man ska komma åt alla 

inlärningsstilar. 

man ska använda kroppen, man ska lyssna, man ska producera själv, vi försöker ha 

olika placeringar under lektionens gång också för att passa så många som möjligt och 

för att bryta, för de flesta har inte så lång uthållighet kanske, så man kan dela upp 

lektionen i olika sektioner. (SL) 

Interaktiv tavla handlar om att man använder ett program som heter ActivInspire, 

där eleverna kan gå fram till tavlan och laborera. SL kan även visa saker på tavlan 

som hen kan koppla direkt till olika klipp som de har spelat in själva samt YouTube-

klipp. Tanken med interaktiv tavla är, enligt SL, att man ska få med inlärning på olika 

sätt, att man ser, hör och får känna. De försöker att ha med musik till viss del också 

för att bland annat få in svåra vokaler. Flippat klassrum är något som vissa lärare på 

sfi arbetar med, men på läs- och skrivstöd har man inte börjat med det. SL säger att 

de är sugna på att börja arbeta med det så småningom. 

jag tycker att det är ett bra sätt att undervisa på, det vet man ju själv, att man hinner ta 

in och fundera en stund, och vara förberedd på ett annat vis. Det är som på högskolan 

när man ska läsa in litteratur till en föreläsning, det är lite flippat, fast i bokform. Att 

man förbereder sig innan. Möjlighet att repetera, och ta med sig frågorna till det 

tillfället, istället för att, få all input vid samma tillfälle. (SL) 

Lärplattformen som de använder inom sfi är till god hjälp för eleverna enligt SL, då 

det möjliggör för dem att arbeta hemifrån. Det är ju trots allt inte så lång tid eleverna 

har på sig att klara en kurs, säger SL. Det gäller för eleverna att de mår bra fysiskt och 

psykiskt, att de kan ha fokus på det man gör samt att hemförhållandena tillåter att 
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man kan studera ordentligt. SL menar att fördelen med att de kan lägga mycket på 

nätet och använda sig av YouTube och andra saker, gör det lättare för eleverna att 

studera på rätt sätt hemifrån också, istället för att sitta med stenciler och försöka 

komma ihåg hur det var man skulle göra.  

     Modersmålet är en annan resurs som SL tycker är viktigt. På skolan har de två 

modersmålslärare i arabiska och somaliska, men de arbetar i Alfa och A-kursen. 

ja men som forskning säger, om man jobbar med modersmålet samtidigt som 

andraspråket så ökar ju utvecklingen, ja det går fortare och det är otroligt viktigt. (SL) 

SL säger att man skulle kunna använda sig av modersmålsundervisning mer på sfi, 

genom att eleverna till exempel får lära sig studieteknik på modersmålet, vilket 

många kortutbildade saknar då de inte studerat så länge. Ett annat förslag skulle 

kunna vara att man kan koppla grammatiken till modersmålet för att få en ökad 

förståelse för hur det fungerar. En önskan från SL är att man kunde ha resurser nog 

för att ha modersmålslärare i alla kurser, inte bara för modersmålsundervisning utan 

även som språkstöd. 

4.3.3. Specialpedagog 

På läs- och skrivcenter anpassar man insatserna utifrån den person som kommer dit 

och man har bara en-till-en undervisning. Det kan handla om allt från utredningar till 

anpassade prov. 

de här som kommer hit och liksom får göra sina prov här, det kan vara dyslektiker, det 

kan också vara någon med ADHD som behöver sitta själv och så. Det kan vara någon 

med ett förståndshinder, till exempel synproblem, då kan vi förstora upp mycket större, 

och med en ordentlig lampa […] (SP) 

SP berättar att förr så screenade man alla elever som började sva grundläggande. Nu 

för tiden hinner de inte med det längre på grund av nedskärningar. Det som var bra 

med att screena alla elever, var att man gjorde det redan första veckan på kursen och 

kunde på så sätt uppmärksamma elever med svårigheter direkt och ge stöd från start. 

Nu kanske det dröjer ett tag innan de får det stöd som de behöver säger SP. Dessa 

görs också bara när en lärare uppmärksammat att något inte står rätt till. När man 

screenar en elev så testar man ljudsäkerhet, läshastighet samt att de får skriva en 

uppsats. Utifrån resultatet på screeningen tittar SP på vad som ligger inom 

normalgränsen och sedan erbjuder de stödinsatser för de elever som behöver det. 

Det är ju naturligtvis väldigt osäkert, vi kan ju naturligtvis missa en dyslektiker, det kan 

vi göra, men vi har fångat upp en hel del på det här, och definitivt hittar vi de som är 

osäkra på ljuden och har en låg läshastighet så de behöver automatisera läsningen. (SP) 

Det viktiga för lärare, enligt SP, är att man vet var eleverna står i språkinlärningen. 

Har man en elev som bara kan tre vokaler, då är det verkligen läge att försöka lösa det 

säger SP. Lärare kan rekommendera eleverna att komma till läs- och skrivcenter för 

att få hjälp, men eftersom de är vuxna så ansvarar de själva för att ta sig dit. När SP 

har gjort en kartläggning av en elev, säger hen till eleven att ta med sig första och 

andra sidan i kartläggningen till läraren, eller att SP skickar det direkt till läraren. 
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Och det är bara första och andra sidan, inte alla delproven, för det brukar jag säga till 

eleven att det här är ditt, din lärare ska inte behöva veta alla poäng hit och dit om inte 

du särskilt vill. (SP) 

Sedan kommer man överrens med läraren om vilka stöd eleven behöver i 

undervisningen, till exempel inlästa läromedel eller speciella appar som eleven kan 

arbeta med. SP berättar att eleven också kan få komma till läs- och skrivcenter för att 

göra sina prov. 

     Anpassningar som lärarna kan göra i den ordinarie undervisningen är, enligt SP, 

att använda sig av kompensation. Hen menar att man alltid ska se till att det finns en 

Word-fil på lärplattformen, där eleverna kan använda sig av talsyntes för att få texten 

uppläst. När de ska skriva så finns det bland annat en app som heter Skriva 2, där 

bokstäver ljudas och hela orden läses upp när man skrivit dem. 

Rättstavningsprogrammet Stava Rex är ett annat hjälpmedel som är bra när eleverna 

ska skriva en text, säger SP. På engelska heter programmet SpellRight. SP berättar att 

i det här programmet, om man till exempel ska skriva hal men skriver hall, så 

kommer det upp frågor om orden, om man menar ”jag går in i en hall” eller ”isen var 

hal”. Detta program tycker SP att man kan använda i kombination med det vanliga 

rättstavningsprogrammet i Word. Hen påpekar också att dessa hjälpmedel inte bara 

är till för dyslektiker. 

det som är bra för en dyslektiker, det är oftast bra för hela gruppen, för vissa är ju 

starkare att lyssna än att läsa själva, och även om man inte är dyslektiker så kanske det 

är så att man har ett sådant minne som gör att man har ett hörselminne som är starkare 

än synminnet. (SP) 

SP menar att genom att ge eleverna valmöjligheter i klassrummet, så blir det heller 

inte stigmatiserande att lyssna istället för att läsa. 

ja att du är dyslektiker du ska lyssna, utan istället välj, vilket känns bäst, när lär du dig 

bäst, om man har liksom ett öppet klimat för det om det finns möjlighet. (SP) 

Ett sista råd som SP har att komma med till lärare, är att de ska vara uppmärksamma 

på tre bitar hos eleven; att man har ljuden, att man har läshastigheten och att man 

har skrivandet. SP menar att där ser man mycket. Om eleven i skrivandet gör mycket 

omkastningar och tappar bokstäver, då är det tecken på att något inte står rätt till och 

att eleven behöver någon form av stöd, säger SP. 

4.3.4. Sammanfattning 

När det kommer till pedagogiska verktyg framhåller L1, L2 och L3 att det aldrig är 

något problem att få hjälp av SL på läs- och skrivstödet på sfi när en elev har en 

svårighet. Utöver denna hjälp har man även lärarstöd tre timmar i veckan, där 

lärarna hjälper till i varandras klasser. Vilken sorts hjälp som ges är olika beroende på 

vilka svårigheter som finns i klassrummet. Hjälpmedel som L1, L2 och L3 kan 

använda sig av i undervisningen är iPads, laptops och smartboard. Alla tre lärare har 

dessutom gått/går en suggestopediutbildning, vilken ses som en positiv metod att 

använda i arbetet med att undanröja hinder. Där arbetar man med syn, hörsel, 

rörelse, bilder osv. vilket lärarna anser gynnar inlärningen. Skrivandet hamnar dock 
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lite i skymundan i suggestopedimetoden, men där finns läs- och skrivstödet till hjälp 

enligt lärarna. På läs- och skrivstöd arbetar SL med att se vilka svårigheter som 

eleverna har och planerar stödundervisningen utefter vad hen får reda på. Interaktiv 

tavla är något som SL rekommenderar att man ska använda sig av i undervisningen 

för att nå alla inlärningsstilar och på så sätt undanröja hinder. En önskan från SL är 

att man skulle samarbeta mer med modersmålslärarna, eftersom forskning visar på 

att detta påverkar elevernas språkutveckling positivt. Hos SP på läs- och skrivcenter 

anpassar man instanserna utifrån den person som kommer dit, och man har bara en-

till-en undervisning. Det viktiga enligt SP är att lärarna vet var eleverna står, för att 

man ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Anpassningar som SP anser att man kan göra 

i den ordinarie undervisningen är att använda sig av talsyntes och 

rättstavningsprogram. En öppenhet för att eleverna ska få välja inlärningssätt är 

också att föredra enligt SP, eftersom alla gynnas av de hjälpmedel som finns att tillgå 

och att det på sätt också kan bli mindre stigmatiserat att lyssna istället för att läsa. 

5. Analys & diskussion 
Jag har valt att slå ihop analys och diskussion, för att jag anser att det inte går att 

analysera resultaten utan att också diskutera varför det ser ut som det gör och vad det 

kan bero på. I det här avsnittet presenteras först en metoddiskussion och sedan 

analysen och diskussionen av resultaten i undersökningen. 

5.1. Metoddiskussion 
Att jag valde just kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod till min 

undersökning, har att göra med att min undersökning bygger på lärares subjektiva 

åsikter och erfarenheter. Syftet med undersökningen var att gå på djupet inom ett 

område, för att försöka ta reda varför något ser ut på ett visst sätt och inte bara 

konstatera att det ser ut så. Intervju kändes som den bästa metoden för detta. En 

tanke var att jag kunde komplettera med en annan metod också, för att som 

Denscombe (2009) skriver öka trovärdigheten i den kvalitativa undersökningen. 

Dock hittade jag ingen metod som skulle kunna bidra till ett större djup, då varken 

observationer eller enkäter talar om varför något ser ut på ett visst sätt. Metoden 

stämde även överrens med det teoretiska perspektivet som jag valt att utgå från. Säljö 

(2011) skriver att man i det sociokulturella perspektivet utgår från att individer lär 

och utvecklas när man deltar i sociala praktiker. Målet för en sfi-utbildning är att 

eleverna ska tillgodogöra sig kommunikativ kompetens för att kunna utvecklas i 

samhället, vilket innebär att kunna klara av att delta i dessa sociala praktiker som det 

sociokulturella perspektivet förespråkar om. Har man då ett hinder som gör att man 

inte kan tillgodogöra sig undervisningen, är det av stor vikt att det finns kompetent 

personal och resurser för att förebygga dessa hinder. För att undersöka detta i min 

undersökning var därför intervjuer en metod att föredra. 

     I undersökningen valde jag att genomföra en par-intervju och tre enskilda 

intervjuer. Anledningen till att jag valde just par-intervjuer, var för att sfi-lärarna 

arbetade tillsammans och delade på klasser i den ordinarie undervisningen. På så sätt 

var det lätt att hitta tider som passade dem båda, samt att det gynnade tidsaspekten i 
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min undersökning, eftersom den var begränsad. Jag är medveten om att resultaten 

kunde ha blivit helt annorlunda om jag intervjuat lärarna enskilt istället för i par, då 

man kanske inte vågar säga vad man egentligen tycker och tror inför en kollega. 

Samtidigt tror jag att lärarna i undersökningen har en god samsyn om 

undervisningen, vilket jag fick intryck av under intervjutillfället. 

     Det faktum att jag skickade ut frågorna i förväg, påverkar också resultaten i 

undersökningen. Min tanke var att det skulle påverka på ett positivt sätt, eftersom 

informanterna då har tid att förbereda sig på vad de vill säga och jag kan få fylligare 

svar. En nackdel kan vara att de väljer att läsa på om frågorna i litteraturen och 

beskriva vad litteraturen anser istället för att beskriva de själva anser. Även 

inspelningsutrustningen kan påverka intervjun, vilket jag beskrev i metodavsnittet. 

Jag kom där fram till att diktafonen troligtvis inte utgjorde någon större påverkan 

under intervjutillfällena. 

     Resultaten i den här kvalitativa undersökningen kan inte på något sett 

generaliseras för hela sfi-lärarkåren, vilket inte heller var syftet. Om någon skulle 

använda samma frågor och göra en ny undersökning, skulle de troligtvis få ett annat 

resultat, då den här undersökningen bygger på subjektiva åsikter och upplevelser. 

Även jag som undersökare påverkar resultatet, då det är jag som väljer vad som är av 

värde att lyfta fram. 

5.2. Kompetens som kompletterar 
SFI som kvalificerad språkutbildning har fått genomgå en hel del kritikströmmar 

genom åren. I Larssons (2007) C-uppsats visade det sig att ingen av lärarna i hennes 

studie hade någon utbildning i grundläggande läs- och skrivinlärning ur ett 

vuxenperspektiv. Detta ledde till att de varken hade kunskap eller tillgång till att 

identifiera alla olika orsaker som gör att elever kan ha svårigheter med att läsa och 

skriva. Fem år senare tar Lindberg & Sandwall (2012) upp att det fortfarande saknas 

en professionalisering av lärarkåren på sfi, då det saknas en riktig sfi-lärarutbildning 

och solid forskningsanknytning. Hedman (2010) skriver om hur viktigt det är att 

lärare är rustade för hur man ska möta andraspråkselever med dyslexi, eftersom det 

är lärarna som ska hitta de första tecknen på en svårighet. För att göra det behöver 

man enligt författaren ökad kunskap om dyslexi, tvåspråkig utveckling samt lärande 

på ett andraspråk. Så hur ser det ut på en sfi-skola år 2016? I min undersökning hade 

lärarna, stödläraren och specialpedagogen olika kompetenser och erfarenheter när 

det kommer till dyslexi inom sfi-utbildningen. Även om utbildningsgraden inom 

lärarkåren varierar så framgår det att det finns en strategi för att hantera svårigheter 

som uppkommer hos elever på skolan. Denna strategi bygger på samarbete mellan 

personalen. Det finns, som jag tidigare nämnt i bakgrundsavsnittet, fyra nivåer inom 

sfi. På A-nivå tar man hjälp av modersmålslärare i undervisningen och fokus ligger på 

alfabetisering och språkträning. På B- och C-nivå får man hjälp av läs- och 

skrivstödet om man misstänker att en elev har en svårighet, samt att man har 

lärarstöd 3 h i veckan. På D-nivå har man lärarstöd, men i undersökningen kom det 

fram att man på läs- och skrivstöd vill att lärarna skickar dessa elever till läs- och 

skrivcenter för hjälp, medan läs- och skrivcenter vill att man skickar dessa elever till 

läs- och skrivstöd. Huruvida detta beror på en kommunikationsmiss under 
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intervjuerna eller om dessa elever faller mellan stolarna när det kommer till extra 

stöd, kan jag inte spekulera kring eftersom jag tyvärr inte har forskat vidare kring 

detta. Samtidigt framkom det i undersökningen att både läs- och skrivstödet samt 

läs- och skrivcenter tar emot D-elever om de får en förfrågan, men att de försöker att 

hänvisa till varandra. 

     Att ha erfarenheter från att arbeta med förstaspråkselever med dyslexi, visade sig 

inte vara till någon hjälp när det kommer till andraspråkselever och dyslexi. I 

undersökningen berättade lärarna hur svårt det är att upptäcka svårigheter hos en 

elev eftersom man inte kan vara riktigt säker på vad som är andraspråksinlärning och 

vad som är tecken på dyslexi. Lärarna arbetar dessutom med B- och C-elever, vilket 

innebär att eleverna bara har kommit halvvägs i sin språkutbildning. Därför kan det 

bli svårt för eleverna att använda sig av de hjälpmedel som förstaspråkselever med 

dyslexi använder, såsom det vanliga rättstavningsprogrammet i Word samt talsyntes. 

Tidsaspekten kan också ställa till med problem, då eleverna bara har ett begränsat 

antal veckor på varje kurs. Att eleverna skrivs ut från skolan om de inte visar någon 

progression i lärandet kan bli problematiskt då det inte framgår varför eleverna inte 

har tillgodogjort sig utbildningen. Liknande dilemma kan man se i Larssons (2007) 

undersökning där hon också tog upp att eleverna blev utskrivna om progression 

saknades. Detta sågs som en konsekvens av bristande kunskap och tillgång till att 

identifiera elevernas orsaker till varför de inte hade någon progression. Författaren 

skriver att läs- och skrivsvårigheter kan bli till ett handikapp för eleverna, beroende 

på hur man inom skolan hanterar de uppkomna svårigheterna. Det här visar på 

vikten av att man har rätt kompetens och resurser på arbetsplatsen.  

     I min undersökning använder sig skolan av kompetens som kompletterar, vilket 

innebär att man har valt att ha ett läs- och skrivstöd på skolan trots att Skolverket 

(2015) skriver att vuxenutbildningen/sfi inte omfattas av rätten till åtgärdsprogram 

och särskilt stöd. Enligt Skolverket ska stödet bestå av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, men man påpekar också att man behöver 

fördjupade kunskaper inom de problemområden som uppstår för att kunna anpassa 

undervisningen på ett bra sätt. På den här skolan satsar man på att stödlärarna ska få 

den kompetensutveckling som de efterfrågar, samt att man försöker främja 

samarbete med bland annat resursteamet på Komvux för att komplettera med olika 

kompetenser. Läs- och skrivcenter finns för alla vuxna mellan 19–65 år, men det är i 

min undersökning oklart hur mycket man hjälper till på sfi-nivå. Det som framkom är 

i alla fall att de är öppna för att hjälpa till om de får en förfrågan av personalen på sfi, 

men att de anser att det inte är deras område egentligen. Det finns alltså olika sorters 

kompetens inom den här skolan som kompletterar varandra genom samarbete. 

     Även om det finns resurser så framkom det i min undersökning att det är i 

begränsad utsträckning. Stödläraren anser att två personal på läs- och skrivstöd är för 

lite, då det är konstant kö dit och hen upplever att man inte räcker till. Hen hade 

gärna sett att man kunde vara mer personal så att man kunde erbjuda stöd en kortare 

stund varje dag. Även specialpedagogen på läs- och skrivcenter påpekar att man har 

fått dragit ner på resurserna, då man tidigare hade möjlighet att screena alla elever 

som fortsatte att studera efter sfi. På så sätt kunde man uppmärksamma elever med 
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svårigheter direkt och sätta in stöd från start, istället för att som i nuläget vänta tills 

lärarna upptäcker en svårighet och då sätta in stöd, vilket kan dröja ett tag. 

5.3. Det tunga bagaget och andra aspekter 
Det framkom i undersökningen att dyslexi handlar om fonologiska svårigheter, alltså 

svårigheter med ljuden i språket. Hos en sfi-elev är det svårt att avgöra vad som är 

tecken på dyslexi eftersom eleverna inte har kommit så långt i sin språkutveckling, 

vilket alla informanter bekräftar. Ändå kommer det fram under intervjuerna att det 

finns strategier för att uppmärksamma om en elev har en svårighet. Till exempel 

finns det generella fel som olika språkgrupper gör när de skriver, och om det kommer 

in en text som inte passar in bland de vanliga språkfelen för den språkgruppen kan 

man börja misstänka en svårighet. Man kan också se om en elev har en svårighet om 

eleven trots bra stöd och pedagogiska insatser inte kommer vidare i inlärningen. Ett 

tips som framfördes i arbetet med att identifiera en svårighet är att vara uppmärksam 

på tre bitar hos en elev; att man har ljuden, läshastigheten och skrivandet. Dessa tre 

bitar har med fonologin att göra, vilket man på svenska dyslexiföreningens (u.å./16) 

hemsida förklarar att det innebär att man har svårigheter med ordigenkänning på ett 

korrekt och/eller flytande sätt, samt svårigheter med avkodning och stavning. 

Hedman (2010) tar upp en teori om hur man kan skilja på dyslexi och tillägnandet av 

ett andraspråk, vilket hon gör med hjälp av den fonologiska förklaringsmodellen. I 

den modellen har man kommit fram till att det finns en stark koppling mellan den 

fonologiska bearbetningen och avkodningsförmågan, samt att den fonologiska 

bearbetningen har större betydelse för avkodningsförmågan på ordnivå än vad den 

har för den muntliga språkbehärskningen. På så sätt menar författaren att man kan 

utreda en elev för dyslexi innan eleven har en muntlig språkbehärskning i nivå med 

skolans krav, eftersom det handlar om hur eleven avkodar orden i skrift. Viktigt att 

påpeka här är det Hyltenstam (2010) skriver om att dyslexi förekommer i samma 

mått hos tvåspråkiga som hos enspråkiga. Hedman (2009) instämmer med 

Hyltenstam och skriver att en dyslexiprofil bör göras på båda språken för att man inte 

ska feldiagnostisera eleven. I min undersökning sas det att detta är en 

utvecklingsfråga och att man på den här sfi-skolan inte kommit så långt i samarbetet 

med modersmålslärare för att göra sådana tester. 

     I undersökningen verkar inte det svåraste vara att se svårigheterna, utan det är att 

förstå orsakerna till svårigheterna som är det kluriga. För att kunna sätta in rätt hjälp 

behöver man veta varför svårigheterna har uppkommit. På svenska 

dyslexiföreningens (u.å./16) hemsida skriver man att det finns många olika faktorer 

som kan påverka en elevs läs- och skrivinlärning. Det kan handla om bland annat 

syn- och hörselproblem, otillräcklig undervisning, känslomässiga problem, bristande 

kunskaper i språket eller dyslexi. De menar att man i en dyslexiutredning måste utgå 

från att det finns klara försämringar i utvecklingen av läs- och skrivförmågan, inte 

utifrån andra problem såsom låg mental ålder, otillräcklig skolbakgrund eller 

synproblem. Specialpedagogen i min undersökning uttrycker att hen måste vara 100 

% säker innan hen skriver att en elev har dyslexi. Är hen osäker så skriver hen att 

man ska gå in med en utbildningsinsats först, där man tränar ljudsäkerhet, 

läshastighet och annat för att sedan se vad som händer med elevens läs- och 
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skrivinlärning. Viktigt att komma ihåg är att specialpedagogen arbetar med elever 

som studerar på nivåerna över sfi, för hen anser att det är här, när eleverna har fått 

språket, som man kan göra en dyslexiutredning. Inom sfi-utbildningen handlar det 

mer om att undanröja hinder än att fokusera på utredningar. Lärarna vet inte heller 

om man kan göra en dyslexiutredning på sfi och hur den i så fall skulle gå till. Det är 

inte heller lärarnas uppdrag att få eleverna utredda och diagnostiserade. Lärarna kan 

rekommendera stödinsatser eller att eleverna ska söka annan hjälp, men det är upp 

till eleverna att se till att det blir gjort eftersom de är vuxna människor. Stödläraren 

tror att man borde kunna göra någon form av utredning om man arbetar tillsammans 

med en modersmålslärare och testar dyslexi på båda språken, förutsatt att eleverna är 

alfabetiserade och har ett skriftspråk på sitt modersmål. Men, som tidigare påpekat, 

har inte den här sfi-skolan kommit så långt i samarbetet med modersmålslärarna för 

att kunna göra sådana tester. 

     Hur vet lärarna då orsakerna till elevers läs- och skrivsvårigheter? I 

undersökningen kom det fram att det finns många olika faktorer som påverkar 

inlärningen och att psykisk ohälsa är ett av de stora problemen, vilket lärarna inte vet 

hur de ska hantera. Lindberg & Sandwall (2012) bekräftar att många 

andraspråksinlärare kommer med ett tungt bagage, bland annat PTSD på grund av 

krigsupplevelser eller andra traumatiska upplevelser, och att det finns brister inom 

sfi-utbildningen när det gäller kunskap, metoder och verktyg för att utreda dessa 

behov. Stödläraren i min undersökning framhåller att det inte är lärarens uppgift att 

ta itu med psykisk ohälsa, utan att man här ska rekommendera eleverna att gå till en 

kurator som vet hur man ska hantera detta tunga bagage. Men det är inte bara 

traumatiska upplevelser som bidrar till psykisk ohälsa, för även dyslektiker kan ha 

det tungt mentalt, vilket Häggström (2010) tar upp. Att konstant bli jämförd med 

elever som inte har dyslexi kan tynga ner mentalt och bidra till att man kanske tappar 

motivationen enligt författaren. Orsakerna till elevers svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen på sfi-nivå kan alltså vara många, och att identifiera dyslexi är svårt 

enligt lärarna. Istället lägger man på den här sfi-skolan fokus på att undanröja hinder 

för eleverna.  

     Det spelar alltså inte så stor roll om det är tecken på dyslexi eller 

andraspråksinlärning, utan går det långsamt för eleven med inlärningen så försöker 

lärarna i undersökningen att vara uppmärksamma på detta och skicka eleven vidare 

till stödundervisning för att de ska få extra hjälp. Dock påpekar specialpedagogen att 

man som lärare behöver ha ett intresse för dyslexi hos andraspråksinlärare för att 

kunna ta till sig de tecken på dyslexi som uppkommer. Det är även upp till läraren att 

hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och litteratur kring ämnet enligt 

specialpedagogen, vilket Lindberg & Sandwall (2012) kritiserat och påpekat att det 

saknas eftersom det saknas en professionaliserad sfi-lärarkår. I min undersökning 

verkar det vara hos läs- och skrivstödet samt på läs- och skrivcenter som man 

försöker hålla sig uppdaterad inom forskningen och litteraturen gällande dyslexi hos 

andraspråksinlärare. Detta innebär att det kan ta lång tid för en elev att bli utredd för 

dyslexi, eftersom det är lärarna som ska göra den första identifieringen. Hedman 

(2009) skriver att en diagnostisk beteckning kan tänkas vara en självklarhet för att 
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andraspråkseleven ska få rätt stöd, vilket enligt min undersökning inte är nödvändigt 

inom den här sfi-skolan, men däremot i livet utanför skolan. Specialpedagogen 

nämner att man behöver göra körkortskartläggningar för att få förlängd tid eller 

muntligt prov vid teoriprovet, samt kartläggningar för högskoleprovet för att få 

förlängd tid där. Alla dessa möjligheter finns, men inte förrän eleverna har klarat sfi-

utbildningen. 

5.4. Det multimodala lärandet 
Enligt läroplanen (Skolverket 2012) ska vuxenutbildningen förmedla kunskaper och 

ge eleverna det stöd som behövs för att klara av att arbeta och verka i samhället. På 

sfi tar man emot elever med kraftigt varierande förutsättningar, vilket innebär att 

utbildningen måste individanpassas och möta alla elevers behov och förutsättningar. 

Det påpekas i läroplanen att det kan finnas olika sätt att nå målen, beroende på vad 

målet för den enskilda individen är. Eftersom vuxenutbildningen/sfi, enligt 

Skolverket (2015), inte omges av rätten till åtgärdsprogram så behöver lärarna i 

undersökningen inte vänta på något beslut från rektorn för att eleverna ska få extra 

undervisning på läs- och skrivstödet. Eleverna behöver inte heller ha någon diagnos 

för att få hjälp, utan man arbetar med att undanröja hinder utifrån varje enskild 

individs behov. Hos stödläraren på läs- och skrivstödet arbetar man i mindre grupper 

och eleverna får det stöd som man genom screening har fått fram att de behöver hjälp 

med. De arbetar mycket med IT, bland annat programmet Trädet samt med 

interaktiv tavla. Lärplattformen fungerar som ett bra stöd för eleverna enligt 

stödläraren, då det möjliggör för dem att arbeta hemifrån. Skolverket (2015) påpekar 

att detta är ett bra sätt att anpassa undervisningen, genom att det finns tillgång till 

teknik med anpassade programvaror för utbildningen som tillåter eleven att studera 

utanför skolans miljö och undervisningstid.  

     Att eleverna på den här sfi-skolan är indelade i klasser utifrån tidigare studienivå 

ses som positivt, då det innebär att man kan anpassa undervisningen bättre än om 

man hade låg- och högutbildade i samma klass. För att främja inlärningen och 

undanröja hinder i den dagliga undervisningen talas det varmt om 

suggestopedimetoden, som lärarna har utbildat/utbildar sig inom. I 

suggestopedimetoden försöker man att arbeta med alla sinnen i undervisningen, 

vilket kallas för multimodalt lärande. Det är dock främst den kommunikativa delen 

som framhävs här, men som Axelsson (2010) skriver så handlar 

andraspråksinlärning om att tillägna sig kommunikativ kompetens. Enligt 

specialpedagogen i min undersökning spelar det egentligen ingen roll hur man får in 

kunskapen i huvudet, om det är via ögonen eller öronen. Hen säger att det bara är av 

tradition som vi har tyckt att alla ska lära sig läsa för att ta till sig kunskap, men att 

det faktiskt finns fler sätt att lära sig på idag och som kan vara vändningen för många 

elever som har det svårt i skolan. Ett öppet klimat där alla elever får välja om de vill 

lyssna eller läsa för att få in kunskapen i huvudet gör att det inte blir så stigmatiserat 

att vara dyslektiker säger specialpedagogen. En dyslektiker kan dessutom utveckla 

kompensatoriska strategier i form av stark muntlig språkanvändning för att 

kompensera för läs- och skrivsvårigheterna, enligt Hedman(2009). Samtidigt som 

lärare borde man ta vara på dessa elevers styrkor, kan man inte komma ifrån det 
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faktum att eleverna behöver kunna läsa och skriva, då vi har ett samhälle som kräver 

detta. Lärarna i undersökningen påpekar att detta ingår i det nationella provet som 

eleverna ska genomföra innan de avslutar kursen. Men som tidigare nämnt finns läs- 

och skrivstödet till hjälp för att undanröja hinder för eleverna när det kommer till läs-

och skrivsvårigheter, samt att man kan göra speciella anpassningar under 

provsituationerna. Specialpedagogen tipsar även om att man kan använda sig utav 

kompensation i den ordinarie undervisningen. Med kompensation menar hen 

talsyntes och rättstavningsprogram, vilket egentligen är bra för alla sfi-elever och inte 

bara de med svårigheter. 

     Undersökningen visar alltså på att det finns en hel del verktyg att ta hjälp av inom 

den här sfi-skolan för att ge stöd åt elever, oavsett om de har dyslexi eller inte. Det 

viktiga är egentligen inte att eleverna får en diagnos, utan det handlar enligt 

specialpedagogen om att lärarna vet var eleverna står i språkinlärningen och utgår 

därifrån med eventuella stödinsatser. Stödläraren säger att det också handlar om hur 

lärare väljer att använda sig av de verktyg som skolan erbjuder. Samtidigt måste vi 

vara medvetna om att vi i Sverige räknas som ett högteknologiskt samhälle, vilket 

enligt svenska dyslexiföreningens (u.å./16) hemsida innebär att vi kräver mer när det 

kommer till att läsa och skriva än vad ett jordbrukssamhälle gör. Konsekvenserna för 

andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter blir därför större om de inte är vana 

vid en högteknologisk omgivning. 

6. Slutsatser 
Jag varken kan eller vill dra en generell slutsats om hur det ser ut inom sfi-

utbildningen i Sverige, utan min avsikt med den här undersökningen är att belysa hur 

några lärare på en sfi-skola i Sverige beskriver att de ser på dyslexi inom sfi-

utbildningen. Genom detta får man en liten inblick i hur verksamheten kan se ut och 

vilka förutsättningar och utmaningar som dessa sfi-lärare ställs inför. Samtidigt kan 

det vara av intresse att sätta in slutsatserna från denna undersökning i ett 

samhällsperspektiv.  

     De slutsatser som jag kan dra utifrån min undersökning är att lärarna har olika 

kunskaper och erfarenheter kring dyslexi, men att det är stödläraren och 

specialpedagogen som besitter den största kunskapen kring dyslexi hos vuxna 

andraspråksinlärare eftersom de specialiserar sig inom detta. Enligt Skolverket 

(2015) krävs det fördjupade kunskaper inom de problemområden som kan uppstå i 

undervisningen för att kunna anpassa undervisningen på ett bra sätt. Ändå finns det 

inte en kvalificerad sfi-lärarutbildning samt solid forskning. Beror det på att man, 

som Lindberg & Sandwall (2012) skriver, ser på sfi-utbildningen som något tillfälligt, 

styrt utifrån arbetsmarknadens krav?  

     Vidare i undersökningen kom det fram att informanterna tycker att det är svårt att 

skilja på vad som är andraspråksinlärning och vad som är tecken på dyslexi. En 

diagnos på sfi-nivå sågs dock inte av informanterna som ett måste, utan man talade 

istället om att undanröja hinder. Samtidigt lever vi i ett samhälle där en diagnos gör 

att man får rätt till stöd, bland annat när det gäller körkort och högskolestudier. Den 

diagnostisering som specialpedagogen gör på läs- och skrivcenter riktar sig till 
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andraspråkselever som studerar på kurser som kommer efter sfi-utbildningen. Att 

kunna språket är en förutsättning för integrering i samhället, så om det tar tid att 

identifiera svårigheter som dyslexi hos vuxna andraspråksinlärare skulle 

konsekvenserna kunna bli att det tar lång tid innan eleverna får möjlighet att 

integreras i samhället, eller om de ens får den möjligheten.  

     Vilka sorts verktyg som finns att ta hjälp av inom sfi-utbildningen för att ge stöd åt 

en elev med dyslexi är många, men de är inte specialiserade för just dyslektiker utan 

för olika sorters behov. Eftersom informanterna i undersökningen anser att det är 

svårt att diagnostisera en elev på sfi, arbetar man med att undanröja hinder hos 

eleverna oavsett om de har en utredd/outredd diagnos. Det borde inte, som 

specialpedagogen säger, spela någon roll hur man får in kunskapen i huvudet. Det går 

lika bra via öronen som via ögonen. Det handlar helt enkelt om hur man väljer att 

använda sig av verktygen som skolan erbjuder.  

6.1. Pedagogisk relevans 
Den här undersökningen är pedagogiskt relevant för att den belyser, dock i liten 

skala, en problematik som är högst relevant i dagens samhälle men som saknar solid 

forskning. Dyslexi inom sfi-utbildningen är en svår och komplicerad uppgift att reda 

ut, eftersom både kunskap inom lärarkåren samt tillgång till rätt resurser kan variera. 

Genom att ta reda på hur några lärare beskriver att de ser på dyslexi inom sfi-

utbildningen, kan man belysa eventuella förutsättningar och utmaningar som lärarna 

ställs inför och hur man tänker kring dem. Undersökningen är inte på något sätt 

generaliserbar, utan man får se undersökningen som ett litet isolerat bidrag till de 

stora forskningsfrågorna. 

6.2. Nya forskningsfrågor 
Något som kom fram i undersökningen var modersmålets betydelse för 

andraspråksinlärningen hos vuxna på sfi. Lärarna och stödläraren påpekade att man 

har modersmålslärare i undervisningen, men att man till största del använder dessa 

på A- och Alfa-nivå. En önskan från stödläraren är att man kunde ha resurser nog för 

att ha modersmålslärare i alla kurser, inte bara för modersmålsundervisning utan 

även som språkstöd. Hen menar att man skulle kunna använda sig av 

modersmålsundervisningen för att till exempel lära eleverna studieteknik, eller 

koppla grammatiken till modersmålet för att få en ökad förståelse för hur det 

fungerar. Det skulle vara intressant att forska vidare kring hur man kan använda sig 

av modersmålet i sfi-undervisningen och vad det skulle innebära för elevernas 

andraspråksinlärning. I Hedmans (2009) undersökning, som är utförd på 

högstadieelever, pekade resultaten på att andraspråkselever som fått 

modersmålsundervisning hade bättre individuella resultatprofiler i båda språken. Det 

vore av intresse att undersöka om detta även gäller vuxna elever på sfi. 
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Bilaga 1 

Inbjudan till att medverka i en studie 
om dyslexi inom sfi 

 

 

Välkommen att delta i en studie som handlar om dyslexi inom sfi-utbildningen. Jag som utför 

studien heter Veronica Sivén och studerar till lärare i svenska och svenska som andraspråk, 

och denna studie är min C-uppsats. Studien handlar om att undersöka hur lärare inom sfi-

utbildningen ser på dyslexi, hur dyslexi visar sig i undervisningen och hur man kan arbeta 

med särskilt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Du som sfi-lärare tillfrågas härmed 

om deltagande i denna undersökning genom att ställa upp på en intervju. 

 

Genom din medverkan får jag möjlighet att belysa några sfi-lärares tankar och åsikter kring 

hur det är att arbeta med elever i behov av särskilt stöd på grund av läs- och skrivsvårigheter. 

Din medverkan i studien är frivillig och det går bra att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 

Här kommer lite praktisk information om studien: 

 Din medverkan i studien baseras på att du arbetar som sfi-lärare. Jag har planerat att 

genomföra enskilda/par-intervjuer med 4–6 lärare. Intervjuerna kommer att spelas in 

via en bandspelare, för att jag sedan ska kunna transkribera dessa till skriven text. 

 Allt material kommer att hanteras konfidentiellt, dvs. att ortnamn, skola och ditt namn 

kommer att anonymiseras, samt att de inspelade intervjuerna endast kommer att 

användas av mig för transkribering, därefter raderas inspelningarna. 

 Jag räknar med att en intervju kommer att ta ungefär en timme, då jag har ett antal 

frågor som jag vill att vi diskuterar, samt att det ska finnas tid för övriga frågor som 

kommer upp under intervjuns gång. 

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa. 

 

Din medverkan skulle betyda mycket för min studie och jag hoppas att den även kommer att 

bidra till något bra i ditt läraryrke. För frågor eller mer information går det bra att kontakta 

mig via e-post eller telefon. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Veronica Sivén 
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Bilaga 2 

Intervjufra gor dyslexi inom sfi 

 

 För att få lite bakgrundsinformation så berätta gärna lite om vilken nivå du arbetar på 

inom sfi, vad eleverna har för kunskaper på den nivån och hur länge du har arbetat 

inom detta. 

 

 Vad har du för erfarenheter av dyslexi? 

 

 Hur anser du att dyslexi visar sig i undervisningen?  

 

 När börjar man misstänka att en elev har dyslexi? Går det att säga på vilken nivå inom 

sfi-utbildningen det är vanligt att man ser indikationer om dyslexi? 

 

 Hur går du tillväga om du misstänker att en elev har dyslexi? 

 

 Enligt Skolverket omfattas inte vuxenutbildningen/sfi av rätten till åtgärdsprogram 

och särskilt stöd. Man rekommenderar istället extra individanpassningar som ska 

stimulera lärandet. Hur skulle dessa individanpassningar kunna se ut för elever med 

dyslexi? 

 

 Finns det övriga resurser att ta hjälp av om en elev är i behov av stöd? Till exempel 

arbetslag, specialpedagog, kurator, modersmålslärare, övrig personal? 

 

 Det står i kursplanen att man inom sfi ska kartlägga elevens förkunskaper, 

förutsättningar och övriga punkter som kan vara av betydelse. Går det att redan i 

kartläggningen av eleven se om det finns misstanke om dyslexi, och hur får man reda 

på det? Är det något speciellt kännetecken man ska leta efter? 

 

 Vilka hjälpmedel har ni tillgång till i klassrummet för elever med dyslexi? Finns det 

hjälpmedel som ni skulle vilja ha men inte har? 

 

 Hur viktigt anser ni att modersmålet är i undervisningen? Finns det möjlighet för 

eleverna att få stöd på sitt modersmål? 

 

 Har du/ni något övrigt som ni vill ta upp om dyslexi inom sfi? Tankar och 

funderingar? Något ni saknar? 

 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 3 

Intervjufra gor dyslexi hos 
andraspra ksinla rare 

 

 För att få lite bakgrundsinformation så berätta gärna lite om vilka 

arbetsuppgifter du har och hur länge du har arbetat inom detta. 

 

 Vad har du för erfarenheter av dyslexi? 

 

 Hur anser du att dyslexi visar sig i undervisningen? Är det något speciellt 

kännetecken man ska leta efter? 

 

 Hur vet man om en elev har dyslexi eller om det är andraspråksinlärning som 

sker? 

 

 Vilka resurser erbjuds på läs- och skrivcenter, och vilka har tillgång till detta? 

 

 Enligt Skolverket omfattas inte vuxenutbildningen/sfi av rätten till 

åtgärdsprogram och särskilt stöd. Man rekommenderar istället extra 

individanpassningar som ska stimulera lärandet. Har du något förslag på hur 

dessa individanpassningar skulle kunna se ut för elever med dyslexi? 

 

 Hur går man tillväga när man utreder om en elev har dyslexi?  

 

 Finns dyslexi inom alla språk? 

 

 Vilka hjälpmedel kan man använda sig av i ett klassrum om man har en elev 

med dyslexi? 

 

 Hur viktigt anser du att modersmålet är i undervisningen? Finns det möjlighet 

för eleverna att få stöd på sitt modersmål? 

 

 Har du något övrigt som du vill ta upp om dyslexi inom sfi? Tankar och 

funderingar? Något du saknar? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


