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Abstract 
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Thesis in Pedagogy 

Title: “Bilingual student’s whit dyslexia, a study about the view of dyslexia and its devel-
opment whit bilingual students in three different schools in one of Stockholm’s suburb.” 
 
    Dyslexia was first time identified in 1881 by Berkhan. For 200 years the science has 

been trying to identified Dyslexia with many different approchements but haven’t yet 

agreed on a definition. A British physician described the case of a 14-year-old boy who 

could not read, but showed normal intelligence and was generally "normal" child of that 

age. There have been so many different theories about what could be the cause of upbring-

ing of Dyslexia. One of the assumptions that have been around bilingual children is that 

they should just be in contact with one language. A typical theory has been that the child 

will grow out of it. The most difficult part has been to define the concept of dyslexia, be-

cause different persons with dyslexia react differently to the weakness. And yet they ha-

ven’t found an answer for this definition of dyslexia.  

What brought dyslexia to my attention is that in Sweden most of the children speak more 

than one language both at home and in school? That made me wonders if the same dyslexia 

test is used on a "ethnic" Swedish child and a bilingual child. And if not what is different 

between the different tests?  

Another question that I have been searching an answer for is why haven’t the development 

of the research of dyslexia been develop with the society. 

    The meaning with this essay is to bring more understanding of the bilingual children 

with dyslexia, and try to explain what happened with the research the last two hundred 

years but even try to explain what dyslexia, bilingual and diagnosis means according to 

the researchers. Until today it’s still difficult to give an exact meaning to the word dys-

lexia. We have through the years just different names to individual’s whit dyslexia; one of 

the names that have been just a long time is "word blind". 
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    En hel del forskning pekar på att dyslexi är en vanlig förekommande svaghet bland 

skolbarnen, som sällan märks om de inte är tvungna att läsa eller skriva. Detta kan däremot 

innebära ett problem om man inte i ett tidigt stadium får de rätta resurserna insatta. Det är 

därför viktigt att för den enskilda dyslektikern att få anpassad hjälp för att kunna klara av 

samhällets olika krav på bland annat hög utbildning. Men även för att kunna leva med sin 

svaghet. 

    I dem kvalitativa intervjuerna som jag genomförde med tre specialpedagoger i tre olika 

skolor i en utav Stockholmsförorter framgick det hur viktigt det är med att man i tidigt sta-

dium arbetar med dyslexin men även dessa elevers självförtroende och med rätt bemötande 

för dessa elevers själv utveckling. Detta visar på hu viktigt det är att man når ut med forsk-

ningen till alla berörda parter. 

    Forskningen visar på att det är svårt att i dagens lägge ge en korrekt beskrivning av vad 

dyslexi är med tanke på hur olika den drabbar de olika individer. 

   Huvud syftet med denna uppsats är att ta reda på hur tre specialpedagoger ser på forsk-

ningen och dyslexins utveckling hos flerspråkiga barn i tre av förortsskolor i Stockholms. 

Ett annat syfte med uppsatsen är att ge en inblick i vad forskningen har kommit framtill 

rörande dyslexin och flerspråkiga barn. 

    Centrala begrepp i uppsatsen är, flerspråkiga barn, dyslexi och diagnos. Dessa be-

grepp kommer jag att senare i uppsatsen försöka förklara. 
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1 Förord 

Syftet med dessa dikter är att ge läsaren en inblick i hur en dyslektiker kan känna sig och 

uppleva olika händelser under en dag. 

 

”Varför ska hon gå ut?” skriker Malin. 

”Tyst med dig.” ryter Bengt tillbaka. 

Men också jag undrar och får alltid samma svar:  

Du behöver lite mer tid än de andra, lilla Maria. 

Men det jag vill veta är: Vad heter det där tabu- ordet?  

Vad heter det som de inte säger?1 

 

Alla säger 

Att den är jättebra, den där boken jag får låna den och har nästan bråttom hem. 

Jag sätter mig i hammocken och slår upp första sidan. 

Men strax börjar bokstäverna leva loppan. 

Orden blir konstiga och ögonen trötta. 

Och själv blir jag som Johan utan Pampers i Tv-reklamen: 

ledsen och kinkig. 

”Och det vill ju mamma inte att jag ska vara.” 

Jag lägger undan boken.2 

                                                                 
1 Wellros Seija, Wellros Maria, En kamp om kunskap 1995: 4, Malmö, Gleerup 
2 Ibid. 1995: 15 
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2 Inledning och bakgrund 

    Under den senaste tiden har jag funderat och undrat vad dyslexi är och hur uppstår den 

och om det skiljer sig när man väljer att diagnostisera ett barn som är flerspråkigt i jämfö-

relse med ett etniskt svenskt barn. Eftersom jag vill bli speciallärare är jag väldigt intresse-

rad av dyslexi. Det som väckte mitt intresse är att det svenska samhället är ett mångkultu-

rellt samhälle där man talar flera olika språk och där svenskan inte längre är en självklarhet 

i barnens uppfostran. 

    Flera gånger under min utbildning har jag tänkt på barn som behöver stöd och på hur 

och på vilket sätt får de stöd för sina olika behov. Jag har flera gånger undrat varför sko-

lorna inte verkar hjälpa barn med dyslexi. Skulle dessa skolor förbjuda en elev som är 

långsynt att ha glasögon i klassrummet eller en elev som är rullstolsbunden att ha en rull-

stol i klassrummet? Det kan ju inte vara elevernas svårigheter som är grunden till att man 

väljer att inte hjälpa eleven ifråga. Kanske är det snarare fråga om okunnighet kring hur 

skolorna ska förhålla sig till dessa barn och deras behov eller så är det bara okunnighet från 

skolans håll utan från hela samhället. Under flera års tid har man försökt bortse från dessa 

barns svårigheter genom att skylla på att barnet är för okoncentrerat då skyller man oftast 

på att de är omogna, behöver mer tid att mogna3. Men det är även svårt att upptäcka barn 

som är tyst i klassen och följer klassens regler och normer. När det gäller läs- och skrivsvå-

righeter hos dessa barn har man trott att det försvinner med tiden. Man har trott att det är 

en tidsfråga innan det försvinner. Men de ekonomiska resurserna som vägs in när man väl-

jer att hjälpa eller inte hjälpa barn med speciella behov. 

    I uppsatsen har jag valt att kalla dyslexin för en svaghet och inte för ett problem, efter-

som vi alla har olika svagheter och för att jag anser att ett problem kan man inte leva med 

utan är svårt och man vet inte hur man ska handskas med det. Medan en svaghet har man 

forskat kring och har olika metoder som kan underlätta livet. Men främst för att vi alla bär 

på olika svagheter på olika grader. 

                                                                 
3 Intervju med Barbro  



 8 

3 Syfte 

    I denna uppsats avser jag att undersöka hur man idag förhåller sig till flerspråkiga barn 

med dyslexi men även att se hur forskningen har ändrats och hur tre specialpedagoger i en 

utav Stockholms förorter ser på mötandet av flerspråkiga barn med dyslexi och hur de an-

ser att det har ändrats. Under flera år har man ansett att flerspråkiga barn med dyslexi har 

dyslexi på grund av att de är flerspråkiga och detta skulle vara ett hinder för deras svenska 

språk att utvecklas4. Syftet med min undersökning är att se om synen på flerspråkiga barn 

med dyslexi har ändrats. 

     

3.1 Frågeställning 

1. Hur ser några specialpedagoger på flerspråkiga barn med dyslexi? 

2. Vad anser tre specialpedagoger i en av Stockholms förorter om vad forskningen har 

bidragit med när det gäller synen på flerspråkiga barn med dyslexi, under de senas-

te åren? 

                                                                 
4 Intervju med Johanna  
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4 Teoretiska perspektiv  

4.1 Dyslexi  

    Här följer först en introduktion till tre centrala begrepp i uppsatsen dyslexi, flerspråkiga 

barn och diagnos. Syftet med detta är att sätta in läsaren i en helhets bild av vad som har 

hänt med forskningen på området fram till idag. 

4.1.1 Forskning om dyslexi 

    Man har sedan 1896, då en engelsk ögonläkare upptäckte att en pojke inte kunde läsa 

och skriva, forskat om dyslexi. I detta fall koncentrerade man sig mest på synen och trodde 

att svagheten låg i synen. Ytterligare en forskare som intresserade sig för dyslexi var skol-

läkaren Alhild Tamm. Han genomförde flera olika studier på barn under 1920-talet i 

Stockholms stads hjälpklasser som stämde in på Morgans beskrivning. Morgan menade till 

skillnad från Alhild Tamm att dyslexi är ett problem med en språklig art. En annan teori 

som Myrberg tar upp i sin forskning är Kågéns teori, som även den avvisades, föreställ-

ningen om att dyslexi skulle förekomma endast bland barn med normal eller hög intelli-

gens då han menar att det kan drabba barn även i hjälpklassen. 

    Från och med 1920 och ca 50 år framöver skedde det inga framsteg inom forskningen 

om dyslexi. Olika teorier pressenterades där en del utvecklade Ortons hjärnhalvteori, som 

bygger på bristande samspel mellan hjärnhalvorna, alltså ”… hjärnhalvorna producerar 

konkurrerande bilder av bokstäver och ord.”.5 Medan andra visade på att dyslexin kan bero 

på en känslomässig störning i barnets uppväxt. Det fanns även de som betonade biokemis-

ka felfunktioner i hjärnan som kan vara orsaken till ”oförklarlig” läs- och skrivsvårigheter.6 

    En annan forskare vid namnet Gjessing diskuterade hur man har inom den medicinska 

och den pedagogiskpsykologiska forskningens haft svårt att komma överens och möt på 

                                                                 
5 Myrberg, Mats, Dyslexi - En kunskaps översikt, vetenskapsrådets rapportserie 2: 2007:23 
6 Ibid. 2007 
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konkurrent. Bertil Hallgren gjorde ett undantag från denna diskussion med sin avhandling 

”Specifik Dyslexia”. Denna avhandling la grunden för beteendegenetiska studier av dys-

lexi, dels tvillingar. När man har analyserat detta resultat har man sett ett mönster som upp-

repats i många andra undersökningar. Det som återkom var: 

1. En relativt hög samförekomst av dyslexi och tal- och språkstörningar. 

2. Inga samband kan konstateras mellan vänsterhänt, ögondominans, intelligens och 

dyslexi. 

3. Dyslexi förekommer oftare bland pojkar än bland flickor. 

4. Två typer av dyslexi med hänsyn till ärftlig bakgrund, där en typ har en hög grad av 

ärftlig inverkan medan den andra inte har en lika tydlig ärftlighetsbakgrund.7 

    Myrberg anser att det är märkligt att denna beskrivning av dyslexins biologiska bak-

grund glömdes bort i ”den biofoba fasen” under den svenska läs- och skrivpedagogiska 

debatten under 1970- och 1980-talen.8 

    Myrberg tar upp i sin avhandling skillnaden mellan den psykologisk och den pedagogisk 

– dyslexiforskning under 1930- till 1970-talet och anser att det är problematisk att tillämpa 

ur en vetenskaplig synpunkt. Eftersom dyslexin här definieras som en avvikelse mellan 

intelligensålder och läsutvecklingsålder. Vad som i detta fall betecknas som dyslektiker är 

den som ligger en och en halv nivå under sin förväntade läsålder, men i nivå med eller över 

sin förväntade intelligensålder. 9Dessa mått är uttryck för ”diskrepanstradition” hos dyslek-

tiker. Det som är grundläggande vetenskaplig problematik med denna definition är att den 

inte är teoribaserad. Denna problematik ger oss inga hypoteser till varför dyslexi uppträder 

eller hur man kan åtgärda svagheten. Gränserna mellan vad som är dyslexi och inte är god-

tyckliga. 10Man kan ställa sig frågan varför kriterierna ska vara en och en halv standardav-

vikelse? I slutpunkterna på fördelningen, där man har färre individer, blir av statiska skäl 

avståndet från den förväntade normalprestationen större än i mitten av fördelningen. Den 

andra osäkerheten i mätningen är att intelligenstestet kan vara för stor för de yngre bar-

nen.11 

                                                                 
7Myrberg, Mats, Dyslexi – En kunskapsöversikt, 2007: 23, Vetenskapsrådet 
8 Ibid. 2007 
9 Ibid. 2007 
10 Ibid. 2007 
11 Ibid. 2007 
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    Dem barn som hamnar längs ned i intelligenskurvan blir det svårare att upptäcka deras 

lästesresultat. Då kommer vi att hitta mindre andel dyslektiker bland barn med låg intelli-

gens och mer andel barn med hög intelligens.12 

4.1.2 Vad betyder dyslexi? 

    Under årens gång har man använt sig av flera olika begrepp för att beskriva elevers olika 

läs- och skrivsvårigheter, man har bland annat kallat det för ordblindhet, specifika läs- och 

skrivsvårigheter och på senare år har man även kallat det för dyslexi. En av termerna som 

användes länge inom forskningen men även inom det allmänna språkbruket enligt Myrberg 

är termen ”ordblind” eller på engelska ”wordblind”. Dyslexi är det vi idag använder oss 

utav som kom tidigt till Norden.13 Diskussionen kring vilket begrepp som ska användas har 

diskuterats länge. Begreppet dyslexia som är en beteckning av specifik läs- och skrivsvå-

righeter, har använts länge på en förvärvad hjärnskada. 

    Man blev nu mer angelägen att göra åtskillnad mellan detta tillstånd och allvarig läs- och 

skrivsvårigheter, som kan uppträda vid barndomen utan någon direkt hjärnskada. Detta 

gjorde att man började diskutera mellan två begrepp ”acquired dyslexia” (=att man ärver 

dyslexin) och ”developmental dyslexia (=att man senare i livet utvecklar någon form av 

dyslexi)” under 1930-talet.14 

    Dyslexi (som även heter läs- och skrivsvårigheter) kommer ifrån det grekiska ordet 

”dyslexia”. ”Dys” innebär svår och ”lexis” innebär ”tal”, ord.15 

    Ordet dyslexi användes till en början av en tysk ögonläkare i Berlin 1887.16 Han använde 

beteckningen dyslexi på vuxna patienter med hjärnskador. Den som först beskrev begrep-

pet dyslexi hos barn var en engelsk skolläkare vid namnet Morgan (1896), men han valde 

istället att kalla det för ”wordblindness”.17 

    Dyslexi betyder att man har svårt att läsa eller skriva, men även kan ha svårt för båda 

delar, det man kort kan säga är att ”dyslexi innebär bland annat specifika svårigheter att 

                                                                 

12 Myrberg, Mats Dyslexi – En kunskapsöversikt, 2007: 25, Vetenskapsrådet 
13 Ibid. 2007 
14 Ibid. 2007: 22 
15 Madison, Sigrid & Johansson, Judith, Dyslexi Vad är det? Vad kan vi göra? Lund: 
Madison Läromedel.1999: 7 
16 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar Dyslexi från teori till praktik 2001, Stockholm i Natur och kultur 
17Ibid. 2001: 11 
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urskilja och hantera språkets minsta byggstenar, fenomen”.18 Med andra ord kan man säga 

att ”dyslexi är en störning i kodningen av skriftspråket, orsakat av en svaghet i det fonolo-

giska systemet”.19 Men det pågår fortfarande diskussioner kring definitionen av dyslexi. 

Därför är det än idag svårt att exakt säga att det här är dyslexi. Varför man än idag, 100 år 

efter det att man upptäckte dyslexi, fortfarande diskuterar betydelsen av ordet dyslexi kan 

bero på att dyslektiker inte är en homogen grupp. Alla människor är skapade olika och vi 

påverkas olika av samma situationer. Visa som får dyslexi kanske upplever och beter sig 

som om det är fel på en och inte kan skapa sig förståelse över sin situation medan andra ser 

det som en lättnad. Eftersom två personer kan uppleva samma svaghet på olika sätt, den 

ena kan anse att det är acceptabelt medan den andra anser att det är besvärligt. 

4.1.3 Vad beror dyslexi på? 

    Det finns flera olika orsaker till att man har dyslexi. De som har dyslexi har oftast svårt 

att förstå och skilja på ljud i språket. Information som skickas till hjärnan lagras och bear-

betas på ett annorlunda sätt hos dem som har dyslexi. 

 

20 

    Figur 1. Området i vänstra hjärnhalva där avvikande aktivitets mönster har registrerat hos individer med 

dyslexi.
21 Ljus gråa området: Lägre frontala områden, mörkgråa området, Wernicke BA222: mindre 

mörkgråa området. Gyrus angularis BA39, den avlånga cirkeln: Extrastriatrum BA 18/19, det vita 

området. BA17 

                                                                 

18 Bjar, Louise och Lidberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk 2003, Lund: Studentlitteratur 
19 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar Dyslexi från teori till praktik 2001: 38, Stockholm i Natur och kultur 
20 Myrberg, Mats, Dyslexi – En kunskapsöversikt 2007: 44, Vetenskapsrådet 
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    Beroende på metoden man har använt vid undersökning av hjärnans aktiviteter har man 

kommit fram till lite olika resultat. Men de allra flesta studierna har ändå visat det främst 

handlar om tre områden i hjärnhalvan där man har märkt avvikande aktivitetsmönster hos 

individer med dyslexi.22 De regioner det rör sig om är frontalloben (ungefär Brocas områ-

de), där har man observerat mer aktivitet. I ett annat område mellan temporallen och parie-

talloben har man observerat mindre aktivitet och det intilliggande området av occiptetallo-

ben även här har man observerat mindre aktivitet. 23 

    Enligt Myrberg har vi två typer av läsning. Den ena kallar han för ”off line” läsning det 

som sker i skolan den andra kallar han för ”on-line” läsning, det är då man läser tillexem-

pel dagstidningar, alltså det vi kan läsa i vardagslivet.24 Om man inte har dessa funktioner 

kan det få konsekvenser för vad vi gör. Som tillexempel att klara av att läsa en kokbok 

eller att klara av att läsa och tolka skyltar när man kör bil. De två andra läsarter som Myr-

berg tar upp är den första ”att läsa för att lära”. Denna funktion har en långsiktig betydelse 

för individens utvecklingsmöjligheter och vägval i livet. Den andra är ”att läsa skönlittera-

tur”. Denna form av läsning gör oss delaktiga i andra människors tankar och upplevelser. 

Dessa olika funktioner hjälper oss att utvecklas på olika sätt i livet.25 De ger oss olika erfa-

renheter och kunskaper som vi senare kan använda vid olika val i livet. De ger oss inspira-

tion och förståelse för vårt eget och andras liv.  

    Då hjärnan utvecklas har både miljön och arvet stor betydelse. Individer som är uppväx-

ta i en läskultur har det lättare att ta till sig och lära sig läsa, medan individer som är upp-

växta i en berättarkultur inte har samma förutsättningar. Dessa olika kulturer ger oss olika 

egenskaper och öppnar olika möjligheter för oss att lära oss.26 

    Forskning har visat att det är mer pojkar än flickor som har dyslexi. Varför man tar detta 

som en självklarhet är för att pojkar i allmänhet mognar senare än flickor gör, detta påver-

kar i sin tur bland annat läs- och skrivförmågan.27 ”I praktiken står det dock klart att poj-

                                                                                                                                                    
21 Mats Myrberg, Dyslexi- En kunskapsöversikt, 2007: 44, Vetenskapsrådet 
22 Ibid. 2007 
23 Ibid. 2007 
24 Ibid. 2007: 6 
25 Ibid.:2007: 6 
26 Ladberg, Gunilla och Nyberg, Ola, Barnen och språken, Två språkighet och flerspråkighet i familjen och 

förskolan, 1996, Lund Studentlitteratur 
27 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar (2001) Dyslexi från teori till praktik, Stockholm i Natur och Kultur 
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kar, jämfört med flickor, betydligt oftare har problem med de funktioner inom läsning och 

skrivning som man måste behärska för att klara skolarbete”.28 Att man har kommit fram 

till detta i forskningen kan bero på att pojkars problem, när det kommer till exempelvis 

dyslexi, flerspråkighet och andraspråksinlärningssvårigheter, har fått mer uppmärksamhet. 

4.1.4 Vilka konsekvenser kan dyslexi få? 

    De flesta med dyslexi skäms, känner sig dumma och detta i sin tur leder till att många 

dyslektiker har dåligt självförtroende. På grund av att man känner en skamkänsla över sin 

svaghet hittar man på olika sätt att undvika att bli ”sedd” med sina svagheter. Dyslektiker 

brukar undvika uppgifter eller ämnen där de måste läsa eller skriva eller där det krävs både 

och. Detta är problematiskt om man är dyslektiker och går i skolan, eftersom man hela 

tiden på olika sätt är tvungna att försöka dölja sin svaghet. Det tar på krafterna hos eleven, 

att hela tiden behöva vara på sin vakt. 

    En annan konsekvens som man kan uppleva som dyslektiker är att det kan vara svårt att 

ta körkortet eftersom det kan upplevas som svårt att hinna läsa och tyda skyltar. 

    Ytligare en konsekvens kan vara att det är jobbigare att läsa kurslitteratur och detta gör 

att man väljer att inte läsa på högskolan. 

4.1.5 Hur vanligt är dyslexi? 

    Det finns olika statistik på hur många som har dyslexi i Sverige. Beroende på vad man 

undersöker ser statistiken olika ut. De siffror som nämns beror på hur man har gjort sina 

undersökningar. En del undersökningar visar att någonstans mellan 5-8 % av svenskarna 

har dyslexi. Detta är beroende på vilket sätt undersökning görs och vad man söker.29 

    Enligt Høien, Torleiv med flera tar i sin bok Dyslexi från teori till praktik upp tre olika 

grupper av dyslexi.30 

1. Dyslexi: Svårigheter med ord avkodning och rättskrivning, dessa symtom beror på 

en svaghet i det fonologiska systemet. 

                                                                 
28 Gillberg, Christopher och Ödman, Maj, Dyslexi – Vad är det? 1994: 40, Stockholm i Natur och kultur 
29 Elin Francke, Metoder för produktutvärdering när användarna har dyslexi 2004: 3. Stockholm, KTH (Ve-

tenskap och konst) Numerisk analys och datalogi 
30 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar (2001) Dyslexi från teori till praktik, Stockholm i Natur och kultur 
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2. Auditiv dyslexi: Svårigheter med att skilja på språkljud som liknar varandra och 

svårigheter med ljudbindningar. 

3. Visuell dyslexi: Svårigheter med att uppfatta, tolka och minnas bokstäver och ord-

bilder. Men det finns de som kan ha både auditiv och visuell dyslexi.31 

    Man har valt att gruppera dyslektiker i tre undergrupper, alltså dyslexi samt visuell och 

auditiv dyslexi för att kunna skapa en mer homogen grupp inom dyslexi. Man bör inte 

glömma vikten av de stora individuella skillnaderna mellan dyslektiker under varje under-

grupp32.  

4.1.6 Hur kan man hjälpa elever med dyslexi? 

    Som privatperson ska man aldrig glömma att alla människor har olika svagheter i sitt liv. 

Och alla former av svagheter kan man bearbeta på olika sätt. Dyslexin är något man kan 

förebygga men inte bli av med. Som auktoritet i skolan bör man som lärare ha kännedom 

om alla elevers svagheter och starka sidor. Man bör då försöka anpassa undervisningen till 

alla elevernas behov. Elev med dyslexi kan förberedas genom att berätta om vad som 

kommer att tas upp nästa lektion. Finns det en text eleverna ska läsa kan eleven få del av 

den dagen innan så att han eller hon får möjlighet att läsa den i förväg och på så sätt kan 

vara mer delaktig i lektionspasset. Det finns läromedel som finns på band eller skiva som 

man exempelvis kan beställa till eleven så att denne kan få tillgång till litteraturen på ett 

helt annat sätt. Innan ett prov kan läraren till exempel läsa in frågorna på band. I ett klass-

rum bör en dyslektiker ha möjlighet till en dator, då det förekommer skrivuppgifter och 

bandspelare då det är en text man ska läsa. 

    Enligt Høien, Torleiv med flera bör en lärare som har en elev med dyslexi arbeta på bred 

front. ”Det handlar också om att skapa meningsfull lässituation som eleverna upplever 

som viktiga och värdefulla”.33 Detta är viktigt för alla elever oavsett om de har dyslexi eller 

inte. Om en elev upplever att undervisningen är meningsfull kommer eleven att utvecklas 

på alla plan, både på ett personligt plan och på ett kunskapsmässigt. Här handlar det om 

                                                                 

31 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar, Dyslexi från teori till praktik. 2001: 21, Vetenskapsrådet 
32 Ibid. 2001 
33 Ibid. 2001: 264 
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vilken text man väljer och hur den tilltalar eleverna. Texten bör handla om frågor som en-

gagerar eleverna och väcker deras intresse för djupare förståelse av texten.34 

4.2 Flerspråkiga barn och dyslexi 

    Genom invandring har det svenska samhället förändrats. Flera av barnen har idag ett 

annat modersmål än svenska. En stor del av dessa barn har lätt att ta till sig det svenska 

språket, men det finns de som har det svårare. De barn som har visat att de har svårare att 

ta till sig det svenska språket, har man haft olika förklaringar till deras svagheter, bland 

annat har man diskuterat barnens bristtillfälliga expandering till det svenska språket.35 

Språkstörning är något som sällan har diskuterats som en problematisk anledning och en 

sådan språkstörning skulle kunna påverka barnets modersmål och svenska språket från att 

utvecklas. Antalet barn som remitteras till logopedmottagningar i Sverige ökar, detta trotts 

att det finns lite forskning inom språkstörning i kombination med tvåspråkighet.36 

    Att ha en nedsatt språkförmåga kan orsaka att barnet får emotionella och sociala pro-

blem både för barn som har tvåspråk och de som har ett språk. Det är därför det är viktigt 

att tillståndet upptäcks tidigt och detta i sin tur kräver då pålitliga testinstrument. Dessa 

instrument finns dock endast för enspråkiga och detta kan ledda till att tvåspråkiga barn 

kan bli underdiagnostiserade och därmed inte få den hjälp de behöver. Man brukar se två-

språkiga barns svagheter som något relaterad till tvåspråkigheten i sig.37 

    Eva-Kristina, Salameh, definierar begreppet tvåspråkighet på följande sätt, ”… tvåsprå-

kighet innebär att ett barn är tvåspråkigt om det kontinuerligt exponeras för ett annat 

språk än svenska”.38 För att ett tvåspråkigtbarn ska få en diagnos bör den visa en språk-

störning på ett av språken.39 

                                                                 
34 Høien, Torleiv och Lundberg Ingvar, Dyslexi från teori till praktik. 2001, Vetenskapsrådet 
35 Salameh, Eva-Kristina, 2003, Language impairment in Swedish bilingual children- epidemiological and 

linguistic studies, Lund Studentlitteratur 
36 Ibid. 2003 
37 Ibid. 2003 
38 Ibid. 2003: 51 
39 Salameh, Eva-Kristina, 2003, Language impairment in Swedish bilingual children- epidemiological and 

linguistic studies Lund Studentlitteratur 
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    Salameh gjorde en undersökning där hon studerade hur ofta tvåspråkiga och enspråkiga 

barn remitteras till en logopedmottagning. Resultatet av hennes undersökning visade att 

både en- och tvåspråkiga barn remitterades till Barnavårdcentralen. Det fanns ingen skill-

nad mellan grupperna. Av dem som sen remitterades vidare från BVC var det färre två-

språkiga barn40. Undersökningen visade även på att det fanns högre risk att tvåspråkiga 

barn fick remiss först efter fem års ålder. De fick oftare lika remiser från olika insatser än 

de enspråkiga barnen. Det var även färre tvåspråkiga barn som remitteras till en logoped.41 

    Det som även kom fram av bedömningen var att de flesta barn som remitterades hade 

ingen språkstörning och detta skilde sig inte mellan grupperna. Barn som är tvåspråkiga 

löpte större risk att få diagnosen grav språkstörning. 

    Man tittade närmare på vilka orsaker som lede till att man avslutades en behandling. 

Resultat av detta visade att det var nästan fyra gånger mer för ett tvåspråkigt barn. När man 

sedan undersökte hur stor risk det är att behandlingen avbröts för ett barn med grav språk-

störning, var det tvåspråkigt barn som löpte större risk. Det finns fortfarande ingen riktig 

förklaring till varför en behandling avbryts.42 

    I en annan undersökning som Salameh utförde undersökte hon hur betydande ärftlighe-

ten är hos enspråkigtbarn. Det visade sig då att ärftligheten är av betydelse hos enspråkiga 

barn. Det var större risk att en pojke i det en enspråkig grupp fick diagnosen dyslexi, men i 

den tvåspråkiga gruppen kunde man hamna i riskzonen i kombination med faktorer i den 

omgivande miljön.43 Ärftligheten bland tvåspråkiga barn var ingen riskfaktor. Denna slut-

sats bygger man på om tolk används av föräldrar under en längre period trotts det att för-

äldrarna har levt i Sverige några år.44 

4.2.1 Språkets betydelse för barnet 

    Ett språk är barnens verktyg att ta sig fram här i världen. En del av individer föds i fa-

miljer där man talar mer än ett språk. Dessa barn har alltid ett behov av att få tala och ut-

veckla sina språk i de olika miljöer där de förekommer. Barn som är flerspråkiga har ett 

                                                                 
40 Salameh, Eva-Kristina, 2003, Language impairment in Swedish bilingual children- epidemiological and 

linguistic studies Lund Studentlitteratur  
41 Ibid. 2003 
42 Ibid. 2003 
43 Ibid. 2003 
44 Ibid. 2003 
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behov av minst två språk, det ena är familjens och det andra är samhällets. ”Familjens 

språk är viktigt för ett barn på ett sätt som inga andra språk kan bli, därför att familjen är 

viktigare än någon annan tillhörighet för barnet,”45 medan samhällets språk behövs för att 

kunna utvecklas som medborgare i ett samhälle. 

    ”Det handlar inte om antigen eller, inte om modersmålet eller svenska. Det handlar 

alltid om båda språken. Det som avgör är vilka möjligheter vi vuxna ger barnet”.46 Barn 

har lätt att lära sig att anpassa sina språk till olika situationer de befinner sig i, därför behö-

ver barn båda sina språk. 

    Det finns skilda uppfattningar kring vad som menas med tvåspråkigheter eller flersprå-

kiga barn. Det finns en vid definition om vad som är tvåspråkighet eller flerspråkiga barn, 

som menar att barnen använder mer än ett språk i sitt vardagsliv. Men det är få forskare 

som väljer att använda denna definition. Enligt Gisela Håkansson47 finns det fyra olika de-

finitioner som forskare väljer att använda sig av: 

 

1. Ursprungskriteriet: Definitionen är klar och tydlig och menar att det första språket 

som man lär sig inte är svenska. Barnet i detta fall är tvåspråkigt och då har man 

antigen lärt sig tvåspråk eller så talar man hemma svenska. 

 

2. Kompetenskriteriet: I detta fall är det lite svårare att definiera vad som menas med 

tvåspråkighet. Med denna definition menar man att det språk man kan bäst och man 

är tvåspråkig om man kan behärska två språk lika bra. 

 

3. Funktionskriterier: En person som först och främst använder sig av sitt modersmål. 

Medan en tvåspråkig person använder sig av två språk i de flesta situationer i enlig-

het med egna och samhällets krav. 

 

                                                                 
45 Ladberg, Gunilla och Nyberg, Ola Barnen och språken, Tvåspråkighet och flerspråkighet i familjen och 

förskolan 1 996: 5, Lund Studentlitteratur 
46 Ibid. 1 996: 5 
47 Håkansson, Gisela, Två språkighet hos barn i Sverige 2 003: 15, Lund:Studentlitteratur 
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4. Attitydkriteriet: detta är ett sätt att identifiera sig på. Man använder sig utav språket 

för att identifiera sig själv, då blir man antigen identifierat av samhället eller man 

själv identifierar sig själv som två språkig.48 

    Olika forskare använder olika definitioner för flerspråkigheter beroende på hur man gör 

sin undersökning och vad man undersöker. Vi tolkar saker och ting på olika sätt. 

4.2.2 Språkets olika funktioner 

    Språket handlar inte endast om det skriftliga eller talade språket. Språket ger oss möjlig-

het till interaktion med andra människor och ett sätt att uttrycka våra olika känslor på. Ge-

nom att vi lär oss behärska språket kan vi tyda olika kulturella koder som man möter och 

de kulturer vi kommer i kontakt med. Vi lär oss hur man förväntar sig att vi ska vara.  

    Med hjälp av språket bygger vi upp olika ritualer i samhället, som hjälper oss att ta vara 

på samhället. Genom språket får man en känsla av bekräftelse, när exempelvis en granne 

hälsar och om man då inte hälsar tillbaka kan personen få en känsla av att den inte existe-

rar. 

    Vi har olika behov av språken som vi använder oss av. Beroende på vem man tilltalar 

och vad som konversationen handlar om, använder vi oss av språket. 

4.2.3 Hur misstänker man dyslexi hos flerspråkiga barn? 

    Att lära sig ytterliggare ett till språk utöver sitt modersmål samt en ny kultur kan vara 

jobbigt i sig för ett flerspråkigt barn. Dessa barn måste lära sig ett nytt språk både muntligt 

och skriftligt och samtidig ha olika skolämnen vilket kan vara påfrestande. Detta kan bli 

extra svårt för ett flerspråkigt barn med dyslexi. De flesta forskare är eniga om att man ska 

uppmuntra barnet att använda sig av båda språken. 

    Att ett flerspråkigt barn misstänks ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på att eleven har 

ett begränsat ordförråd eller rent av inget intresse för att läsa olika böcker. Efterföljden av 

detta leder till att barnets skriftliga och muntliga språk är outvecklat. 

    Det som kan gör att man misstänker dyslexi hos ett flerspråkigt barn är: 

 

                                                                 
48 Håkansson, Gisela, Två språkighet hos barn i Sverige 2 003: 15, Lund: Studentlitteratur  
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 1. Kastar om bokstäver på både språken.  

 2. Läser fel på enkla ord som han eller hon vet betydelsen på  

 3. Tappar bort eller lägger till ändelser  

 

    I detta fall bör eleven utredas i samarbete med sin hemspråkslärare/tolk, men först av en 

specialpedagog och sedan om det behövs en logoped.49  

4.3 Diagnos 

4.3.1 Diagnosens bakgrund 

    Det finns inga tydliga symtom hos en dyslektiker. En dyslektiker gör ofta samma fel 

som icke dyslektiker när de läser eller skriver. ”De gör däremot fler fel av samma sort som 

andra gör, både när de läser och skriver.”
50 Man skulle tro att dessa fel försvinner med 

åldern, vilket det inte gör för dyslektiker. Att man har svårigheter i läsning och skrivning är 

det som ger uttryck åt dyslexi. Men dessa brister kan även vara uttryck för andra svårighe-

ter så som till exempel, ”språkliga uppväxtmiljön, för koncentrationssvårigheter, eller för 

pedagogiska brister i samband med läs- och skrivinlärning.”51 Detta utgör problemet vid 

identifiering dyslexi från andra inlärningssvårigheter. Man bör då komma under ytan med 

de kognitiva funktionerna som är en orsak till dyslexin. I detta fall utgör de fonologiska 

svagheterna kärnproblemet.52 För att kunna se om en har de dyslexitypiska fenologiska 

problemen bör man använda normerande individualtest av fonologiska förmågan i olika 

avseenden.53 Testen som görs beskriver den fenologiska bearbetningen i både term av tem-

po och korrekthet.54 

                                                                 

49 Af Sandberg, Susanne (2003), Mini Läsk – pärmen, Tips om läs- och skrivsvårigheter, Stockholm, Läsk - 

projektet.  
50 Myrberg Mats, Dyslexi – En kunskapsöversikt 2007: 60, Vetenskapsrådet 
51 Ibid. 2007 
52 Ibid. 2007 
53 Ibid. 2007 
54 Ibid. 2007 
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4.3.2 Diagnosens regelverk 

    Det finns olika institutioner där man kan göra utredningen hos. En av dessa institutioner 

är klinisk psykolog som arbetar enligt DSM-IV där man identifierar olika grader av läs- 

och skrivsvårigheter igenom en diskrepansdefinition, alltså att se skillnad i språkutveck-

lingen hos flera barn. Det finns även logopeder som jobbar inom skolan som kan göra en 

utredning. Logopeder jobbar med språkliga svårigheter55och deras utredning sker genom en 

språklig test. Det är inte en självklarhet att en utredning sker hos sjukvården utan kan även 

göras av skolpsykologer eller specialpedagoger på begäran av skolan eller föräldrarna. Det 

finns inga specifika instruktioner på hur en utredning ska gå till. Det som man brukar an-

vända sig utav i skolorna är så kallade screeningstest, det vill säga läs- och skrivtest som 

kan användas på alla barn i en åldersgrupp.56 ”Oftast är screeningstesten normerade så att 

man kan se i hur stor utsträckning en vis elevs resultat på testet från den förväntade nor-

mer”.57 Mats Myrberg tar upp två olika typer av screeningstester: 

 

1. Funktionella delen där man testar elevens stavning, ordavkodning, läshastighet, 

ordförråd etc. 

2. De kognitiva förmågorna så som fonologisk medvetenhet alltså hur väl eleven kan 

skilja på olika ljud inom språket men även hur man hanterar olika språkliga ljud 

och uppbyggnad av begreppen.58 

 

    Den elev som hamnar lågt i resultatfördelningen får genomgå en noggrann individuell 

test som genomförs av en specialpedagog eller psykolog.59 Dyslexiföreningen som har ut-

arbetat riktlinjer för hur man ska göra en utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det börjar 

med att man gör en screeningstest där man ser hur eleven ligger till när det gäller läsningen 

och skrivningen. Screeningstestet bör göras höstterminen i skolår 2, 4 och 7 och första året 

på gymnasiet.60 Screeningen börjar i klassrummet, där klassläraren gör en fördjupad kart-

                                                                 
55 Myrberg, Mats, Dyslexi – En Kunskapsöversikt. 2007, Vetenskapsrådet  
56 Ibid. 2007 
57 Ibid. 2007 
58 Ibid. 2007 
59 Ibid. 2007 
60

  Ibid. 2007 
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läggning och analys av elevens läs- och skrivförmåga med hjälp av en standardiserat och 

normaliserat testmaterial, sedan bör detta kompletteras med någon läs utvecklingsschema 

man har på skolan. Bedömningen leder till att eleven kan få ett åtgärdsprogram vid behov. 

Om man upptäcker att en del elever inte kommer att få en tillräcklig bra insats inom klas-

sens ramar bör en specialpedagog göra en särskild utredning. Inom rimlig tid cirka - tre 

månader – bör man uppnå önskat resultat bör man då koppla in elevhälsoteamet eller 

kommunen.61 Inom elevhälsoteamet bör det finnas specialkompetens utöver läs- och skriv-

problematiken. Bedömningen utav tal- och språkutveckling kan ske på ett professionellt 

sätt. Då kan det bli aktuellt med en remiss till hälso- och sjukvården. Man bör följa upp 

samtliga insatser. Oavsett om utredningen ledder till ett åtgärdsprogram ska man följa upp 

det.62 

    Att testa bokstavskunskap och fonologiska medvetenhet skolstart ger en god indikation 

av läs och skrivutveckling under första skolåret. Genom att testa elevens språkutveckling 

från åldern två till fyra kan man tidigt upptäcka om det finns en risk för framtida läs- och 

skrivproblem. Det är viktigt att i tidigt stadium kunna identifiera signalerna för kommande 

läs- och skrivsvårigheter så att man kan hjälpa eleven tidigt och förebygga svagheten. Det 

är betydligt svårare att utföra en enskild prognos på en elev.63 Många av testerna som an-

vänds har en mätosäkerhet som inte skulle vara tillåtet om man skulle göra en diagnos på 

kroppsliga sjukdomar. Dessa tester är till för att göras på gruppnivåer men inte tillräcklig 

säkra för att göras på en individnivå och användas som underlag. Där med kan man med 

mäta och se om en elev tillhör en riskgrupp men man kan aldrig utesluta om en elev kom-

mer eller inte kommer att ha svagheter inom dyslexin.64 

    En annan svårighet är att se svaghetens ursprung (etiologi) i samband med en utredning. 

Man kan ta fram en släkt historia i samband med en förhistorisk sjukdom, som kan uppfat-

tas som en orsak för att det kan röra sig om genetiskt betingad dyslexi. När sådant inte 

framkommer och eleven inte visar tecken på en fonologisk medvetenhet i testet av till ex-

empel ”nonordläsning, utmynnar utredningen oftast i det lakoniska konstaterandet att det 

inte rör sig om dyslexi”.65 Utgångspunkten för utredningen är att se de observerbara läs- 

                                                                 
61 Myrberg, Mats, Dyslexi – En kunskaps översikt. 2007, Vetenskapsrådet  
62 Ibid. 2007 
63 Ibid. 2007 
64 Ibid. 2007 
65 Ibid. 2007: 63 
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och skrivsvagheterna för att se om testpersonerna behöver lika mycket pedagogiskt stöd 

som om det vore dyslexi. Det kan istället röra sig om koncentrationssvårigheter men det 

kan även röra sig om språkbyten under uppväxttiden, som specifik språkstörning eller kan-

ske effekter av pedagogiska brister i den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Här kan 

det vara nödvändigt att eleven får en utredning av en logoped.66 Kommunen bör ha ett cen-

tral resursteam för sådana fall. Men fortfarande saknar man forskningsbaserad metodut-

veckling som myndighetsföreskrifter för att kunna genomföra dessa sorters av utredning-

ar.67 

4.3.3 Diagnosens betydelse 

    En diagnos påverkar inte endast vår syn på skolan och vår kunskaps inhämtning utan 

även på hur vi uppfattar oss själva och ser oss själva. Det är som att man tillskrivs en ny 

identitet. Många dyslektiker som får en diagnos undrar vem de är både inåt och utåt. Dys-

lexin blir en del av självförståelsen och en form av ett själv.68 När man får ord på sin svag-

het börjar man granska sig själv och söka förståelse för sin egen identitet och hur man ska 

utvecklas. 

4.3.4 Diagnosen ger möjlighet till reflektion 

    Karin Zetterqvist Nelson har i sin bok ”Dyslexi- en diagnos på gott och ont” gjort några 

intervjuer med elever, föräldrar och pedagoger. I intervjuerna framkommer det hur elever-

na/barnen förhåller sig till diagnosens verkan. Dessa elever förhåller sig till sin inlärning på 

ett problematiskt sätt69 och enligt Zetterqvist Nelson kan de ha olika förhållningssätt till 

diagnosen om dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. 

1. För det första visar barnen att de känner till diagnostiseringen dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter. Barnen använder sig av de vanliga termerna när de nämner sin 

diagnos. 

                                                                 
66 Myrberg, Mats, Dyslexi – En kunskaps översikt. 2007, Vetenskapsrådet  
67 Ibid. 2007 
68 Nelson Zetterqvist, Karin, Dyslexi- en diagnos på gott och ont 2003, Lund Studentlitteratur 
69 Ibid. 2003 
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2. För det andra är barnen medvetna om sin situation och de delar med sig av olika er-

farenheter kring själva testsituationer och specialundervisningen, som har på träffat 

efter att de har fått en diagnos och vilken betydelse detta har haft för dem. 

3. För det tredje anser de sig själva som subjekt med utgångspunkt i diagnostiska ka-

tegorin. De klär sig i den rollen igenom att benämna deras olika svagheter i termer 

som ”jag är dyslektiker” eller ”jag har läs- och skrivsvårigheter”. 

4. För det fjärde det sätt barnen pratar om diagnosen visar på att de har anammat det 

som känner tecknar dyslexin eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Med andra 

ord menas att barnen pratar om sin läsande och skrivande i problemorienterade 

termer.70 

    Detta visar på att barnen inte endast talar om sig själva i diagnosiska termer utan även 

tillskriver sig själva de specifika egenskaper som kännetecknar en diagnos. Alla människor 

reagerar olika på olika besked man får ta del av i livet. En del barn reagerar med att vilja 

prata om sig själva och deras erfarenheter medan andra drar sig undan och är mer tystlåtna. 

De olika sätt som barnen förhåller sig till sina svagheter beror på vilka reaktioner de tidiga-

re har fått. Om en individ känner sig positivt bemött trots sina svagheter kommer den att 

själv förhålla sig positiv till sina svagheter. En diagnos kan vara både på gott och ont. En 

diagnos som leder till att en elev känner sig belastad och fel på den kan detta leda till att 

eleven blir tillbakadragen. En elev som känner sig lättad efter en diagnos kan bli mer öp-

pen och vilja hjälpa sig själv. 

4.3.5 Skolans syn på diagnosen 

    Lärarnas roll i dessa barns liv är avgörande eftersom de representerar en professionell-

grupp, vilken roll lärarna representerar i dessa barns liv kan man se på rollen elev lärare 

emellan. I Nilsons bok kan man läsa att föräldrarnas och lärarnas syn på de berörda barnen 

skiljer sig.71 Föräldrar talar mer med oro och ängslan över sitt barns välbefinnande, medan 

en lärare har en mer professionell roll. Skillnaden är att ”föräldrarna dramatiserade sina 

barns problem och de hjälpåtgärder skolan vidtog”.72 Föräldrarnas förhållnings sätt till 

                                                                 

70 Nelson Zetterman, Karin, 2003, Dyslexi – En diagnos på gott och ont 2003, Lund Studentlitteratur 
71 Ibid. 2003 
72 Ibid. 2003: 218 



 25 

diagnosen är viktig för hur barnet själv kommer att uppfatta och förhålla sig till diagnosen. 

Detta kan kanske bli ett problem för skolan då föräldrarna inte är samarbetsvilliga. Detta 

kan färga av sig på barnet. Nelson tar upp i sin bok olika lärares förhållningssätt till dyslexi 

och specifika läs- och skrivsvårigheter.73 De pedagoger som Nelson har intervjuat har haft 

olika syn på ifall diagnosen utfärdad av en logoped eller någon annan professionell person. 

En intervjuad lärare menar att det är avgörande för om man ska kunna ge fullständig hjälp 

med de resurser som behövs och finns tillgängliga. Medan andra intervjuade pedagoger 

inte ser diagnosen som något central för att kunna sätta in resurser, utan hur eleven är och 

upplever sin diagnos som mer viktig och på detta bygga upp en form av studieplan för ele-

ven ifråga. Ytterligare en annan lärare ser diagnosen snarare som två separata svårigheter 

än som dyslexi. Man talar hellre om läs- och skrivsvårigheter och på så sätt påpeka elevens 

svagheter inom de olika områdena.74 Genom intervjuerna kom Nelson fram till olika punk-

ter varför lärarna anser att diagnosen är viktig: 

 

1. En förklaring till elevens problem 

2. Ett sätt att göra eleven medveten om sina problem 

3. Utgångspunkt för pedagogiska åtgärder 

4. Nyckeln till särskilda resurser 

5. Moralisk räddare för läraren.75 

    Detta ger diagnosen ett värde av att vara en utgångspunkt för att förklara och ange en 

orsak till en svaghet ifråga, men även ett psykologiskt, socialt, ekonomiskt och moraliskt 

värde för lärarna. Det som kan vara ett negativt förhållningssätt till diagnosen är: 

 

1. Eleven inte framstår som dyslektiker i jämförelse med andra elever 

2. Lärarnas tidigare kännedom om dyslexi inte stämmer med eleven ifråga 

3. Elevens positiva utveckling av läs- och skrivförmåga 

4. Det finns alternativa förklaringsmodeller till elevens problem 

5. Diagnosens självuppfyllande effekter för eleven ifråga.76 

                                                                 
73 Nelson Zetterman, Karin, Dyslexi – En diagnos på gott och ont 2003, Lund Studentlitteratur 2003  
74Ibid. 2003 
75 Ibid. 2003: 248 
76 Ibid. 2003 
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    De olika sätten att se på diagnosen har med hur delaktig läraren har varit i utredningen 

av eleven i samband med misstanke om att svagheten bottnar i dyslexi eller specifika läs- 

och skrivsvårigheter. Detta visar på att det är viktigt för läraren att vara delaktig i själva 

processen att definiera elevens svaghet. 



 27 

5 Metod 

    Jag har i denna studie använt mig av en kvalitativ metod vid intervjuerna och ett mikro-

perspektiv, där jag har intervjuat tre verksamma specialpedagogers syn på flerspråkiga 

barn med dyslexi i tre olika skolor i en av Stockholms stadsdelar. Och utgått från Bo, Patel 

med fler sätt att se på en kvalitativ undersökning där de menar att en kvalitativ undersök-

ning är komplex, detta på grund av att en kvalitativ undersökning inte är enhetlig. Det som 

Patel och Davidson även tar upp i sin bok Forskningsmetodikens grunder, Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (1999, 2003)77 är att det finns flera olika sätt 

att göra en kvalitativ intervju. ”Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av 

standardisering, dvs. frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen 

att svara med egna ord”.78 Varför man väljer att använda sig av en kvalitativ intervju är 

enligt Patel, Bo med flera att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffen hos nå-

got.79  

    Jag har valt att intervjua specialpedagoger eftersom de har större inblick i hur synen på 

flerspråkiga barn med dyslexi kan ha ändrats och eftersom deras syn kan vara avgörande 

för hur dessa barn senare blir bemötta av skolans resterande personal. Specialpedagogerna 

har en annan relation till eleverna än klasslärarna. Varför jag valde skolor i en av Stock-

holms stadsdelar är då den stadsdel jag valt en invandrartät förort där de flesta har minst ett 

annat språk än svenska. Anledningen till att jag valde att intervjua specialpedagogerna är 

för att de har en annan relation till eleverna än klasslärarna. Det är ju deras syn som påver-

kar hur ett flerspråkigt barn med dyslexi kan komma att bemötas i skolan.  

    Den första specialpedagogen ”Johanna” intervjuade jag den 27 november 2007 arbetar i 

”Askungeskolan”. Den andra specialpedagogen ”Barbro” intervjuade jag den 30 november 

2007 arbetar i ”Snövitskolan”. Den tredje intervjun gjordes även den med specialpedago-

                                                                 
77 Patel, Runa och Davidson, Bos bok (1991, 2003) Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund Studentlitteratur 
78 ibid. 1991, 2003: 78 
79 Ibid. 1991, 2003 
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gen ”Rachel” i ”Tummelissaskolan” den 5 december 2007. Varje intervju varade i ungefär 

två timmar. Namnen på pedagogerna är fingerade. 

5.1 Metodkritik 

    Vilken metod man väljer att utgå ifrån har sina begränsningar. Det som skulle kunna 

vara fördelen med intervjuer är att man får direktsvar på frågorna och man kan ställa följd-

frågor. Det som däremot skulle kunna vara en metodkritik är att en persons tolkningar kan 

leda till ett subjektivt synsätt. 

    En annan metod som jag använde mig utav var att söka information via Internet. Det 

som skulle kunna vara en metodkritik vid informationsökningen på Internet kan vara att 

informationen kanske inte är korrekt men å andra sidan kan det vara svårt att veta när in-

formationen är giltig på nätet. Det som däremot är en fördel med Internet är att man snabbt 

kan få överblick över det man söker och är intresserad av. Vid intervjuerna utgick jag från 

frågor (se bilaga) som rörde sig om hur man ser på flerspråkiga barn med dyslexi och sko-

lans förhållningssätt till diagnos och föräldrar som inte vill ha en diagnos på sitt barn.    

5.2 Avgränsning 

    Eftersom det i Sverige finns flera skolor där man har flerspråkiga elever har jag valt att 

avgränsa mig till tre skolor i en av Stockholms stadsdelar, en invandrartätförort. Jag valde 

att intervjua specialpedagoger eftersom de har en daglig kontakt med flerspråkiga elever 

med dyslexi.  

5.3 Bearbetning 

När jag har gjort en analys och tolkning av intervjuerna har jag jämfört intervjupersonernas 

svar med varandra och med den litteratur som diskuterar dyslexi, flerspråkiga barn och 

diagnos. Efter varje intervju sammanställde jag intervjun var för sig som jag sedan jämför-

de med varandra. Där efter har jag då försökt se några likheter och skillnader och hur det i 

så fall ser ut och var det skiljer sig eller där uppfattningar samstämmer överens med var-
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andra men även litteraturen som jag har använt mig utav. Under intervjuerna har jag fört 

anteckningar för hand.  

5.3.1 Metodbok 

Den metodbok jag har utgått ifrån under uppsatsens gång är Patel, Runa och Davidson, Bos 

bok (1991, 2003) Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning.80 Detta för att kunna få en bild på hur man ska lägga upp en undersökning 

och få inspiration och idéer till upplägget.  

                                                                 
80 Patel, Runa och Davidson, Bos bok (1991, 2003) Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund Studentlitteratur 
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6 Undersökning 

6.1 Intervjuer 

    Här kommer jag att sammanfatta vad de olika specialpedagogerna tog upp under inter-

vjuerna i respektive skola.   

    Jag har gjort tre intervjuer med tre verksamma specialpedagoger i en av Stockholms 

stadsdelar, i tre olika skolor. Stadsdelarna är invandrartäta områden och i varje skola är 

majoriteten av eleverna minst tvåspråkig. Pedagogerna har varit i olika grader verksamma 

som specialpedagoger i respektive skola.  

6.2  Specialpedagogernas syn på forskningen 

    Alla intervjupersoner konstaterade att de har märkt en förändring de senaste tio åren.  

”Forskningen har bidragit med ny kunskap om dyslexin. Men även inom skolans värld har 

man fått nya erfarenheter”.81 

Förändringen som har skett är att forskningen har bidragit med ny kunskap på ett bredare 

plan. Intervjupersonerna var även överens om att man inte bör se flerspråkighet som en 

brist med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. 

    ”Det har skett mycket stor förändring kring synen på flerspråkiga barn med dyslexi, 

forskningen har även ökat kunskapen kring fenomenet dyslexi”.82  

    Det man även var överens om och diskuterade mycket kring var att man som pedagog 

bör har kunskap om elevens bakgrund och för att få en helhetsbild av eleven. 

    I många av rapporterna och böckerna jag har läst tar man upp hur viktigt det är att man 

skiljer på begåvning och dyslexi eftersom de är två separata områden. Dyslexi kan även en 

                                                                 
81 Intervjun med ”Johanna”  
82 Intervjun med ”Barbro” 
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högt begåvad elev ha. Även intervjupersonerna betonade flera gånger skillnaden mellan 

dessa två faktorer och hur viktigt det är att betona detta för föräldrarna. 

6.3 Föräldrarnas förhållningssätt till utredningen 

    Varför jag har valt att ha med föräldrarnas syn enligt intervju personerna trots att jag inte 

har genomfört någon intervju med föräldrarna är för att deras syn på diagnosen kan kanske 

vara i en del barns fall avgörande. 

   Föräldrarna var enligt de intervjuade oftast samarbetsvilliga när det gällde att testa sina 

barns olika inlärningssvårigheter och att träffa en logoped. ”Då föräldrarna motsätter sig 

en dyslexi utredning på sitt barn har man många samtal där man motiverar föräldrarna 

och berättar vad det innebär för eleven långsiktigt och vad som sker om man gör en utred-

ning eller inte gör”.83  Men ibland kan det förekomma att en förälder inte vill utreda sitt 

barn hos en logoped. Då träffar man föräldrarna så ofta det bara går för att prata om nack-

delar och fördelar med en logopedisk utredning för deras barn. Efter några träffar och dis-

kussioner fram och tillbaka har de flesta föräldrarna varit samarbetsvilliga. Men det var 

mer komplicerat att få föräldrarnas samtycke om pedagogen ansåg att eleven kanske även 

behövde träffa en psykolog. Många föräldrar ser en psykolog som något för en person med 

psykiska problem och inte som en stödperson i barnets utveckling.  

6.4 Utredningens väg  

    Enligt den tredje intervjupersonen ”Rachel” finns det följande tre olika faktorer som 

behövs för att kunna göra en utredning: 

 

1. Läraren upptäcker och anmäler 

2. Specialpedagogen utreder 

3. Tid till logoped84 

                                                                 
83 Intervjun med ”Johanna” 
84  Intervju med ”Rachel” 
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    ”Att ett barn får vänta på en diagnos kan vara av olika skäl som till exempel, syo 

ekonomiska, föräldrarnas bakgrund eller utbildning.” 85 Detta är inte det enda som på-

verkar enligt Rachel, om man som lärare kommer att lyckas förebygga dyslexin eller 

specifika läs- och skrivsvårigheter, utan även elevens egen motivation, intressen, egen-

skaper, drivkraft, strategier som eleven har för sin egen inlärning. Detta förutsätter att 

eleven är medveten om sina svaga respektive starka sidor och känner sig trygg i sin in-

lärning och omgivning. 

6.4.1 Bedömningen av utredningen  

    Oavsett vilka svårigheter eleven har kan man på ett ungefärligt sätt säga vad eleven kan 

ha. ”Orsakerna kan vara många. Bland annat att lärarna på grund av okunskap missbe-

dömer eleven”. Det kan också vara att pedagogen inte har tillräckligt med kunskaper om 

dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Det som även kan vara en anledning enligt 

intervjupersonerna, är att pedagogen har den synen att barnet kommer att växa ifrån det, 

även om detta numera är sällsynt förekommande. ”Okunskap kan leda till fel bedöm-

ning.”86 

    Det som även kan försvåra, enligt två av de intervjuade, att man inte upptäcker dyslexin 

och att eleven har egenskaper som gör att han eller hon klarar sig igenom skolväsendet 

utan att någon lägger märke till dyslexin. ”Det som kan vara problematiskt är att man mis-

sar en del av barnen som är för busiga eller de tysta.”87 Detta eftersom eleverna påverkas 

lite olika av dyslexin och beter sig olika. 

    För att en elev ska få en utredning kan det ta allt från en termin till ett år. Allt hänger på 

hur processen utvecklas. För att en elev ska kunna få en utredning ska först klasslärare 

upptäcka och rapportera till specialpedagogen om att hon misstänker att en elev verkar ha 

inlärningssvårigheter. 

                                                                 

85 Intervjun med ”Rachel”  
86 Alla tre Intervjupersonerna 
87 Intervju med “Rachel” 
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6.4.2 Skolans utredning  

    Det man testar i skolan är elevens visuella funktion, läsning och avkodning, fonologin 

och språkliga medvetenhet. ”Med skolans screening system kan man upptäcka elever som 

är i farozonen.” Detta kan skolan i förhand testa innan man beställer en tid på en logo-

pedmottagning och innan eleven skickas till logopeden har specialpedagogen gjort en egen 

utredning, som denne senare sammanfattar och skickar till logopeden. Special pedagogen 

förklarar sedan varför man vill ha en logopedisk utredning på eleven och därefter gör logo-

peden en egen utredning och testar olika funktioner hos eleven. ”Efter att logopeden har 

sammanställt resultatet sedan träffar föräldrarna någon från elevhälsovården och diskute-

rar vad utredningen har visat samt hur man ska gå vidare med utredningen.”88 

6.5 Flerspråkighet och Dyslexi  

    Enligt en av de intervjuade finns det flera olika orsaker till att man blandar ihop fler-

språkighet med dyslexi och det ena kan vara att eleven inte är van vid att använda sig av 

det svenska språket på sin fritid. ”Skillnaderna är att ett flerspråkigtbarn växer upp i en 

miljö där flera språk talas och en dyslektiker kan ha svårt med avkodning, fonologiska 

medvetenhet.”89 Därför bör man göra utredningen på både svenska och elevens hemspråk, 

menar ”Barbro”. 

    Det intervjupersonerna även talade om och som litteraturen behandlar är att ett flersprå-

kigt barn är en person som är uppväxt i en flerspråkig miljö, där antingen ena eller både 

föräldrarna talar ett annat språk. Ett flerspråkigt barn, enligt ”Johanna”, har det lättare att ta 

till sig andra främmande språk, medan dyslektiker har svårt att antigen läsa eller skriva 

eller både och.90 I Snövitskolan har man prövat på att ha en ”vanlig” lärare och en lärare 

som talar grekiska med de grekisktalande barnen. Detta har visat att eleverna har det lättare 

att ta till sig fakta och kunskaper under en lektion. 

                                                                 

88 Intervjuperson Barbro 
89 Ibid. 
90 Intervju med ”Johanna” 
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6.6 Olika typer av svårigheter 

    Enligt ”Rachel” finns det olika typer av svårigheter. De primära svårigheter som är svåra 

och behöver mer tid att arbetas med och de sekundära svårigheterna kan kanske arbetas 

med i klassen utan att eleven behöver träffa en specialpedagog på egen hand. ”Man bör 

förebygga självosäkerhet hos barnen, skolan bör ha en positiv ställning till de olika beho-

ven eleverna kan ha.”91 Man bör även skapa ökade kunskaper om dessa två svårigheter och 

oftast räcker det inte med en benägenhet till utredning. 

    Olika faktorer som gör att man misstänker dyslexi hos ett flerspråkigt barn är: 

 

1. Språklig medvetenhet 

2. Fonologiska svårigheter. 

 

    Detta kan man med hjälp av skolans screenings system lätt upptäcka i tidig ålder hos 

eleverna på så vis kan man börja förebygga det. 

    Rachel ville hellre diskutera andraspråksvårigheter än flerspråkiga barn. Eftersom fler-

språkighet är något man lär sig eller har i bagaget medan andraspråksvårigheter är något 

man får. Alla de tre intervjuade var eniga om att man inte kan välja bort ett språk utan har 

man inlärningssvårigheter beror det inte på att man lär sig fler språk samtidigt utan att det 

snarare är tvärtom. Det är bara till elevens egen fördel att kunna behärska flera språk. 

6.7 Hemmiljöns påverkan 

    Det som diskussionen kretsade kring med ”Rachel”92 var om det inte är så att barnet 

hemma får höra att det inte får berätta för någon om sina svårigheter. Detta kan kanske då 

bli ett problem om eleven hela tiden måste akta sig för att inte avslöja sina svagheter. Om 

man har det som bagage, att det är skamligt att inte vara ”perfekt”, kan det bli svårare för 

eleven att ta till sig den hjälp som erbjuds i skolan. ”Omgivningen spelar en stor roll för 

                                                                 
91 Intervju med “Johanna” 
92 Intervju med ”Rachel” 
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hur eleven förhåller sig till sin egen svaghet. Därför är det viktigt med att eleven känner 

till sina svagheter och starka sidor, så att eleven känner sig trygg i sin egen inlärning.”93 

6.8 Misstanke om andrasvårigheter 

    Det som specialpedagogen utreder i form av intervjun med eleven när man misstänker 

andra språksvårigheter är: 

 

1. Hemmiljö, födelse plats 

2. Hemspråk/modersmål 

3. Fenologin, avkodning – läsning ej automatiserat 

4. Läser långsamt eller snabbt 

5. Svagt ordförråd 

6. Ett annat hinder kan även vara känslorna, kring livet. Man kanske har varit 

med om något trauma.94 

 

    ”Föräldrarna, lärarna inte upptäcker i tid elevens svagheter. För att det är svårare att 

upptäcka en del barns svagheter.”95 

    ”Johanna” tog även upp hur viktigt det är att man förebygger obehagliga känslor hos 

eleven kring dennes diagnos. Att skolan i samarbete med föräldrarna har en positiv inställ-

ning till de olika behoven hos eleverna. Skolan ska ha en positiv anda, menar hon. Där 

uppmuntrar man eleverna och lyfter fram deras styrkor.96 

                                                                 
93 Intervju med “Barbro” 
94 Intervju med “Rachel” 
95 Ibid. 
96 Intervju med ”Johanna” 
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7 Slutdiskussion 

    Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram forskningen och synen kring dyslexi 

eller specifika läs- och skrivsvårigheter inom skolvärlden och särskilt i relation till två eller 

flerspråkiga elever. Genom att gör intervjuer med tre specialpedagoger har jag kunnat bilda 

mig en uppfattning på vilket sätt forskningen inom dyslexi har bidragit med någon ny kun-

skap till de skolor där jag har utfört mina intervjuer och hur skolorna har förhållit sig till 

forskningen. 

    Det som intervjuerna kretsade kring var forskningens framgång och hur man på olika 

sätt kan få föräldrarnas samtycke. Det som även kom upp under intervjuerna var hur man 

på bästa sätt kan hjälpa dessa elever. När man diskuterade föräldrarnas roll handlade det 

mycket om hur de på olika sätt kan påverka sina barns syn på dyslexin. Detta i sin tur kan 

leda till att barnen kan får mycket dålig självkänsla, det vill säga om föräldrarna är negati-

va till själva svagheten. Även att barnet inte blir lika mottagliga till olika hjälpmedel sko-

lan erbjuder. Det som diskuterades kring forskningen är att det har skett förändring men 

det finns inte tillräcklig med forskning inom området flerspråkiga barn med dyslexi. 

    Genom intervjuerna och litteraturen har det visat sig att man fortfarande inte har någon 

specifik definition för begreppet dyslexi och specifik läs- och skrivsvårigheter. Detta trots 

att man har under flera år forskat kring dyslexi. Forskningen har dock bidragit med flera 

andra svar som till exempel att en vis form av dyslexi är ärftlig, att dyslexin inte har något 

med intelligensen att göra, alltså att även barn med hög intelligens kan ha dyslexi. Det man 

kan se genom att ta del av forskningen är att det inte finns någon entydig orsak till dyslexi, 

men idag är de flesta forskare överens om att det finns en neurologisk grund och i de flesta 

fallen finns det även ett genetiskt ursprung. 

    Forskningen har även visat på att miljön kan vara en förödande plats för dyslektiker om 

det finns i ett klassrum till exempel flimrande rör och nötande stolar. För att kunna under-

lätta för dessa elever är det bra om de har tillgång till inläst material så att de kan få samma 

möjligheter att ta del av undervisningen som sina klasskamrater. Det som pedagogerna 

även kan göra för att underlätta för dessa elever är att inte kräva av elever med dyslexi att 

behöva läsa något högt som de inte har fått möjlighet att förebreda. Eleven har även rätt till 
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längre tid inför prov. Enligt skollagen bör pedagogerna också ta hänsyn till elevens svaghet 

vid betygsättning.  

    Detta visar på att forskningen har gått framåt och bidragit med mer kunskap än bara för 

tio år sedan. Man har vetat om dyslexin sedan 1800-talet men forskningen inte sattes igång 

på allvar förrän någon under 1900-talet. 

    Genom uppsatsen har jag fått lära mig om dyslexin som ett område. Genom intervjuerna 

har jag fått en hel del av forskningen bekräftad. Specialpedagogerna har sett förändringar 

som att kunskapen har ökat inom området men även att den behöver spridas mer. Man be-

höver samarbeta med alla berörda som föräldrar, modersmålspedagogerna och annan per-

sonal på skolan som är i kontakt med eleven. Vi som har tagit del av olika forskningar 

kring dyslexi har kunskapen det som nu behövs är spridning av den. 

    En del av de uppsatser som tidigare skrivits visar på att än idag har man inte nått ut med 

forskningen till alla pedagoger och annan skolpersonal. Detta visar att samhället inte har 

tagit sitt ansvar fullt ut. Man bör sprida kunskaper om dessa olika inlärningssvårigheter 

med tanke på att det i ett klassrum finns minst ett barn med dyslexi. 

     De två centrala böckerna som jag har använt mig av är Salameh, bok Language im-

pairment in Swedish bilingual children – epidemiological and linguistic studies (2003) och 

Myrberg, bok Dyslexi – en kunskapsöversikt (2007). I de olika böckerna behandlar man 

hur forskningen om dyslexi har sett ut. Skillnaden mellan böckerna är att Salahem (2003) 

även skriver om flerspråkiga barn som kan ha olika svagheter med det svenska språket. I 

båda böckerna diskuterar man kring hur forskningen har bidragit med ökade kunskaper om 

fenomenet dyslexi som mina intervjupersoner också påpekade. Men det man inte har fors-

kat tillräckligt kring är kombinationen dyslexi och flerspråkighet. Än idag finns det ingen 

utredning som kan göras på barn som är flerspråkiga. I intervjuerna har det framkommit att 

man kanske bör testa att göra utredningen på mer än ett språk. 

    Myrberg (2007) diskuterar olika hjälpmedel som man kan använda sig av i klassrummet, 

som till exempel datorer, bandspelare och talsyntes på datorn etc. Detta för att under lätta 

för eleven med språkliga svagheter. 

     Salameh (2003) har undersökt barn i sin bok som både kan arabiska och svenska. Detta 

har visat att man inte bör undvika att lära sitt barn ett annat språk utöver svenskan, efter-

som barnen lär sig lika i både språken. Detta kom även upp under intervjuerna med lärarna, 

även de ansåg att det är viktigt att man inte undviker att lär barnen flera språk, utan tvärtom 

man tror att det är en fördel för barnet med tanke på vårt multikulturella samhälle idag. 
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    Det som även framgick av intervjuerna är att det finns olika sorters dyslexi och Myrberg 

(2007) har diskuterat i sin avhandling flera olika forskares syn och tolkning av dyslexi som 

fenomen. Det finns lite olika namn och definitioner på dyslexin. 

    Salameh (2003) pekar även på att det har skett för lite forskning kring flerspråkiga barn 

med dyslexi. Man bör forska mer för att kunna hjälpa dessa barn att förstå sig själva och 

samhället. Det är inte en lätt sak att behöva bära på något man inte känner till och inte har 

ord på det. Vi lever trots allt i ett samhälle där en stor del av barnen talar minst ett annat 

språk än det svenska.  

    Jag tror att oavsett om man är dyslektiker eller har andra inlärningssvårigheter är grun-

den till bredare inlärningsmöjlighet att barnet/ungdomen känner sig omtyckt och att läraren 

visar förståelse för elevens svårigheter. Det kan ibland räcka med en klapp på axeln och ett 

leende eller en positiv kommentar i stil med ”vad duktig du är” som tillexempel ”lyckas 

läsa en sida på egen hand” eller ”vad glad jag blir av att höra det går bra för dig”. Fram-

gång bygger på ett bra självförtroende. Med ett bra självförtroende kan dessa barn nå alla 

sina mål och önskningar. Ett bra självförtroende är grunden till all framgång. Den person 

som känner sig själv bekräftad och älskad får automatiskt ett starkt självförtroende. 

    För att man ska kunna hjälpa dessa barn bör man ändra på en hel del i skolans värld. 

Bland annat bör man ha mindre antal elever i varje klassrum eller att anställa fler pedago-

ger som kan hjälpas åt. Staten bör ge extra bidrag till kommunerna som i sin tur ger de till 

skolorna så att skolorna kan köpa in utrustning som behövs för att underlätta barn med 

behov av extra stöd kan få en någorlunda bra skolgång. 

7.1 Vidare forskning 

Under tiden jag har arbetat med uppsatsen har jag kommit fram till tre saker som bör fors-

kas mer inom: 

 

1. Hur utreder man barn som är flerspråkiga med dyslexi? 

2. Hur ser relationen mellan hemspråkslärarna och specialpedagoger ut? 

3. Hur har man identifierat begreppet dyslexi? 
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Jag anser att dessa områden är centrala då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Igenom att 

förstå och spridda kunskaper om olika svagheter kan man underlätta barens skolgång. Det 

kan vara problematiskt att man känner att ingen förstår en. Eftersom detta kan leda till att 

man väljer att inte vara delaktig i skolan eller andra områden där man tvingas konfrontera 

sin svaghet genom att behöva skriva eller läsa. För att ge dessa barn en möjlighet till en bra 

framtid bör man forska mer på områden som jag har nämnt ovan. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna 

1. Hur har synen på flerspråkiga barn ändrats? 

2. Hur lång tid tar det från att ni har upptäckt att ett flerspråkigtbarn har dyslexi till det 

att den får en diagnos? 

3. På vilket sätt skiljer sig flerspråkighet från dyslexi? 

4. Vad är det som kan vara orsakerna till att ett flerspråkigtbarn får vänta på en dia-

gnos? 

5.  Finns det risk att man blandar ihop flerspråkighet med dyslexi? (att ett barn får fel 

diagnos) 

6. Vad är det som kan ligga bakom att ett barn får fel diagnos? 

7. Vilken metod använder man på skolan då man misstänker att ett barn har dyslexi? 

8. Hur gör ni då föräldrarna inte vill göra en utredning på sitt barn? 

9. Hur informera skolan föräldrarna om vad dyslexi är? 


