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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de 

utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller 

dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att 

ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

hos tvåspråkiga elever. I studien granskas och sammanställs sju vetenskapliga artiklar. Ett av 

resultaten är att tester som undersöker fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket, det vill 

säga på elevernas andraspråk, kan bidra till att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos 

tvåspråkiga elever. Dock visar det sig att dessa tester endast är tillförlitliga om de tvåspråkiga 

eleverna har uppnått likvärdiga kunskaper i andraspråket som förstaspråkselever. Ytterligare 

ett resultat är att det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av läs- 

och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevens 

hela sociala och språkliga bakgrund, samt hur nära elevens språk ligger varandra med 

avseende på språkens skriftsystem. När det gäller tester är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

förutsättningar eleven har för att genomföra testet samt hur elevens exponering för det språk 

som testet genomförs på ser ut.  
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1. Inledning 
 

Läs- och skrivfärdigheter är en förutsättning för att elever ska uppnå kunskapsmålen i skolan. 

I samtliga av skolans ämnen är läs- och skrivfärdigheter en väsentlig del av undervisningen. 

Då en stor del av arbetet i skolan sker genom skrift och text, innebär detta att elever som har 

svårigheter med att läsa och skriva kan hamna i en utsatt position om de inte får tillräckligt 

med stöd i läs- och skrivutvecklingen (Samuelsson 2006, s 373). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017) framgår följande: 

  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2017, s 8) 

  

Läroplanen betonar med andra ord att alla elever ska ges likvärdig möjlighet till lärande och 

utveckling. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika former av funktionsnedsättning. 

I skollagen anges att elever med funktionsnedsättning ska ges stöd som syftar till att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SkolL 3 kap. 3 §). Det innebär att eleverna ska ges det 

stöd som krävs för att de ska utvecklas i sitt lärande och nå kunskapskraven i undervisningen. 

  

Det finns omfattande forskning om läs- och skrivsvårigheter. Dock relateras ofta majoriteten 

av forskningen till enspråkiga elevers perspektiv och förutsättningar. Detta är problematiskt 

då den språkliga situationen i den svenska skolan har förändrats det senaste decenniet, vilket 

innebär att vi idag har allt fler elever som är flerspråkiga och många har svenska som sitt 

andraspråk (Svensson m.fl 2018, s 7). Många lärare har goda kunskaper och uppfattningar om 

enspråkiga elevers språkutveckling och hur läs- och skrivsvårigheter kan komma till uttryck 

hos dessa elever, men majoriteten av lärarna saknar teoretisk kunskap om vad som gäller för 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Detta kan leda till att läs- och skrivsvårigheter hos elever 

som behärskar flera språk inte alltid upptäcks i tid (Hyltenstam 2010, s 307). Bland lärare och 

annan personal i skolan är det omvittnat att läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever är 

svårt att bedöma. Detta beror i grund och botten på att det saknas effektiva metoder för att 

bedöma i vilken utsträckning som svårigheterna beror på elevens begränsade språkkunskaper 

inom det språk som läsandet och skrivandet förväntas ske på, eller om svårigheterna är 

relaterade till andra aspekter, exempelvis dyslexi (Hyltenstam 2010, s 305).
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Det är inte tänkt att läraren själv ska genomföra fullständiga bedömningar av läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Detta är ett arbete som vanligtvis ska ske genom ett 

samarbete mellan läraren själv, specialpedagoger och modersmålslärare (Salameh 2012, s 56). 

Dock är det oftast läraren som har kontakt med eleven i högre utsträckning och därmed kan 

läraren misstänka eventuella läs- och skrivsvårigheter relativt tidigt. Det är också läraren som 

tar kontakt med exempelvis specialpedagog om misstanke om läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi finns. För att läraren överhuvudtaget ska uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter hos 

tvåspråkiga elever, och inte endast anta att dessa beror på sämre språkkunskaper behöver 

lärare vara medvetna om hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras 

och vilka eventuella risker som är förknippat med detta.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att genom en systematisk litteraturstudie sammanställa vad tidigare forskning har 

visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter 

och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Vi vill genom vår studie uppmärksamma vilka 

möjliga svårigheter och eventuella fallgropar som lärare kan hamna i vid identifiering och 

bedömning av tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. Detta undersöks utifrån följande 

frågeställningar: 

  

- Hur kan läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever 

identifieras? 

 

- Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning 

av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever? 
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2. Bakgrund 
 

Vi ska nu gå igenom hur några läroböcker om dels andraspråk/flerspråkighet dels läs- och 

skrivsvårigheter tar upp frågan om läs- och skrivsvårigheter bland andraspråkselever. Den 

litteratur vi hänvisar till i följande avsnitt ger inte alla svar utan är endast till för att skapa en 

grundläggande förståelse för vår studie. Inledningsvis kommer vi att gå igenom viktiga 

begrepp som kommer att behandlas i vår studie. Därefter kommer vi även att redogöra för 

generella aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi i relation till tvåspråkiga elever.  

 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

När begreppet läs- och skrivsvårigheter används är det vanligt att det relateras till dyslexi.  

Max Frisk (2010, s 66) menar att det är nödvändigt att skilja mellan dyslexi och andra former 

av läs- och skrivsvårigheter, då det annars kan skapa förvirringar och motsättningar mellan 

olika synsätt på läs- och skrivsvårigheter. Författaren framhåller därmed att det finns läs- och 

skrivsvårigheter som inte är av en dyslektisk karaktär. Inger Fridolfsson (2008, s 217) menar 

att begreppet läs- och skrivsvårigheter är en övergripande benämning som inkluderar alla som 

har svårt med att läsa och skriva oavsett vilken orsak som ligger bakom svårigheten. Torleiv 

Hoien & Ingvar Lundberg (2013, s 201) ger exempel på faktorer som kan ligga bakom läs- 

och skrivsvårigheter, något de kallar för “hindrande mekanismer”. Några av de vanligaste av 

dessa faktorer är bland annat försenad språkutveckling, synproblem, hörselproblem, 

emotionella och motivationella problem, svag stimulering i hemmiljön och bristande 

undervisning. Även Birgit Druid Glentow (2006, s 11) lyfter att bristande undervisning kan 

orsaka läs- och skrivsvårigheter, exempel på detta är att läs- och skrivundervisningen går för 

snabbt eller att undervisningen inte är genomtänkt. 

2.2 Dyslexi   

Det finns mycket forskning om dyslexi och vad det innebär.  Frisk (2010 s, 65) påpekar att det 

är viktigt att vara medveten om att dyslexi inte yttrar sig på samma sätt hos alla barn. Dyslexi 

är ett heterogent och ofta komplext problem som det inte är lätt att ge en enhetlig definition 

på. Det kan därmed vara svårt att fastställa dyslexi och det finns ingen exakt gräns mellan att 

ha dyslexi och att inte ha det. Det är inte lätt att veta om problemen med att sammanljuda 

beror på om eleven har dyslexi eller om eleven inte fått tillräcklig träning i att läsa 

(Fridolfsson 2008, s 217).  
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Idag finns det ett starkt stöd för att fonologiska problem är en huvudorsak till dyslexi. Detta 

brukar även kallas för den fonologiska förklaringsmodellen. År 2002 formulerade ”The 

International Dyslexia Association” en definition som inkluderar både hur dyslexi kan yttra 

sig och orsaker till detta som främst baserar sig på fonologiska svårigheter: 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av 

dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en 

störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra 

kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, 

vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap 

(http://www.dyslexiforeningen.se; se Gustafson 2009, s 12). 

Denna definition tar fasta på att dyslexi innebär svårigheter med avkodningsförmågan och 

rättskrivning. Även Hoien & Lundberg (2013, 21) har definierat dyslexi på liknande sätt. De 

menar att dyslexi är en störning i kodningen av skriftspråket och att detta beror på en svaghet i 

det fonologiska systemet. Svårigheter till följd av störningar i det fonologiska systemet kan 

bland annat komma till uttryck genom att eleven får problem med att segmentera ord i fonem, 

att eleven får problem med att läsa och skriva nonsens-ord och att eleven får problem med 

ordlekar där språkljud förväxlas eller förändras (Hoien & Lundberg 2013, s 95). 

2.3 Fonologisk medvetenhet 

Fonologi är läran om språkljuden och dess funktion i ett språksystem. Språkljud även kallade 

språkets fonem är språkets minsta betydelseskiljande enhet. Begreppet fonologisk 

medvetenhet innebär förmågan att kunna hantera språk med avseende på språkets ljudmässiga 

sida. Det vill säga att ha medvetenhet om att ord består av enskilda ljud (fonem) och att kunna 

sammankoppla dessa med det skrivna ordet (Olofsson 2009, s.17). Inger Fridolfsson (2008, s 

23) menar att barn som ska lära sig att läsa behöver förstå att den ljudström som det talade 

språket utgörs av kan brytas ned i enskilda ljuddelar. Författaren påpekar att denna förståelse 

inte är något som kommer naturligt. När läs- och skrivinlärningen sker ska varje bokstav 

kopplas ihop med varje enskilt fonem och för att kunna genomföra detta krävs en fonologisk 

medvetenhet, det vill säga att barn behöver lära sig att talet inte är en helhet utan det 

innehåller en rad olika fonem (Fridolfsson, 2008, s. 23).  

 

http://www.dyslexiforeningen.se/
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De allra flesta skriftsystem är ljudbaserade vilket innebär att det finns ett konventionellt 

förhållande mellan det auditiva och visuella, det vill säga mellan ljud och skrift. Alfabetisk 

skrift återger idealt en avbildning av orden som en serie fonem, och för att ett barn ska lära sig 

att läsa måste barnet känna igen och hitta de former av ljud som språkets stavelser består av 

(Olofsson 2009, s 19). Fonologisk medvetenhet anses därmed vara en förutsättning för att lära 

sig att läsa. Det finns flera förklaringar till detta. Bland annat ger den fonologiska 

medvetenheten barnet förmågan att kunna föreställa sig det talade ordet i form av en rad olika 

fonem. En annan förklaring är att den som har en fonologisk medvetenhet även har redskap 

för att kunna klara avkodning av text, speciellt när det gäller nya ord eller när det rör sig om 

stavfel i en text (Olofsson 2009, s 28). 

  

2.4 Tvåspråkighet 

Begreppet tvåspråkighet används ofta synonymt med begreppet flerspråkighet. Dessa begrepp 

är komplexa och inte helt enkla att definiera. Kenneth Hyltenstam (2010, s 306) skriver att det 

som kan sägas om tvåspråkiga individer gäller även för flerspråkiga individer. Det är vanligt 

att två språk är aktuella för en individ även om det finns människor som behärskar fler än två 

språk. Dock finns det en skillnad i perspektiv mellan begreppen tvåspråkighet och 

flerspråkighet. Utgångspunkten i definitionen av begreppet flerspråkighet bygger på att det är 

svårt att dra tydliga gränser mellan språkanvändning och språkbehärskning. När forskare 

använder sig av begreppet flerspråkighet syftar de därmed till att uppmärksamma denna 

komplexitet. I många sammanhang används termen flerspråkig även när man talar om 

samhällen, bostadsområden eller klasser där människor använder sig av flera olika språk 

(Hyltenstam 2010, s 306). Vi är medvetna om att det finns olika perspektiv i definitioner av 

begreppen, men den forskning vi har fått fram i vår studie handlar om tvåspråkighet. 

Fortsättningsvis kommer vi att utgå ifrån att begreppen tvåspråkig och flerspråkig är samma 

företeelse och att det därmed går att använda båda begreppen synonymt. 

 

I relation till begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet används även andra begrepp som 

relaterar till de språk som individen behärskar eller lär sig. Beteckningarna förstaspråk och 

andraspråk förekommer ofta när en individs språkbakgrund ska beskrivas. Förstaspråk 

används synonymt med modersmål och inkluderar det språk som barn lär sig i hemmet, det 

vill säga innan något annat språk har utvecklats. Om barnet lär sig ett till språk efter att 

förstaspråket har etablerats så kallas det för barnets andraspråk (Lindberg 2006, s 61).  
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Inger Lindberg (2006, s 60) skriver att det är viktigt att komma ihåg att flerspråkiga elever 

inte utgör en homogen grupp med liknande förutsättningar och behov. Författaren menar att 

det finns fler skillnader än likheter mellan flerspråkiga elever. Vissa elever är födda i landet 

medan andra elever nyligen har flyttat hit. Dessutom har flerspråkiga elever olika språkliga, 

kulturella och sociala bakgrunder. Vidare skriver Lindberg att det finns många faktorer som 

skiljer flerspråkiga elever åt, inte minst när det gäller hur flerspråkigheten tar sig till uttryck. 

Flerspråkiga elever behärskar sina språk i varierande utsträckning och använder språken på 

olika sätt (Lindberg 2006, s 60).  

  

2.5 Läs och- skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever 

Hyltenstam (2010, s 319) framhäver att det finns ett samband mellan studieframgång, 

språkbehärskning och läs- och skrivförmåga. Om eleven har en begränsad förmåga i att förstå 

det språk som undervisningen sker på kommer detta även att påverka elevens studieresultat 

och läs- och skrivförmåga. Likaså är en sämre läs- och skrivförmåga en orsak till sämre 

studieresultat. Detta innebär alltså att barn som inte behärskar skolspråket också har en större 

risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. För tvåspråkiga elever kan det även finnas 

förhållanden i elevens historia och livssituation som kan förklara elevens svårigheter med att 

läsa och skriva. Det finns exempelvis elever som upplevt svåra förhållanden som flyktingar, 

dessa händelser kan i sin tur påverka eleverna negativt och leda till nedsatt 

koncentrationsförmåga och därmed även nedsatt läs- och skrivförmåga (Boyesen 2006, s 

416). 

  

Åsa Wedin (2010, s.185) framhåller att elever har utvecklat en språklig bas i förstaspråket 

redan innan skolstart. Detta innebär att eleverna har lärt sig språkets grundläggande regler för 

ordföljd, ordböjning och ordbildning så att de har ett grundläggande flyt i sin 

språkanvändning. Men för elever med annat modersmål än svenska kan kunskaperna i det 

svenska språket variera. En del av dessa elever kan ha uppnått en jämförbar nivå med sina 

jämnåriga svenska kamrater redan vid skolstarten medan andra bara är i början av sin 

utveckling av det svenska språket (Wedin 2010, s.185). Eva- Kristina Salameh (2006, s 2) 

skriver att lärare underskattar tiden som krävs för att ett barn ska tillägna sig ett andraspråk. 

Vidare skriver författaren att det kan ta 1-2 år för ett barn att tillägna sig en språklig bas som 

leder till att barnet kan kommunicera på ett adekvat sätt i vardagen. För tvåspråkiga barn kan 

det ta mellan 3-8 år att tillägna sig ett andraspråk så att barnet befinner sig på samma nivå 

som de enspråkiga barnen. 
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2.6 Dyslexi hos tvåspråkiga elever 

Dyslexi hos tvåspråkiga elever har blivit allt mer uppmärksammat från mitten av 1990-talet 

(Hedman 2012, s 98). Det är viktigt att räkna med att specifika läs- och skrivsvårigheter, det 

vill säga dyslexi, är lika vanligt förekommande hos både tvåspråkiga och enspråkiga individer 

(Hyltenstam 2010, s 331). Dyslektiska svårigheter kan yttra sig olika beroende på vilket språk 

och vilka krav som skriftspråket ställer. Ett exempel på detta är att italienska dyslektiker läser 

snabbare och mer korrekt än franska och engelska dyslektiker. Detta beror på att italienska 

skriftspråket är mer ljudenligt än de andra två språken, det vill säga att orden på italienska 

stavas som de låter (Hedman 2012, s 102). Det är därmed viktigt att i ett flerspråkigt 

perspektiv vara medveten om vad som utmärker ortografin i förstaspråket, och vilka 

läsfärdigheter som kan överföras mellan första och andraspråket (Boyesen 2006, s 408).  

 

Som tidigare nämnt är den fonologiska förklaringsmodellen av dyslexi den mest accepterade 

idag, det vill säga att nedsatt fonologisk bearbetningsförmåga ligger bakom denna specifika 

läs- och skrivsvårighet. Givet detta skriver Hyltenstam att denna svårighet föreligger 

oberoende av vilket språk som individen behärskar. En grundläggande utgångspunkt är 

därmed att fonologiska svårigheter och svårigheter med avkodningen ska kunna observeras på 

båda språken (Hyltenstam 2010, s 331). Det finns en anledning att vara försiktig med att tolka 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter som dyslexi.  Som tidigare nämnts kan det vara 

svårt att avgöra om läs- och skriv svårigheterna beror på dyslexi eller andra orsaker såsom 

otillräckliga kunskaper i elevens andraspråk. Detta betyder dock inte att flerspråkiga elever 

med uttalade läs- och skrivsvårigheter inte ska bedömas utifrån eventuell dyslexi. Det är 

nödvändigt att göra en sådan bedömning också för att dessa elever ska få det stöd som de är 

berättigade till (Hedman 2012, s. 98). 

  

2.7 Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos tvåspråkiga elever 

Det är allmänt känt att en tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är av stor 

betydelse för elevens fortsatta läs- och skrivutveckling. Trots detta har det traditionellt funnits 

en tendens att man avvaktar med att kartlägga läs- och skrivsvårigheter eftersom det finns en 

tanke om att dessa svårigheter ska med tiden växa bort (Fridolfsson 2008, s 221). När det 

gäller tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter finns det, som tidigare nämnt, en tanke om 

att dessa svårigheter beror på att eleven inte har utvecklat sina språkkunskaper inom 

andraspråket ännu och därmed finns det ett underliggande antagande om att svårigheterna 

försvinner när eleven lärt sig andraspråket. Även om det finns risker med att tidigt kartlägga 
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och identifiera läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, innebär också ett avvaktande risker. 

Resultatet av en kartläggning ligger till grund för stöd och beslut om resurser. Detta innebär 

att om en elev inte utreds för sina läs- och skrivsvårigheter, kommer eleven att gå miste om 

stöd och resurser som eleven är berättigad till (Hoien & Lundberg 2013, s 164). 

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att en elev som får en ”beteckning” eller en diagnos kan 

känna sig stämplad och utpekad (Hoien & Lundberg 2013, s 12). Det finns även risker med att 

en elev får en diagnos fast eleven i realiteten inte har det, det vill säga att eleven har 

feldiagnostiserats. Detta kan leda till att eleven marginaliseras och diskvalificeras från 

ordinarie undervisning och ges specialpedagogiskt stöd utan att vara i behov av det (Boyesen 

2006, s 416). 

 

Hoien & Lundberg (2013, s 200) påpekar att det är fördelaktigt att ha information om elevens 

läsfärdighet på båda språken vid bedömning och identifiering av tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom eventuella svårigheter antas visa sig på båda språken. Trots detta 

har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos tvåspråkiga elever vanligen identifierats utifrån 

majoritetsspråket, det vill säga elevernas andraspråk (Hyltenstam 2010, s 332). Hedman 

(2012, s 105) skriver att historiskt sett har tester på elevernas andraspråk ifrågasatts. Detta 

beror främst på att man inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer eller miljö vid 

utvärdering av resultaten. Vidare menar Boyesen (2006, s 421) att om man endast ska 

kartlägga elevens läs- och skrivsvårigheter på andraspråket, så innebär det att testen inte är 

giltiga förrän eleven faktiskt har tillägnat sig andraspråket. De bedömningsinstrument som 

finns på svenska är baserade på data från enspråkiga svensktalande elever som använder sitt 

modersmål både hemma och i skolan. Dessa normer kan inte användas vid bedömning av 

flerspråkiga elever, eftersom eleverna har mött svenskan i olika utsträckning, det vill säga de 

har varit exponerade för andraspråket i varierande omfattning. Därför måste jämförelsedata 

för flerspråkiga elever utgå ifrån resultat från andra flerspråkiga elever både vad gäller 

modersmål och andraspråket (Salameh 2012, s 56-57).  

 

Som synes uppmärksammas frågan om läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever i både 

litteraturen om flerspråkighet och i litteraturen om läs- och skrivsvårigheter. Detta 

förekommer dock i korta avsnitt. I den här studien vill vi göra en grundlig genomgång av det 

forskningsfält som den typen av resonemang och rekommendationer kan bygga på. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vår arbetsgång, det vill säga hur vi har gått tillväga för att besvara 

vår studies forskningsfrågor. Vi har använt oss av en systematisk litteraturstudie som 

vetenskaplig metod. Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär att sträva efter att 

identifiera och kritiskt granska och utvärdera alla relevanta studier inom ett ämne (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 28). 

  

Då skolans verksamhet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet kan forskning bidra 

med resultat som har betydelse för skolans praktiska verksamhet (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, s 20). När lärare och rektorer ska bestämma eller utveckla en praktik 

inom skolans verksamhet kan de ha nytta av relevant forskning som grund för deras beslut 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 23). Eftersom en av målsättningarna med 

vårt arbete är att uppmärksamma problematiken med att identifiera och bedöma tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter, anser vi att en sammanställning av relevant forskning inom 

området kan bidra till en ökad medvetenhet inom detta område bland lärare och annan 

personal i skolan. Genom att göra en systematisk litteraturstudie kan forskningen som 

sammanställs och dess resultat ha betydelse för vilka val som skolans personal gör i praktiken. 

  

3.1 Tillvägagångssätt 

När en systematisk litteraturstudie ska genomföras finns det flera utmaningar som forskaren 

kommer att möta. En systematisk litteraturstudie bör innehålla all aktuell forskning inom det 

område som undersöks. Detta är inte alltid möjligt till följd av bland annat praktiska skäl 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 31). Även Alan Bryman (2008, 109) 

nämner att svårigheterna med att genomföra en systematisk litteraturstudie där all aktuell 

forskning inom ett område ska ingå, kan handla om begränsning av tid och andra resurser. 

Detta stämmer överens med vår studie då vi endast har haft en begränsad tid att genomföra 

studien. Vidare skriver författarna att antalet studier som ingår i en systematisk litteraturstudie 

är beroende av vad som går att hitta samt vilka kriterier som studien behöver uppnå för att 

inkluderas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 31). Vid genomförandet av vår 

studie har vi utgått ifrån Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström 

(2013, s 32) olika steg för hur en systematisk litteraturstudie går till. Dessa steg innebär att 

formulera ett syfte och frågeställning som går att besvara, att bestämma sökord och 

sökstrategi som leder till att relevant litteratur hittas, att göra ett urval, att välja vetenskapligt 
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granskade artiklar, att kritiskt granska all litteratur som ingår i studien samt att analysera och 

sammanställa studierna för att kunna dra slutsatser. 

  

3.2 Sökning  

I vår studie har vi utgått ifrån fyra olika databaser som sökmotorer. De databaser vi använde 

oss av var ERIC Ebsco, Primo, Libris och Google Scholar. Valet av dessa databaser baserades 

på att de innehåller ett brett utbud av innehåll där det går att hitta utbildningsvetenskaplig 

forskning och att de var tillgängliga för oss som studenter. Databasen ERIC Ebsco är en 

internationell databas som innehåller forskning om pedagogik och utbildning. Söktjänsten 

Primo erbjuds av Örebro universitetsbibliotek och innehåller all form av litteratur och 

forskning som biblioteket har tillgängligt. Libris är en söktjänst i Sverige som erbjuder 

innehåll som finns på svenska bibliotek. Google Scholar är en internationell söktjänst som 

erbjuder vetenskaplig litteratur. I samtliga databaser valde vi att enbart söka efter artiklar och 

avhandlingar som är vetenskapligt granskade och som finns tillgängliga i fulltext. Träffarna i 

Primo och Google Scholar sorterades efter relevans, och därmed valde vi att inrikta oss in på 

de 50 första träffarna på grund av sökningens breda omfång. I söktjänsten Libris avgränsade 

vi oss genom att söka efter avhandlingar, eftersom vi även ville inkludera avhandlingar som är 

skrivna i Sverige och inte bara internationellt.  

  

3.3 Sökord  

Bryman (2008, s 116) skriver att ett steg i sökningsprocessen innebär att formulera relevanta 

sökord som ska användas i sökmotorn för att få fram relevant material i undersökningen. 

Innan vi började samla in material för vår studie bestämde vi därmed vilka sökord som vi 

skulle använda oss av för att kunna få fram relevant material inom vårt område. De sökord 

som vi har använt oss av har koppling till det område vi ämnat att undersöka. Vi har kommit 

fram till våra sökord genom att läsa in oss i ämnet samt genom att inspireras av andra studiers 

nyckelord. Följande ord har vi använt oss av i olika kombinationer i våra sökningar, för en 

mer detaljerad sökprocess se bilaga 1 och bilaga 2. 

 

- Reading difficulties (lässvårigheter) 

- Literacy difficulties (läs- och skrivsvårigheter) 

- Dyslexia (dyslexi) 

- Second language (andraspråk) 

- Bilingual (tvåspråkig) 
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- Multilingual (flerspråkig) 

- Identification (identifiering) 

  

Eftersom det vid de första litteratursökningarna visade sig att vårt forskningsområde inte är så 

brett, har vi använt oss av både läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som sökord. Vi valde att 

använda båda formerna för att bredda vår sökning ytterligare. Efter varje sökning lästes 

inledningsvis rubrikerna på de träffar som vi fick, därefter valdes de studier som enligt 

rubrikerna stämde in på vårt område. Detta utgjorde urval 1. Därefter läste vi igenom de 

utvalda studiernas abstract, det vill säga sammanfattning och om dessa stämde in på vårt 

område så gick de vidare till urval 2. De studier som inkluderades i urval 2 läste vi igenom 

grundligt för att sedan avgöra om de kan inkluderas i vår studie. Nedan följer en utförligare 

beskrivning av de kriterier som stod till grund för vilka studier som inkluderades eller inte 

inkluderades i vår studie. 

  

3.4 Urval 

Då vår undersökning baseras på ett område som generellt inte är så utforskat, har vi inte gjort 

några avgränsningar i vår sökning vad gäller vilket år som studien publicerades, ålder på 

deltagarna som ingår i studien samt var i världen som studien genomfördes. De avgränsningar 

som vi gjorde i vår studie handlade bland annat om att de valda studierna endast skulle vara 

vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar. Eriksson Barajas m. fl (2013, s 62-63) 

skriver att forskningsrapporter, rapporter och uppsatser inom utbildningar samt 

populärvetenskapliga artiklar inte bör inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Författarna 

skriver att forskningsrapporter har oftast inte genomgått en kritisk granskning eftersom det är 

forskaren själv som avgör om den ska publiceras. Utbildningsrapporter är endast till för 

utbildande syfte och har därmed ett begränsat användningsområde. Populärvetenskapliga 

artiklar ger en kort sammanfattning av flera artiklar eller forskningsrapporter (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 62-63). I vår studie har vi därmed inte inkluderat 

sådana former av litteratur. 

  

De inkluderingskriterier som vi använde oss av i denna studie formades utifrån vår studies 

intresseområde, det vill säga att de valda studierna ska behandla identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi i relation till tvåspråkiga elever. Inkluderingskriterierna var 

följande: 
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- I studiens rubrik skulle det framgå att studien behandlar läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi i relation till tvåspråkiga elever. 

- I studiens abstract skulle det framgå att studien behandlar identifiering och 

bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi i relation till tvåspråkiga 

elever. 

  

Efter urval 2, det vill säga efter läsning av abstract visade det sig att några studier inte 

behandlade identifiering av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever och 

dessa studier fick vi därmed exkludera. Två studier som vi till en början ansåg uppfylla våra 

inkluderingskriterier fick vi efter en närmare genomläsning exkludera.  Följande studier 

exkluderades ur vårt material: 

  

- Shi Min Chua, Rickard Liow  & H. M. Yeong (2016): Using spelling to screen 

bilingual kindergarteners at risk for reading difficulties 

- Rinaldi & Paez (2008): Preschool matters: Predicting reading difficulties for 

Spanish-speaking bilingual students in first grade. 

  

Ovannämnda studier behandlar visserligen läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. 

Anledningen till att studierna exkluderades var att studierna handlar om tester som är till för 

att förutsäga vilka barn som i förskoleåldern är i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter senare. Sådana tester resulterar därmed inte i att barnen får en diagnos. I vår 

studie fokuserar vi på forskning som identifierar läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som en 

svårighet som eleven befinner sig i just nu, och inte något som eleven möjligtvis kan utveckla 

i framtiden. 

 

Avslutningsvis resulterade vår sökprocess i att sju vetenskapliga studier uppfyllde vår studies 

kriterier och därmed utgör dessa studier vårt empiriska material. För en utförligare 

beskrivning av vår studies empiriska material se avsnitt ”4. Presentation av studier”. 

  

3.5 Metod för analys av data 

För att det ska vara möjligt att sammanställa och presentera ett resultat är det nödvändigt att 

analysera det insamlade materialet. Att analysera går ut på att dela upp materialet som 

undersöks i mindre delar, för att därefter sätta ihop delarna till en ny helhet (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s 163). Eftersom det ligger i vår studies intresse att bidra till en 
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ökad medvetenhet inom det undersökta ämnet, har vi analyserat vårt material genom en 

innehållsanalys. Denna analysmetod innebär att man sorterar materialet på ett systematiskt 

sätt för att kunna identifiera mönster och skapa teman (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s 147).  

 

Eriksson Barajas m. fl (2013, s 163) menar att i en analys kan man utgå ifrån studiens empiri 

för att redogöra för det som framträder i materialet samt skapa kategorier utifrån det. Vi 

började med att läsa de studier som ingår i vårt material översiktligt för att skapa oss en bild 

av vad respektive studie handlar om. Vi läste samtliga studier ett flertal gånger för att bekanta 

oss med dess innehåll. I detta arbete förde vi även anteckningar gällande studiens författare, 

årtal, syfte, metod och resultat respektive slutsatser. I nästa steg av vår analys läste vi 

studierna mer ingående och sedan sorterade vi studierna utifrån vilka metoder som användes 

för att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever, samt vilka faktorer som 

påverkade elevernas resultat och lärares tolkningar på dessa tester. Eriksson Barajas m. fl 

(2013, s 164) skriver att kategorier och teman skapas genom att söka efter mönster, det vill 

säga genom att söka efter likheter, skillnader eller motsatser i materialet. Utifrån vår sortering 

av studierna kunde vi hitta mönster och därmed skapade vi fem olika teman som 

sammanfattar vårt resultat.  Resultatavsnittet är strukturerat efter följande teman: tester av 

fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket, exponering för majoritetsspråket, elevens 

språkbakgrund, att testa på olika språk och tester som inte kräver muntligt framförande. 

Inom respektive tema har vi placerat de studiers resultat och innehåll som är av betydelse för 

just det temat.  

 

3.6 Etiska aspekter 

I denna studie har etiska överväganden tagits i beaktande under hela studiens gång. Vid 

systematiska litteraturstudier relateras etiska överväganden i huvudsak till urval och 

presentation av resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 69). I en 

systematisk litteraturstudie är det viktigt att de studier som ingår i resultatet är vetenskapligt 

granskade och att studierna genomförts utifrån noggranna etiska överväganden. Vidare är det 

viktigt att vi som forskare redovisar alla resultat även om de inte är förenliga med våra egna 

värderingar och åsikter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s 70). I denna 

litteraturstudie har allt material som använts redovisats utifrån en tydlig struktur (se avsnitt “4. 

Presentation av studier”). Allt material som ingår i denna studie är vetenskapligt granskat 

vilket indikerar på att artiklarna genomgått en kritisk granskning av en oberoende etisk 
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kommitté. Ytterligare en aspekt som stärker att de studier som ingår i vårt material har tagit 

hänsyn till etiska aspekter är att det inte går att urskilja någon av deltagarnas identitet, det vill 

säga att deltagarna i studierna är anonyma. Vidare har vi inte medvetet förvrängt eller uteslutit 

innehåll ur materialet som ingår i denna studie. Dock är vi medvetna om att vi aldrig kan bli 

helt fria från våra egna värderingar. En forskare ska helst vara objektiv, men det är omöjligt 

att åstadkomma detta under forskningsprocessen eftersom ens värderingar ofta består av 

personliga åsikter och känslor som är omedvetna (Bryman 2008, s 43). Genom att vara 

uppmärksam på sina egna värderingar och åsikter under studiens gång kan eventuell påverkan 

på forskningsprocessen reduceras.  

4. Presentation av studier 
 

Det material som ligger till grund för denna studie består av sju vetenskapligt granskade 

studier. En av studierna är publicerad år 1998, resterande sex studier är publicerade mellan år 

2000 och 2016. Fem av studierna är av kvantitativ art, en studie genomfördes utifrån en 

kvalitativ metod och en studie genomfördes utifrån både en kvantitativ och kvalitativ metod. 

Studierna har genomförts i olika länder, dessa är England, Ungern, Sverige, Spanien, Kanada 

och Filippinerna. 

  

Gemensamt för samtliga studier är att de utgår ifrån problematiken med att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter respektive dyslexi hos tvåspråkiga elever. En viktig utgångspunkt i studierna 

är att samtliga elever ska ges en så rättvis bedömning som möjligt av sina läs- och 

skrivsvårigheter. Detta visar sig inte vara helt lätt i praktiken. Lärares egna perspektiv 

framkommer endast i två av studierna, dock utgår samtliga studier ifrån att lärare har ett stort 

ansvar gentemot eleverna i form av att ha kunskaper om elevernas andraspråkutveckling och 

eventuella svårigheter. Nedan presenteras samtliga artiklar utifrån syfte, metod och kortfattat 

resultat. I presentationerna nedan ämnar vi att ge en översiktlig beskrivning av de valda 

artiklarnas innehåll. 

  

1. Christina Hedman (2009): Dyslexi på två språk: En multipel fallstudie av spansk-

svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. 

  

Det övergripande syftet i denna studie är att undersökningen ska bidra till ökad kunskap om 

hur svårigheter med skriftspråket hos tvåspråkiga ungdomar kan yttra sig, karaktäriseras och 
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avgränsas (s. 4). Denna studie är en kvantitativ multipel fallstudie som innefattar totalt 30 

deltagare fördelade på tre grupper, en undersökningsgrupp och två jämförelsegrupper. 

Deltagarna är mellan 13-16 år gamla. Studien är genomförd i Sverige och i Spanien. 

Deltagarna i undersökningsgruppen består av 10 spansk-svensktalande tvåspråkiga ungdomar 

som av sina lärare bedöms ha läs- och skrivsvårigheter orsakade av dyslexi. Deltagarna i den 

ena jämförelsegruppen består av 10 spansk-svensktalande tvåspråkiga ungdomar som inte har 

några läs- och skrivsvårigheter enligt deras lärares bedömning. I den andra jämförelsegruppen 

ingår 10 enspråkiga ungdomar varav fem är spansktalande och fem är svensktalande. Dessa 

ungdomar har dokumenterad dyslexi (s. 41). Eleverna fick genomföra tester som bland annat 

undersöker deras muntliga språkbehärskning och fonologiska medvetenhet (s. 49). Testerna 

genomfördes på både svenska och spanska i undersökningsgruppen. Resultatet visar att 4 av 

10 ungdomar i undersökningsgruppen är överidentifierade, vilket betyder att lärarna utgår 

ifrån att eleverna har dyslexi, men eleverna har i realiteten inte det. Resultatet visar även att 6 

av 10 ungdomar i undersökningsgruppen placerar sig på höga indikationer av dyslexi. Dessa 

elever hade inte tidigare identifierats och därmed inte fått det stöd som de har rätt till. Hedman 

menar därför att dessa elever ska ses som underidentifierade (s. 174). Ytterligare en viktig 

aspekt är att elevernas resultat på proven hade såg olika ut för några av deltagarna beroende 

på vilket språk som testet genomfördes på (s.168). 

  

2.   Marjolaine M. Limbos & Esther Geva (2001): Accuracy of Teacher Assessments of 

Second-Language Students at Risk for Reading Disability 

  

Syftet med studien är att undersöka skillnader i lärares bedömningar av lässvårigheter bland 

elever som har engelska som andraspråk och elever som har engelska som förstaspråk (s. 

138). Studien är genomförd i Kanada. Metoden i denna studie är både kvantitativ och 

kvalitativ. Studien är kvantitativ genom att 291 elever fick genomföra muntliga språktester 

och tester som undersöker elevernas fonologiska medvetenhet. Studien är kvalitativ genom att 

51 lärare i relation till eleverna i studien deltog i semistrukturerade intervjuer. Eleverna 

testades med ett års intervall. De elever som ingår i denna studie är mellan 5-7 år under 

studiens gång. Testerna som eleverna fick göra handlade om muntlig språkkompetens, 

fonologisk medvetenhet, ordigenkänning, namngivning av bokstäver och stavning. Lärarna 

ombads att nominera elever som hade risk för lässvårigheter (s. 140). 
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Av de 291 elever som ingår i studien har 87 elever engelska som förstaspråk och 204 elever 

har engelska som andraspråk. De vanligaste språken bland eleverna som har engelska som 

andraspråk är punjabi, portugisiska och kantonesiska (s. 138-139). I studien har elevernas 

resultat respektive lärarnas bedömningar jämförts. Resultatet visar att lärarnas noggrannhet i 

bedömning av lässvårigheter hos tvåspråkiga elever är lägre jämfört med de enspråkiga 

eleverna. Detta visar sig bero på att lärarna förlitar sig på de tvåspråkiga elevernas muntliga 

språkkunskaper vid bedömning (s. 148). 

  

3.   John Everatt, Ian Smythe, Dina Ocampo & Eva Gyarmathy (2004): Issues in the 

assessment of literacy-related difficulties across language backgrounds: a cross-linguistic 

comparison. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka om tester som vanligen används vid bedömning av 

dyslexi kan användas över språkbakgrund (s. 143).  Denna studie är en tvärspråklig 

jämförelse, vilket innebär att forskarna har gjort en jämförelse mellan två olika studiers 

resultat. Studien utgår ifrån en kvantitativ metod. Studie 1 genomfördes i England och i 

Ungern. I studien ingår 275 enspråkiga engelsktalande elever, samt 208 enspråkiga 

ungersktalande elever. Samtliga elever går i årskurs 3 (s. 143). Studie 2 genomfördes i 

Filippinerna. I studie 2 ingår 91 tvåspråkiga elever i årskurs 3 som har filipino som sitt 

förstaspråk och engelska som sitt andraspråk (s. 146). Samtliga elever fick genomföra tester 

som undersöker elevernas fonologiska medvetenhet på sitt språk, i studie 2 fick eleverna 

genomföra testerna på både filipino och engelska. Resultatet visar att det inte är problemfritt 

att använda samma test på olika språk. Eleverna får olika resultat beroende på vilket språk 

som testet genomförs (s. 148). 

  

4.   Niloufar Jalali-Moghadam & Christina Hedman (2016): Special Education Teachers’ 

Narratives on Literacy Support for Bilingual Students with Dyslexia in Swedish 

Compulsory Schools. 

  

Denna studies syfte är att undersöka hur specialpedagoger talar om deras undervisning i 

förhållande till tvåspråkiga elever med dyslexi (s.7). Studien är genomförd i Sverige. Metoden 

i denna studie är kvalitativ i form av att det genomfördes djupintervjuer. De intervjuade 

personerna är 15 specialutbildade lärare som arbetar i grundskolor med en hög andel 

tvåspråkiga elever. Alla 15 lärare har examen från svenska universitet och de har jobbat inom 
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specialundervisningen mellan 2 och 37 år (s.7). Resultatet visar bland annat att lärarnas tankar 

om identifiering av dyslexi indikerade på ett tydligt inflytande av den fonologiska 

förklaringsmodellen av dyslexi (s. 9). Lärarna kritiserade att de använder sig av liknande 

metoder för identifiering av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos både enspråkiga och 

tvåspråkiga elever (s. 11). Lärarna uttrycker även en vilja att samarbeta med 

modersmålslärare för att få en bredare bild av de tvåspråkiga elevernas kunskaper och därmed 

underlätta identifiering av dyslexi och läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever (s. 11). 

  

5.   Louise Miller Guron & Ingvar Lundberg (2003): Identifying dyslexia in multilingual 

students: can phonological awareness be assessed in the majority language? 

  

Syftet med denna studie är att jämföra fonologiska färdigheter hos enspråkiga svensktalare 

och flerspråkiga talare som har svenska som sitt andraspråk, genom att testa om fonologisk 

medvetenhet kan bedömas med hjälp av muntliga tester på majoritetsspråket (s.79). I studien 

jämförs två olika grupper genom en kvantitativ metod. Sammanlagt 97 elever från två skolor i 

Göteborg ingår i studien. Samtliga elever går i årskurs åtta och genomsnittsåldern på eleverna 

är 15 år. Studien består av 38 enspråkiga elever som har svenska som sitt förstaspråk, och 59 

tvåspråkiga elever som har svenska som sitt andraspråk. I den flerspråkiga gruppen 

representeras totalt 18 olika modersmål bland eleverna och majoriteten av eleverna har gått i 

svensk skola under hela sin skolgång (s. 72-73). Eleverna fick genomföra tester som 

undersökte deras fonologiska medvetenhet, testerna genomfördes på svenska. Resultatet visar 

att om de tvåspråkiga eleverna har likvärdiga språkkunskaper som de enspråkiga eleverna, är 

det möjligt att bedöma fonologisk skicklighet på majoritetsspråket (s. 80). 

  

6.   John Everatt, Ian Smythe, Ewan Adams & Dina Ocampo (2000): Dyslexia Screening 

Measures and Bilingualism. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det går att identifiera dyslexi hos 

tvåspråkiga elever med hjälp av tester utifrån den fonologiska förklaringsmodellen (s. 43). 

Metoden i denna studie är kvantitativ. Studien är genomförd i England med elever i åldrarna 

7-8 år. Eleverna som ingår i studien är både tvåspråkiga och enspråkiga, de tvåspråkiga 

eleverna talar sylheti och engelska och de enspråkiga eleverna talar bara engelska. 
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I studien bildades fyra grupper av elever med avseende på elevernas hemspråk samt om 

eleverna hade lässvårigheter eller inte. En tvåspråkig grupp med lässvårigheter som består av 

9 elever samt en enspråkig grupp med lässvårigheter som består av 7 elever. Sedan valdes en 

grupp av 14 elever som inte hade lässvårigheter ut som jämförelsegrupp. Den ena gruppen 

består av 7 tvåspråkiga elever och den andra gruppen består av 7 enspråkiga elever. Eleverna 

fick genomföra tester som undersökte deras fonologiska medvetenhet på engelska (s. 45). 

Resultaten har jämförts för att bedöma om den tvåspråkiga faktorn har någon betydelse (s.43). 

Resultatet tyder på att många tvåspråkiga elever (d.v.s. elever som talar både engelska och 

sylheti) med lässvårigheter kan särskiljas med hjälp av fonologiska test från sina tvåspråkiga 

kamrater som inte har sådana svårigheter. Den tvåspråkiga faktorn har betydelse genom att de 

tvåspråkiga eleverna utan lässvårigheter fick högre resultat på de fonologiska testerna jämför 

med de enspråkiga eleverna utan lässvårigheter (s.54). 

  

7.   Norah Frederickson & Uta Frith (1998):  Identifying dyslexia in bilingual children: a 

phonological approach with inner London Sylheti speakers. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka några viktiga implikationer av den fonologiska 

metoden för att identifiera dyslexi i relation till tvåspråkiga elever (s.120). Studien är 

genomförd i England och utgår ifrån en kvantitativ metod där en jämförelseanalys av två 

studier genomförs. 

  

Den första studien består av två jämförelsegrupper. Grupp 1 består av ett slumpmässigt urval 

av 89 enspråkiga barn med dyslexi. Grupp 2 består av 89 enspråkiga barn utan några specifika 

inlärningssvårigheter, det vill säga utan dyslexi eller någon form av läs-och skrivsvårigheter. 

Barnen är i åldrarna 8-12 år (s.121). I den andra studien ingår tvåspråkiga deltagare i ett urval 

av 50 barn i åldrarna 10-11 år, med sylheti som förstaspråk (s. 125). Deltagarna fick 

genomföra tester som undersöker deras fonologiska medvetenhet, testerna genomfördes på 

engelska (s.122,125). 

  

Frederickson & Frith (1998) jämförde resultaten av de enspråkiga barnen med dyslexi från 

den första studien och de tvåspråkiga barnen från andra studien (s. 127). Resultatet visar att de 

tvåspråkiga eleverna med läs- och skrivsvårigheter kan identifieras genom tester som 

undersöker fonologisk medvetenhet. De tvåspråkiga eleverna har likvärdiga språkkunskaper 
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som deras enspråkiga kamrater vilket gör det möjligt att identifiera eventuella fonologiska 

svårigheter med hjälp av samma test som för enspråkiga (s. 129). 

5. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera fem olika teman som har framkommit i analysen 

av vår studies material. Avsikten med denna studie var att undersöka hur läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Genom detta vill vi uppmärksamma möjliga svårigheter och eventuella 

fallgropar som inte minst lärare kan hamna i vid identifiering och bedömning av tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter. De fem teman som framkommit ur vår analys är följande: 

Tester av fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket, exponering för majoritetsspråket, 

elevens språkbakgrund, tester på olika språk och tester som inte kräver muntligt framförande. 

  

5.1 Tester av fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket 

I flera av de vetenskapliga studierna som ingår i vår studies material, har identifiering och 

bedömning av läs- och skrivsvårigheter diskuterats med utgångspunkt i vilken utsträckning 

som fonologiska tester kan identifiera dyslexi hos tvåspråkiga elever. Det visar sig utifrån 

studierna som ingår i vårt resultat, att dyslexi hos tvåspråkiga elever under vissa 

omständigheter kan identifieras med hjälp av fonologiska tester som genomförs på 

majoritetsspråket, det vill säga på de tvåspråkiga elevernas andraspråk. I flera av studierna 

utgår forskarna från den fonologiska förklaringsmodellen när de ska identifiera och bedöma 

tvåspråkiga elevers dyslexi. Nedan följer en utförligare beskrivning av de fonologiska 

testernas funktion. Därefter redogör vi mer ingående för under vilka omständigheter som 

dessa tester fungerar, eller inte fungerar.  

  

Norah Frederickson & Uta Frith (1998), John Everatt m. fl (2000) samt Louise Miller Guron 

& Ingvar Lundberg (2003) undersöker i vilken utsträckning som tester av fonologisk 

medvetenhet på majoritetsspråket kan bidra till att identifiera och bedöma dyslexi hos 

tvåspråkiga elever. I alla tre studier undersöker forskarna detta på liknande sätt. Deltagarna i 

studierna har blivit tilldelade tester som baseras på en fonologisk förklaringsmodell av 

dyslexi. Testerna genomfördes på det språk som är majoritetsspråket i landet. 
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Frederickson & Frith (1998) undersökte läsförmågan hos 50 tvåspråkiga elever som talade 

både sylheti och engelska. Eleverna i studierna fick genomföra standardiseringsutgåvan av 

Phonological Assessment Battery (PhAB) (Frederickson, Frith & Reason 1997, se 

Fredrickson & Frith 1998, s 122), dessa tester behandlade bland annat elevernas förmåga att 

isolera de initiala ljuden i ord, omkastning av bokstäver, rim, fonologisk bearbetning vid 

läsning av nonsens-ord och textavkodning (Frederickson & Frith 1998, s 122). 

  

Resultatet visade att samma andel tvåspråkiga elever, 18 %, fick dåligt resultat på samtliga 

test, vilket indikerar på att testen under vissa omständigheter kan påvisa fonologiska 

svårigheter (Frederickson & Frith 1998, s 126). I samma studie jämfördes de tvåspråkiga 

eleverna med enspråkiga elever som hade dyslexi, resultatet visade att den tvåspråkiga 

gruppen fick bättre resultat på enkelordsläsning än textavkodning, och tvärtom fick den 

enspråkiga gruppen bättre resultat på textavkodning än enkelordsläsning. Frederickson & 

Frith (1998, s 127) tolkade detta som att den enspråkiga gruppen hade ett bättre resultat på 

läsning av text som ingick i en kontext, eftersom de kunde kompensera för sina 

avkodningssvårigheter genom att dra nytta av deras generella språkkunskaper, och därmed 

kunde de förutsäga utifrån textens sammanhang. Vidare menade Frederickson & Frith att de 

tvåspråkiga eleverna saknade den kunskapen och därmed kunde de inte dra nytta av textens 

sammanhang (Frederickson & Frith 1998, s 127). 

  

Frederickson & Frith nämner en viktig faktor i relation till detta, nämligen att den fonologiska 

förmågan anses vara kulturellt neutral, det vill säga att den anses vara språkoberoende. Vidare 

menar Frederickson & Smith att den fonologiska bearbetningsförmågan kan utvecklas över 

språkkontexter, både på förstaspråket och andraspråket, oavsett elevens språkkunskaper 

(Frederickson & Frith 1998, s 121). Detta kan vara en förklaring till varför de tvåspråkiga 

eleverna fick bättre resultat på enkelordsläsning istället för läsning av text inom en viss 

kontext, samt varför tester som undersöker fonologisk medvetenhet ger ett mer tillförlitligt 

resultat för tvåspråkiga elever. 

  

Även Everatt m. fl (2000) undersökte huruvida tester av fonologisk medvetenhet kan bidra till 

att identifiera dyslexi hos tvåspråkiga elever. I deras studie fick deltagarna genomföra test 

som bland annat behandlade läsning av ord, läsning av nonsens-ord, rim, och repetition av 

ordsekvenser (Everatt, Smythe, Adams & Ocampo 2000, s 47-49). Resultatet i denna studie 

visade att den tvåspråkiga gruppen utan lässvårigheter presterade högre än den enspråkiga 
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gruppen utan lässvårigheter på testerna som mäter elevens fonologiska förmåga. Detta gäller 

tester som bland annat handlar om behandling av nonsens-ord, att kunna urskilja ljud i ord 

och att kunna repetera högfrekventa ordsekvenser (Everatt, Smythe, Adams & Ocampo 2000, 

s 54). Ett annat bevis som visar att tester av fonologisk medvetenhet kan bidra till att urskilja 

lässvårigheter hos tvåspråkiga barn är att de tvåspråkiga eleverna i studien som visade 

lässvårigheter presterade sämre än jämförelsegruppen tvåspråkiga elever utan lässvårigheter 

på dessa tester (Everatt, Smythe, Adams & Ocampo 2000, s 54). 

  

I Sverige undersökte Miller Guron & Lundberg (2003) den fonologiska förmågan hos 

ungdomar som hade svenska som andraspråk. Forskarna ville undersöka om fonologisk 

medvetenhet hos tvåspråkiga elever kan bedömas på majoritetsspråket. Eleverna fick 

genomföra tester som bland annat undersöker deras läsförståelse, ordigenkänning, vokabulär 

och fonologisk medvetenhet (Miller Guron & Lundberg 2003, s 73-75). Resultatet visade, i 

enlighet med Frederickson & Frith (1998) samt Everatt m. fl (2000) att de tvåspråkiga 

eleverna och enspråkiga eleverna uppnådde liknande prestationsnivåer på majoriteten av de 

fonologiska testerna, vilket betyder att fonologisk medvetenhet kan bedömas på 

majoritetsspråket (Miller Guron & Lundberg 2003, s 79). Som synes är det möjligt att genom 

tester identifiera svårigheter med fonologisk medvetenhet givet vissa omständigheter. I de 

avsnitt som följer ska vi titta närmare på dessa omständigheter. När fungerar tester av 

fonologisk medvetenhet på andraspråkselever? När blir ett sådant förfarande problematiskt? 

  

5.2 Exponering för majoritetsspråket 

Det faktum att fonologiskt baserade tester på majoritetsspråket i vissa fall fungerar, betyder 

inte att de alltid gör det. Två av de tre studierna ovan, det vill säga studierna av Frederickson 

& Frith (1998) och Miller Guron & Lundberg (2003), bidrar med en betydelsefull insikt som 

är viktig att ta hänsyn till vid bedömning av lässvårigheter hos tvåspråkiga elever med hjälp 

av fonologiskt baserade tester. I dessa två studier har det visat sig att elevers resultat påverkas 

av i vilken utsträckning som eleverna blivit exponerade för det språk som testet genomförs på. 

  

I Frederickson & Frith (1998) studie hade de tvåspråkiga deltagarna så pass goda kunskaper i 

sitt andraspråk, det vill säga engelska, att de inte behövde någon form av språkstöd. Samtliga 

av de tvåspråkiga eleverna hade gått i engelsk skola sedan de var fem år gamla och de hade 

inte lämnat landet i någon period över tre månader, vilket innebär att deras exponering för det 

engelska språket varit relativt hög och de ansågs ha liknande språkkunskaper som sina 
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enspråkiga kamrater (Fredericksson & Frith 1998, s 125). I studien av Miller Guron & 

Lundberg (2003, s 72) hade alla tvåspråkiga elever utom två gått i svensk skola sedan årskurs 

1, när studien genomfördes gick eleverna i årskurs 8. Dessa elevers exponering för det 

svenska språket var därmed relativt hög, även om många av eleverna talade sitt förstaspråk 

hemma. Dessa elever behärskade med andra ord språket på svenska relativt väl när studien 

genomfördes. I studien som är gjord av Everatt m.fl (2000) framkommer det inte hur mycket 

de tvåspråkiga eleverna varit exponerade för det engelska språket. Det går heller inte att hitta 

någon utförligare information om elevernas språkbakgrund i studien. 

  

Det faktum att de tvåspråkiga eleverna i Miller Guron & Lundberg (2003, s 80) studie fick 

samma resultat som de enspråkiga eleverna på de fonologiska testerna, tolkar forskarna som 

att det är möjligt att eleverna som hade svenska som andraspråk uppnått och utvecklat 

språkkunskaper i svenska på samma nivå som eleverna som har svenska som förstaspråk. 

Miller Guron & Lundberg (2003) menar att detta innebär att både den tvåspråkiga gruppen 

och den enspråkiga gruppen hade lika möjligheter för att genomföra testerna som bedömer 

fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket. Vidare skriver Miller Guron & Lundberg att 

detta skulle kunna bekräftas med en liknande studie som jämför yngre elever som har svenska 

som andraspråk, med yngre elever som har svenska som förstaspråk. I det fallet skulle 

förmodligen resultatet visa att de yngre tvåspråkiga eleverna har sämre resultat än 

jämförelsegruppen eftersom de vid den åldern kanske inte hunnit utveckla språkkunskaper i 

svenska på samma nivå (Miller Guron & Lundberg 2003, s 80). Även Frederickson & Frith 

(1998, s 129) påpekar att fonologiska tester som är till för att identifiera dyslexi hos 

enspråkiga elever, kan användas på tvåspråkiga elever förutsatt att dessa elever har utvecklat 

sina språkkunskaper inom majoritetsspråket på samma nivå som de enspråkiga eleverna. 

  

5.3 Elevens språkbakgrund 

Även Hedman (2009) studie samt Jalali-Moghadam & Hedman (2016) studie kommer fram 

till att det är viktigt att ta hänsyn till i vilken utsträckning som eleverna blivit exponerade för 

det ena eller det andra språket. Utöver detta framkommer det i dessa studier att bredare 

kunskaper om elevernas språkbakgrund har betydelse för bedömningen av elevernas läs- och 

skrivsvårigheter. 

  

Hedman (2009) tar i sin studie hänsyn till elevernas språkbakgrund när bedömningar av de 

tvåspråkiga elevernas läs- och skrivsvårigheter ska göras. När tvåspråkiga elever ska 
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genomföra tester som är till för att identifiera läs- och skrivsvårigheter menar Hedman att det 

finns en risk att minoritetsspråkselevers testresultat inte utvärderas i förhållande till olika 

bakgrundsfaktorer. Låga testresultat ses ofta som en konsekvens av elevernas bristande 

språkkunskaper inom majoritetsspråket och därmed görs inte någon analys eller undersökning 

av vad de låga resultatet kan tänkas bero på. Hedman påpekar att det är viktigt att 

minoritetsspråkselevers testresultat relateras till språkliga och socioekonomiska bakgrunder. 

Vidare skriver Hedman att det är nödvändigt att undersöka de olika testerna som 

minoritetsspråkselever får genomföra, med avseende på om det är testets struktur och innehåll 

i sig som är orsaken till elevens låga resultat, eller om resultatet kan förklaras utifrån faktorer 

som inkluderar elevens språkhistoria, sociala miljö eller undervisningssituation (Hedman 

2009, s 38). 

  

I sin studie har Hedman bland annat undersökt elevernas språkliga balansförhållanden. 

Närmare bestämt ville hon ta reda på vilket språk av svenska och spanska som eleverna hade 

som dominant språk för att se om det påverkade elevernas resultat på testen. Hedman samlade 

in information om elevernas språkinlärningshistoria och språkanvändningsmönster. I studien 

inkluderades bland annat 10 tvåspråkiga elever som behärskade både spanska och svenska. 

Dessa elever ingick i undersökningsgruppen. Eleverna fick bland annat genomföra fem tester 

som bedömde muntlig språkbehärskning. Dessa tester behandlade elevernas ordförståelse, 

ordmobilisering, syntaktisk förståelse, hörförståelse och muntligt narrativ (Hedman 2009, s 

53). Eleverna fick även själva uppskatta vilket språk som de kände att de behärskade bäst. 

Resultatet av elevens språkliga balansförhållanden placerade Hedman i vad hon kallar för 

språkligt balansindex. För eleverna i undersökningsgruppen, det vill säga de som var 

tvåspråkiga, varierade omfattningen av undervisningen i spanska. Eftersom alla elever gick i 

svensk skola så fick de svensk undervisning i högre utsträckning (Hedman 2009, s 175).   

  

Ett exempel på hur elevens språkliga balansförhållanden kan påverka resultatet på testerna är 

deltagare nummer 8 från undersökningsgruppen i studien. Hon hade kommit till Sverige när 

hon var lite äldre och hon hade spanska som sitt dominanta språk. När denna elev skulle 

skriva en fritext på svenska så visade det sig att hennes skriftspråk hade influenser från 

spanskan. Hon skrev exempelvis ”promeniera” när hon skulle skriva ”promenera”, samt ”y” 

istället för ”och”. Liknande exempel kunde även hittas bland elever som skrev text på spanska 

- elevernas skriftspråk kunde ha influenser från svenskan, förutsatt att svenskan var det 

dominanta språket hos dessa elever. Ett exempel på detta är deltagare som använde svenskans 
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regler för stavning med dubbelteckning av konsonant efter vokal. Detta kom till uttryck bland 

annat genom stavning av ordet ”verano” på spanska, men deltagaren stavade det ”veranno”. 

Ett annat exempel är spanskans ord ”mami” som deltagaren stavade ”mammi” (Hedman 2009, 

s 111). 

  

En annan studie bekräftar betydelsen av att ta hänsyn till de tvåspråkiga elevernas 

språkbakgrund vid bedömning av läs- och skrivsvårigheter. I studien som är gjord av Niloufar 

Jalali – Moghadam & Christina Hedman (2016, s 11) visade det sig att de intervjuade 

specialpedagogiska lärarna tyckte att en bredare och mer omfattande bild av de tvåspråkiga 

elevernas språkbakgrund och språkinlärningshistoria skulle underlätta för dem att identifiera 

och bedöma elevernas läs- och skrivsvårigheter. Många av lärarna uttryckte viljan att 

samarbeta med modersmålslärare i större utsträckning. En lärare sa att modersmålslärarnas 

perspektiv och kunskap är mycket värdefulla för både specialpedagoger och lärare som jobbar 

i klassrum där elever behärskar flera språk. De intervjuade lärarna ansåg att modersmålslärare 

skulle kunna bidra med kunskap om elevernas språkförmågor och ge en mer omfattande bild 

av läs- och skrivutvecklingen hos elever som har ett annat modersmål än svenska (Jalali-

Moghadam & Hedman 2016, s 11). Detta samarbete visade sig dock inte vara så enkelt i 

praktiken, då det ofta förhindrades till följd av brist på tid eller andra organisatoriska orsaker 

(Jalali-Moghadam & Hedman 2016, s 12). Konsekvenserna av detta menade lärarna i studien 

är att det tar längre tid för dem att identifiera och bedöma tvåspråkiga elevers läs- och 

skrivsvårigheter eftersom de ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att genomföra 

det arbetet ensamma (Jalali-Moghadam & Hedman 2016, s 13). 

  

5.4 Att testa på olika språk 

I flera av studierna problematiseras att standardiserade bedömningstester som är till för att 

identifiera dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter oftast är utformade på majoritetsspråket. 

Elever som är tvåspråkiga får då endast möjlighet att bli testade på det språk som de kanske 

inte behärskar bäst ännu. 

  

I Jalali- Moghadam & Hedman (2016) studie visade det sig att när det gäller identifiering av 

dyslexi och läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever uttryckte en lärare att de tester 

som användes för att identifiera sådana svårigheter främst var avsedda för enspråkiga svenska 

talare (Jalali-Moghadam & Hedman 2016, s 14). Jalali-Moghadam & Hedman menar att 

utveckling av bedömningsmaterial på olika minoritetsspråk skulle leda till att tvåspråkiga 
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elevers läs- och skrivsvårigheter skulle upptäckas tidigare och dessa elever skulle få det stöd 

som de har rätt till (Jalali-Moghadam & Hedman 2016, s 15). 

  

I studien som gjordes av Hedman (2009) visade resultatet att beroende på vilket språk som 

testet genomfördes fick några av eleverna olika resultat. Vissa elever hade fått sämre resultat 

om man endast tog hänsyn till resultatet på svenska, och tvärtom. Hedman refererar bland 

annat till deltagare nummer 5 som kom till Sverige när hon var 9 år gammal. Om hennes 

dyslexiprofil bara hade baserats på det svenska resultatet, så hade hon placerat sig på en högre 

nivå av indikationer på dyslexi, men när elevens resultat på spanska också inkluderas, 

placerade sig eleven på en lägre nivå av indikationer på dyslexi. Hedman drar slutsatsen att 

det inte hade varit rättvist att endast testa denna elev på svenska (Hedman 2009, s 168). 

  

Konsekvenserna av att endast ta hänsyn till de tvåspråkiga elevernas prestationer på svenska 

visar sig i studien genom att 4 av 10 ungdomar i undersökningsgruppen var överidentifierade, 

vilket betyder att deras lärare utgick ifrån att eleverna hade dyslexi, men eleverna hade i 

realiteten inte det. Dessa elever visade inga låga resultat på fonologisk bearbetning eller 

avkodning. Hedman tolkar detta resultat som att lärarna baserade sina antaganden på att dessa 

elever hade bristande kunskap i språket snarare än läs- och skrivsvårigheter (Hedman 2009, s 

174). Resultatet visade även att 6 av 10 ungdomar i undersökningsgruppen placerade sig på 

höga indikationer på dyslexi, dessa elever hade inte tidigare identifierats och därmed inte fått 

det stöd som de har rätt till, Hedman menar därför att dessa elever ska ses som 

underidentifierade (Hedman 2009, s 174). 

  

Resultatet i Everatt m. fl (2004, s 148) visar dock att det kan finnas eventuella svårigheter 

med att översätta dyslexibedömningar på olika språk och använda dem i olika språkkontexter. 

I deras studie fick eleverna genomföra samma test, fast på olika språk. I studie 1 framkom det 

att engelska barn med läs- och skrivsvårigheter visade svaga färdigheter på fonologiska tester. 

Sådana svårigheter förekom inte i samma utsträckning bland ungerska barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Det visade sig även att ungersktalande barn med läs- och skrivsvårigheter 

presterade liknande deras kamrater utan läs- och skrivsvårigheter på andra mått av 

fonologiska svårigheter (Everatt, Smythe, Ocampo & Gyarmathy 2004, s 145). Då olika språk 

är uppbyggda på olika sätt, kan det vara så att vissa tester inte är tillräckligt känsliga för att 

upptäcka skillnader. Dessutom kan det vara så att ungerska skriftspråket är mer ljudenligt än 

det engelska (Everatt, Smythe, Ocampo & Gyarmathy 2004, s 149). Liknande resultat 
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framkom i studie 2 där de tvåspråkiga filipino-engelska eleverna testades. När testerna 

genomfördes på filipino skilde sig resultatet jämfört med resultatet på de engelska testerna 

med avseende på fonologisk medvetenhet. På engelska var resultaten sämre (Everatt, Smythe, 

Ocampo & Gyarmathy 2004, s 149). 

  

Everatt m. fl (2004, s 149) menar att detta innebär att det krävs en medvetenhet och 

försiktighet vid användandet av bedömningstester som överförs mellan olika språk. Att 

överföra engelska normer som gjordes i studierna till andra språksammanhang är inte 

tillräckligt för att ge en tillförlitlig bedömning och identifiering av läs- och skrivsvårigheter. 

  

5.5 Tester som inte kräver muntligt framförande 

Limbos & Geva (2001) undersökte i sin studie skillnader i lärares bedömningar av 

lässvårigheter bland elever som har engelska som andraspråk och elever som har engelska 

som förstaspråk. Resultatet visade att lärarna i studien tenderade att vara mer tveksamma 

gällande identifiering av lässvårigheter hos de tvåspråkiga barnen samt att lärarnas 

noggrannhet i bedömningen av de tvåspråkiga eleverna var lägre jämfört med de enspråkiga 

eleverna (Limbos & Geva 2001, s 148). Detta menar Limbos & Geva (2001, s 148) kan bero 

på olika saker. Bland annat kan det vara en följd av att lärarna väntar med att bedöma 

lässvårigheter tills elevernas muntliga språkförmåga är utvecklad, det vill säga tills eleven har 

goda kunskaper i andraspråket. Men det kan också bero på att lärarna känner sig osäkra på sin 

kompetens att kunna bedöma och skilja mellan språksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter, 

och att lärarna antar att elevernas svårigheter är en del av andraspråksutvecklingen. I studien 

visade det sig dock även att lärarna i högre utsträckning förlitar sig på de tvåspråkiga 

elevernas muntliga språkkunskaper vid bedömning av elevens lässvårigheter. Detta framkom 

genom att de elever som bedömdes av lärarna att ha lässvårigheter men som inte hade det i 

realiteten, hade en lägre nivå på muntliga språkkunskaper än deras kamrater. Detta innebär att 

lärarna använde muntliga språkfärdigheter för att uppskatta elevernas läsutveckling, vilket 

riskerar att leda till att många tvåspråkiga elever anses ha lässvårigheter, men i själva verket 

inte har det (Limbos & Geva 2001, s 149). 

  

Miller Guron & Lundberg (2003) tog i sin studie hänsyn till att de tvåspråkiga elevernas 

muntliga språkkunskaper kan påverka resultatet på testerna som är avsedda för att identifiera 

lässvårigheter. I deras studie använde sig Miller Guron & Lundberg (2003) av tester som inte 

krävde ett muntligt framförande eftersom de ville minimera riskerna för att elevens uttal på 
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svenska ska ha någon påverkan på resultaten. De menade att tvåspråkiga elevers dåliga 

resultat på fonologiska tester, som kräver att eleverna ska svara muntligt, kan bero på 

svårigheter i att uttala orden på andraspråket eller andra faktorer som har att göra med 

andraspråkstillägnandet. Detta kan påverka mätningen av resultatet på sådana tester som är 

beroende av ett muntligt framförande. Eleverna fick därför genomföra testerna med papper 

och penna utan att behöva yttra något muntligt. På så vis menade forskarna att ifall eleverna 

visade dåligt resultat så skulle det bero på sämre fonologisk medvetenhet istället för att 

elevernas muntliga språkförmåga skulle påverka resultatet (Miller Guron & Lundberg 2003, s 

72).   

  

5.6 Sammanfattning av resultat 

Genom resultatet visar det sig att bedöma tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter är ett 

komplext arbete som kräver att vissa hänsynstaganden görs för att bedömningen ska vara 

tillförlitlig. Det finns stora risker för att såväl lärare som fonologiska tester missbedömer 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter. 

  

Ett av resultaten i vår studie är att majoriteten av studierna specifikt undersöker identifiering 

av dyslexi hos tvåspråkiga elever. I dessa studier utgår forskarna utifrån den fonologiska 

förklaringsmodellen av dyslexi och därmed dominerar tester som undersöker fonologisk 

medvetenhet. Det visar sig att fonologiska tester som genomförs på majoritetsspråket, i dessa 

fall på elevernas andraspråk, kan bidra till att identifiera dyslexi hos tvåspråkiga elever. Vårt 

resultat visar dock att de fonologiska testerna kan bidra till detta förutsatt att eleverna i fråga 

har uppnått likvärdiga kunskaper i andraspråket som förstaspråkselever. Det innebär att 

läraren behöver ta hänsyn till i vilken utsträckning som de tvåspråkiga eleverna blivit 

exponerade för det språk som testet genomförs på (Frederickson & Frith 1998; Everatt, 

Smythe, Adams & Ocampo 2000; Miller Guron & Lundberg 2003). 

  

Ett annat viktigt resultat är att när läraren ska tolka tvåspråkiga elevers resultat på tester som 

bedömer deras läs- och skrivsvårigheter behöver läraren ta hänsyn till om resultatet kan 

förklaras utifrån sociala eller språkliga faktorer samt om resultatet kan förklaras utifrån testets 

innehåll och struktur. Huvudpoängen är att läraren inte ska stanna vid att acceptera elevens 

resultat utan vidare reflektion eller förklaring och endast anta att det beror på att eleven inte 

har utvecklat goda kunskaper i andraspråket ännu (Hedman 2009; Jalali-Moghadam & 

Hedman 2016). 
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Ytterligare ett resultat visar att det är viktigt att lärare inte låter sig påverkas av elevernas 

muntliga framföranden vid bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. 

Det finns en risk att elevernas dåliga uttal på andraspråket kan bidra till att lärarna tolkar det 

som att eleven har lässvårigheter fast eleven i realiteten inte har det. Sådana tolkningar kan 

leda åt två håll, antingen till en överidentifiering eller underidentifiering av eleverna. I relation 

till detta behöver läraren också ta hänsyn till på vilket språk som tester för att identifiera läs- 

och skrivsvårigheter genomförs, i vissa fall kan det vara nödvändigt att testa på elevens båda 

språk då eleven kan ha olika resultat beroende på vilket språk som tester genomförs på 

(Limbos & Geva 2001; Everatt, Smythe, Ocampo & Gyarmathy 2004; Hedman 2009; Miller 

Guron & Lundberg 2003). 

6. Diskussion 
 

Följande diskussionsdel delas in i avsnitten resultatdiskussion, kritisk metoddiskussion samt 

implikationer för lärarens arbete. I resultatdiskussionen relateras studiens resultat till studiens 

forskningsfrågor, syfte samt bakgrund. I metoddiskussionen behandlas studiens 

genomförande utifrån styrkor och begränsningar. Avslutningsvis följer ett resonemang kring 

vad studiens resultat kan ha för konsekvenser för lärarens arbete.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

  

Som ett av resultaten visar kan dyslexi hos tvåspråkiga elever identifieras med hjälp av tester 

som undersöker fonologisk medvetenhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att i de studier 

som kom fram till detta genomfördes de fonologiska testerna på majoritetsspråket, det vill 

säga på de tvåspråkiga elevernas andraspråk. En viktig insikt i relation till detta är att 

fonologisk medvetenhet identifieras som språkoberoende, och därmed är det möjligt att testa 

den fonologiska medvetenheten på andraspråket (Frederickson & Smith 1998; Hyltenstam 

2010). Dock visar vår studies resultat att det inte är helt oproblematiskt att använda sig av 

fonologiska tester på majoritetsspråket, då de endast är tillförlitliga om de tvåspråkiga 

eleverna har uppnått likvärdiga kunskaper i andraspråket som förstaspråkseleverna 

(Frederickson & Frith 1998; Everatt, Smythe, Adams & Ocampo 2000; Miller Guron & 

Lundberg 2003). Det innebär alltså att de tvåspråkiga eleverna först behöver ha tillägnat sig 

andraspråket för att resultatet på dessa tester ska vara giltiga (Boyesen 2006). I relation till 
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detta uppmärksammade vi att dessa studier inte ger några indikationer på hur resultatet hade 

kunnat se ut om de tvåspråkiga eleverna inte haft likvärdiga kunskaper som de enspråkiga 

eleverna. Det går inte att bortse ifrån att det i varje enskilt klassrum finns tvåspråkiga elever 

som är helt olika varandra. Som lärare kan vi inte anta att alla tvåspråkiga elever utgör en 

homogen grupp med liknande språkkunskaper och förutsättningar. Det är en stor skillnad i 

språkbehärskning av andraspråket hos en elev som bott i exempelvis Sverige under en längre 

period jämfört med en elev som nyligen kommit till landet. Eleverna kan även använda sina 

språk på olika sätt och i olika utsträckning. Dessutom har alla tvåspråkiga elever olika 

språkliga, kulturella och sociala bakgrunder (Lindberg 2006). Vi tolkar detta som att tester som 

undersöker fonologisk medvetenhet på elevernas andraspråk inte kan identifiera dyslexi hos 

alla elever som behärskar flera språk, vilket är viktigt att uppmärksamma eftersom det 

påverkar testernas tillförlitlighet i de fall som de används på elever som inte har utvecklat 

andraspråket ännu. 

  

En viktig utgångspunkt vid identifiering av dyslexi hos tvåspråkiga elever är att fonologiska 

svårigheter och svårigheter med avkodningen ska kunna observeras på båda språken 

(Hyltenstam 2010). Om en tvåspråkig elev har svårigheter med att läsa och skriva på ett av 

sina språk, kommer eleven med största sannolikhet även att uppvisa svårigheterna på det 

andra språket också. Trots detta undersöker majoriteten av studierna som ingår i vår studie 

huruvida dyslexi hos tvåspråkiga elever kan identifieras genom tester av fonologisk 

medvetenhet enbart på majoritetsspråket, det vill säga på elevernas andraspråk. Detta kan vara 

problematiskt av flera skäl. Genom att endast testa på majoritetsspråket ökar risken för att 

tvåspråkiga elever över- eller underidentifieras, det vill säga att eleverna bedöms av sina 

lärare ha dyslexi trots att de inte har det, och tvärtom (Hedman 2009). Konsekvenserna av 

detta är att de elever som blir underidentifierade inte får det stöd som de har rätt till samtidigt 

som de elever som blir överidentifierade får en diagnos som de i själva verket inte har, vilket 

kan leda till att dessa elever känner sig utpekade och stämplade (Hoien & Lundberg 2013). 

  

I vårt resultat går det att urskilja ett tydligt fokus på dyslexi i relation till tvåspråkiga elever 

och hur detta kan identifieras. Generella läs- och skrivsvårigheter som beror på andra orsaker 

än de som är av dyslektisk karaktär uppmärksammas inte i lika stor utsträckning i de studier 

som ingår i vårt resultat, förutom i de studier som behandlar lärarens egen bedömning 

(Hedman 2009; Jalali-Moghadam & Hedman 2016). Det är viktigt att komma ihåg att läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever inte alltid behöver vara en följd av brister i fonologisk 
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medvetenhet eller bristande språkkunskaper inom andraspråket.  Det kan även vara en följd av 

bland annat syn- och hörselproblem, liten stimulering i hemmiljön och bristande undervisning 

(Hoien & Lundberg 2013). Likaså kan de tvåspråkiga elevernas läs- och skrivsvårigheter bero 

på elevernas bakgrund. Exempelvis om en elev upplevt traumatiska händelser som flykting, 

kan detta sätta spår som visar sig genom att inlärningsförmågan påverkas och därmed också 

elevens läs- och skrivförmåga. Detta innebär att elevens historia och livssituation kan ge 

möjliga förklaringar till läs- och skrivsvårigheterna som eleven visar (Boyesen 2006). 

Ovanstående resonemang indikerar att det, liksom hos enspråkiga elever, finns flera olika 

orsaker som kan ligga bakom läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Det är inte så 

enkelt som att anta att elevens läs- och skrivsvårigheter beror på att eleven inte har tillägnat 

sig andraspråket ännu. Likaså är det inte så enkelt att anta att elevens läs- och skrivsvårigheter 

beror på att eleven har problem med den fonologiska medvetenheten.  Lärare behöver därmed 

tillägna sig kunskaper om elevens hela språkliga och sociala bakgrund vid identifiering och 

bedömning av läs- och skrivsvårigheter för att eleven ska ges rätt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling (Hedman 2009; Jalali-Moghadam & Hedman 2016). 

 

Det faktum att lärare tenderar att missbedöma tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexi kan bero på att lärare förlitar sig på de tvåspråkiga elevernas muntliga 

språkkunskaper på andraspråket vid bedömning (Limbos & Geva 2001). Det går inte att 

bortse ifrån att sämre språkbehärskning inom andraspråket även kan leda till att eleven får 

problem med att läsa och skriva på andraspråket och därmed kan också elevens studieresultat 

påverkas (Hyltenstam 2010). Dock visar vårt resultat att om lärare utgår ifrån tvåspråkiga 

elevers muntliga språkfärdigheter för att bedöma om eleven har lässvårigheter eller inte 

riskerar de tvåspråkiga eleverna att bli överidentifierade eftersom deras muntliga 

språkfärdigheter i andraspråket inte alltid är fullt utvecklade. Många lärare underskattar tiden 

som krävs för att lära sig ett andraspråk. Det anses ta mellan 3-8 år för barn att utveckla 

andraspråket för att hamna på samma nivå som sina jämnåriga enspråkiga kamrater (Salameh 

2006). Vi tolkar detta som att det inom den perioden finns en större risk för lärare att 

missbedöma elevens läs- och skrivsvårigheter, eftersom elevernas andraspråk fortfarande är 

under utveckling och därmed blir det svårt för lärarna att bedöma om elevens läs- och 

skrivsvårigheter beror på bristande språkkunskaper på andraspråket eller om det beror på 

andra orsaker. Det finns flera möjliga förklaringar till att lärares bedömningar av tvåspråkiga 

elevers läs- och skrivsvårigheter riskerar att slå fel. Utöver att lärare förlitar sig på elevernas 
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muntliga färdigheter kan det även handla om att lärare inte har tillräckligt med kunskaper om 

tvåspråkiga elevers språkutveckling (Hyltenstam 2010). 

 

De studierna som ingår i vårt material har genomförts i olika kontexter, på olika språk och 

med elever i olika åldrar. Samlat visar detta att kontexten spelar roll för vilket resultat eleven 

får på testerna som genomförs. Vem är det som gör testet? Hur ser elevens språkliga och 

sociala bakgrund ut? Vilka förutsättningar har eleven för att genomföra testet? Hur ser elevens 

exponering för det språk som testet genomförs på ut? Hur nära ligger elevens språk varandra 

med avseende på graden av ljudenlighet i språkens skriftsystem? Vissa skriftsystem är mer 

ljudenliga än andra, detta kan ha en påverkan på elevens resultat på testerna (Everatt m. fl 

2004; Hedman 2012). Ovannämnda faktorer är viktiga att ta hänsyn till gällande tester av läs- 

och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever då det visar sig att dessa har en stor påverkan på 

elevernas prestationer.  

 

6.2 Kritisk metoddiskussion 

För att ett resultat ska vara giltigt ska studien vara replicerbar, det vill säga att vem som helst 

kan genomföra studien på samma sätt och komma fram till liknande resultat. I vår studie har 

vi presenterat vår sökprocess (se bilaga 1 och 2) samt våra inkluderingskriterer, vilket stärker 

vår studies replicerbarhet. Ett annat viktigt forskningskriterium är validitet, vilket innebär att 

de slutsatser som dragits från resultatet överensstämmer med studiens syfte (Bryman 2008, s 

50). Med validitet avses generellt att man mäter det som är tänkt att mätas (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s 105). Utgångspunkten i denna studie har varit att validiteten 

ska genomsyra hela vårt arbete. Ytterligare en aspekt som stärker validiteten i denna studie är 

att det material som har använts är framtagen genom vetenskapliga metoder.  

 

Då denna studie endast innehåller sju vetenskapligt granskade studier innebär detta att det inte 

är möjligt att generalisera vårt resultat. Eftersom det inte finns mycket forskning till 

förfogande inom det område som undersökts indikerar detta på att vi har tagit oss an ett 

område i utveckling. Trots detta ser vi ett behov av att sammanställa den forskning som finns, 

eftersom svårigheter med att bedöma läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga är en realitet 

bland lärare i den svenska skolan. Det är viktigt att alla inom skolans verksamhet känner till 

den forskning som finns, och att vi lär oss något av det som är tillgängligt för oss just nu, för 

att kunna utveckla mer kunskaper inom området.  
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Det finns flera faktorer som kan ha påverkat resultatet i denna studie. I sökprocessen har vi 

använt oss av sökord som vi anser kan bidra till att hitta relevanta studier. Det finns en risk att 

sökorden inte täcker hela vårt undersökningsområde och därmed kan det leda till att relevanta 

studier inte visar sig i den aktuella sökningen. Detsamma gäller även för databaserna som vi 

använde i vår sökning då vi enbart har utgått ifrån fyra databaser. Det finns en risk att 

innehållet i databaserna inte täcker hela vårt undersökningsområde och därmed kan det 

begränsa studiens forskningsfält. 

 

6.3 Implikationer för lärarens arbete 

Denna studie har bidragit till att uppmärksamma problematiken med att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Vidare har vi synliggjort faktorer som kan påverka 

tillförlitligheten i bedömningen av läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Detta har 

betydelse för lärarens arbete på flera sätt. Lärare i den svenska skolan ställs inför en rad 

utmaningar i ett klassrum som består av flerspråkiga elever. Inte minst när det gäller 

bedömningen av dessa elevers läs- och skrivfärdigheter. För att bedömningarna ska vara 

tillförlitliga behöver läraren ha i åtanke att tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter inte 

alltid behöver bero på elevernas bristande språkbehärskning på andraspråket. Det är viktigt att 

läraren är medveten om att svårigheterna kan bero på andra orsaker, exempelvis dyslexi. Vår 

studie visar att det finns en stor risk att läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever 

felbedöms åt båda hållen, det vill säga att det förekommer både under- och överidentifiering. 

Med anledning av detta är det av stor betydelse att lärare tillägnar sig kunskaper om elevens 

sociala och språkliga bakgrund eftersom dessa kan ha en påverkan på elevens prestationer.  
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