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Sammanfattning 
Hur är det att komma ny till ett land där du varken har språket eller känner igen kulturen? För de 
nyanlända eleverna påbörjas en process vid denna tidpunkt. En process som syftar till att tillägna sig 
det svenska språket och på samma gång utvecklas i skolans alla ämnen. En svår utmaning kan 
tyckas. Hur är det då om det visar sig att du inte lär dig språket i den takt som det förväntas av dig? 
Om du aldrig känner att du förstår ordentligt och det visar sig att du har läs- och skrivsvårigheter. 
Hur är det att leva som andraspråkselev med läs- och skrivsvårigheter i skolan? 
 
Denna studie syftar till att, med hjälp av ostrukturerade kvalitativa intervjuer, undersöka hur andra-
språkselever med läs- och skrivsvårigheter av olika slag uppfattar sin skolgång och se vilken hjälp 
de får i skolan. Studien har tagit elevernas perspektiv och handlar därmed inte om hur lärare bör 
arbeta för att effektivt hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Istället ger studien utrymme för 
elevernas egna röster. Hur känns det att kämpa med att tillägna sig ett andraspråk och på samma 
gång försöka överkomma sina läs- och skrivsvårigheter? 
 
Studien visar på ett varierat resultat där vissa elever utarbetar strategier för att kunna dölja sina läs- 
och skrivsvårigheter, medan andra försöker få all hjälp de kan för att utvecklas i skolan. Att ha läs- 
och skrivsvårigheter och kämpa på sitt modersmål är svårt, men att göra det på ett andraspråk bör 
vara än mycket svårare. Dessutom visar resultatet på att det inte nödvändigtvis behöver vara 
modersmålet som är elevens starkaste språk och det språk som eleven själv fördrar att tillägna sig 
undervisningen på. Andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter möter en vardag som är långt 
ifrån lätthanterlig. Varken för dem själva eller för lärarna som ska hjälpa dem. Begreppet 
intersektionalitet (Bowleg, 2012:1267) är applicerbart på dessa elever då de inte enbart är andraspråks-
elever eller elever med läs- och skrivsvårigheter, utan är utsatta på flera olika sätt.  
 
Studien bidrar med att visa på en komplexitet som andraspråksinlärning och läs- och 
skrivsvårigheter innebär. Motivationen och inställningen till andraspråket och läs- och 
skrivsvårigheterna är i högsta grad individuella och det visar sig att det är viktigt att det inte går att 
tala om en och samma undervisning för de elever som omfattas av svårigheterna, utan återigen blir 
den individbaserade undervisningen av stor betydelse.  
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Förord 

Att skriva examensarbete är ett måste för att få ut en lärarexamen. Det är en arbetsam process 

som kräver engagemang, tålamod och slit. För min del har det dock inte bara varit ett måste. 

Det har även varit en av de mest lärorika tiderna under hela min lärarutbildning, då jag vid 

genomförandet av denna uppsats lärt mig om elevernas egna tankar och åsikter på ett sätt som 

kurslitteraturen aldrig någonsin hade kunnat lära mig. 

 

Jag vill här med säga ett stort tack till de åtta fantastiska informanterna som ställde upp på 

intervjuerna till denna studie och som delgivit sina tankar, åsikter och erfarenheter. Det är en 

stor ära att ha fått förtroendet att få ta del av så mycket och viktig kunskap från er. Utan er 

hade denna studie aldrig kunnat genomföras. 

 

Tack även till mina arbetskollegor, mina elever, mina vänner och min familj som har fått höra 

oändliga utlägg kring denna uppsats. Tack till min sambo, som har lyssnat, stöttat och inspire-

rat när det känts tungt att skriva samt som har stått ut med mina kvällar och helger som ständ-

igt spenderats med allt arbete kring detta examensarbete. 

 

Jag är er alla djupast tacksam! 

 

Linköping, december 2012 

 

Emelie Jensen 
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1. Inledning 

Jag har inget språk att prata på. Du din svenska har, men jag varken svensk eller 

somaliska ha. Jag kan inte så mycket jag kan säga vad jag vill på båda språken, 

men jag inte så lite kunna att jag inte säga något alls på något av språken. Jag är 

typ asså mitt emellan. Det jag tänker kan jag liksom inte säga och det jag säger 

jag liksom inte kan skriva alls på papper. 

(Fartun, informant i föreliggande studie) 

 

Att inte förstå eller att inte kunna göra sig förstådd är ett problem alla stöter på när vi kommer 

till ett land eller hamnar i en situation där vi inte behärskar språket som används. Det tar tid 

att lära sig ett nytt språk och det sägs att övning ger färdighet, men vad händer om upprepade 

övningar inte resulterar i några uppenbara färdigheter? Om progressionen uteblir och om 

språktillägnandet står helt still, vilka problem uppstår då? Hur känns det att inte kunna skriva 

det man tänker eller förstå det man läser? Att ha läs- och skrivsvårigheter och kämpa på sitt 

modersmål för att tillägna sig skolundervisning och kunskap är svårt och att göra det på sitt 

andraspråk bör vara än mycket svårare. 

 

Åttio procent av alla elever i den svenska skolan förvärvar och utvecklar sin läs- och skriv-

förmåga till den grad att de kan klara av de grundläggande krav som vardagen och skolan 

ställer på dem. Denna läs- och skrivförmåga innefattar då läsning av skönlitteratur, tidnings-

artiklar, reklam, lärobokstexter och liknande. Bortsett från dessa åttio procent som klarar 

samhällets krav, återstår tjugo procent som inte gör det. Tjugo procent av de elever som går i 

den svenska skolan har någon form av problem med läsandet och skrivandet som gör att de 

inte klarar de grundläggande kraven som samhället förväntar av dem (Myrberg, 2007:6a). 

 

 

1.1 Ämnesmotivering 

Våren 2012 arbetade jag som resurslärare på en högstadieskola i ett mångkulturellt område. 

Min huvudsakliga arbetsuppgift var att fungera som ett stöd för de elever som hade svårt att 

tillägna sig den ordinarie klassrumsundervisningen och behövde hjälp att uppnå godkända 

betyg. En stor del av de elever jag träffade under denna termin var andraspråkselever med 

olika svårigheter och behov. Vissa av eleverna hade varit i Sverige så kort tid att de inte 

behärskade det språk som läromedlen var skrivna på och därmed behövde min hjälp för att 

förstå innebörden i texterna, men utöver detta hade dessa elever lätt att lära. Andra elever 



- 2 - 
 

hade inte enbart svårt att tillägna sig språket, utan även svårt att läsa och skriva, båda på sitt 

modersmål och på svenska. Vissa av dem hade en dyslexidiagnos med sig, antingen från sitt 

hemland eller från Sverige, och andra hade outredda läs- och skrivsvårigheter. Att arbeta med 

dessa elever var pedagogiskt utmanande och svårt, men främst väldigt lärorikt och intressant 

då många var tacksamma för den hjälp de fick. 

 

Med utgångspunkt i de arbetsuppgifter jag hade under min termin på högstadieskolan stärktes 

mitt intresse för andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Hur kan vi 

lärare hjälpa dessa elever att utvecklas efter bästa förmåga? Hur utformar jag min under-

visning så att den blir tillgänglig även för de elever som har svårt att läsa och skriva? Och, 

framför allt, hur uppfattar dessa elever sin skolgång och den arbetsamma vardag de möter i 

skolans värld? 

 

Som nyanländ elev i Sverige erbjuds du plats i en förberedelseklass för att under din första 

skoltid få hjälp med att tillägna dig det svenska språket. Därefter är tanken att eleven ska inte-

greras i vanlig klass och, med stöd av studiehandledning på modersmålet och undervisning i 

svenska som andraspråk tillägna sig den ordinarie undervisningen (SKL, 2010:14). För elever 

med god läsförmåga fungerar det säkert många gånger bra, men om svårigheter med läsandet 

och skrivandet förekommer kan problem uppstå. Forskning visar på hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan få hjälp i sin undervisningssituation och Hedman (2009:172) menar att 

dessa elever många gånger utarbetar egna strategier som gör att de lättare kan tillägna sig 

undervisningen. Trots dessa hjälpmedel är det ändå svårt att veta hur eleverna själva uppfattar 

sin skolsituation. Hur ser dessa elever på skolan och sina svårigheter? Vilken hjälp får de och 

hur gör de för att klara av skolan? Denna studie syftar till att undersöka elevernas perspektiv 

och att lyfta fram deras röster. Som lärare är det viktigt att vara beläst och kunnig rent 

teoretiskt, men det är även av betydelse att se hur eleverna själva kan uppfatta sin 

skolsituation. Undervisningen ska vara individbaserad (Skolverket, 2012) och detta bör, enligt 

min åsikt, lämpligast utformas efter elevernas livssituation och behov, med direkt förankring i 

elevens behov i skolan. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter 

ser på skolan och hur de uppfattar sin skolgång. Syftet är även att undersöka hur eleverna 

lättast tillägnar sig skolundervisningen samt om det finns några likheter mellan deras läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Frågeställningarna har kommit att bli: 

- Hur upplever andraspråkselever med någon form av läs- och skrivsvårigheter sin 

skolgång och hur ser de på skolan? 

- Hur skiljer sig de problem som elever med kombinationen svenska som andraspråk 

och läs- och skrivsvårigheter har åt mellan eleverna och finns det några drag som kan 

ses som gemensamma? 

- På vilket språk anser andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter att det är lättast 

att tillägna sig kunskap och undervisning? 

- Vilka hjälpmedel har andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter att tillgå för att 

underlätta sin skolsituation? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att enbart behandla andraspråkselever med någon form av läs- 

och skrivsvårigheter. Den vidrör inte elever med svenska som modersmål och inte heller elev-

er med svårigheter i enighet med dyskalkyli eller liknande. 

 

Vidare väljer jag att avgränsa uppsatsen till att enbart undersöka hur de intervjuade eleverna 

själva ser på skolan och sin studiesituation. Vilka resultat eller betyg de uppnår i olika ämnen 

bortser jag från och resultatinriktade följdfrågor är enbart aktuella i då eleverna själva nämnt 

betyg eller resultat vid intervjuerna. Jag har vid dessa fall då ställt en eller ett fåtal kortare 

följdfrågor för att enbart fånga upp det eleven delgivit mig om betyg för att inte lämna det 

orört. 

 

Uppsatsen behandlar endast läs- och skrivsvårigheterna ur ett elevperspektiv. Jag bortser i 

denna undersökning från att det kan finnas flera olika perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har även medvetet valt att inte studera eventuella diagnoser, individuella åtgärdsprogram 
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och pedagogiska utredningar. Resultatet bygger endast på elevernas egna röster och tankar. 

Jag har avsiktligt valt att inte komplettera studien med uttalanden från lärare eller liknande, 

eftersom studien då blivit allt för omfattande. 

 

Jag har i undersökningen beslutat att inte analysera resultatet ur ett genusperspektiv, även om 

ett sådant perspektiv hade kunnat vara applicerbart. Därmed kommer jag inte att göra några 

jämförelser mellan uttalanden gjorda av flickor respektive pojkar.   
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2. Definitioner av begrepp 

För att underlätta läsandet och förebygga eventuella missförstånd vid begreppsanvändning har 

jag nedan valt att lyfta ett antal nyckelbegrepp som förekommer i uppsatsen och definiera 

dem så som jag valt att använda dem i denna studie. 

 

 

2.1 Modersmål 

Begreppet modersmål pekar här på det språk som eleven bär med sig hemifrån och som talas i 

hemmet eller hemmiljön, vilket även är den syn på modersmål som det svenska skolsystemet 

har. Det finns barn som lär sig flera modersmål och vid sådana fall sker denne inlärning av 

språken parallellt med varandra (Lindberg, 2006:61). Modersmålet behöver nödvändigtvis 

inte vara det språk som eleven lärt sig först, även om det i många fall är så, utan kan vara ett 

språk eleven lärt sig senare. Med modersmål menar jag det språk som eleven själv anser är 

dennes ”ursprungsspråk”. Om två språk lärs in parallellt vid modersmålsinlärandet, får 

inläraren två modersmål. 

 

 

2.2 Andraspråk 

Med begreppet andraspråk syftar jag till ett språk som lärs in i språkets naturliga miljö och i 

en kontext där kommunikationen vanligtvis sker på det språk som är under inlärning, så som 

svenska i Sverige. Andraspråksinlärning sker efter det att inläraren, fullständigt eller till vis 

del, tillägnat sig sitt modersmål. Andraspråksinlärning skiljer sig från främmandespråks-

inlärning då främmandespråksinlärning berör språkinlärning i en kontext där det nya språket 

inte lärs in i dess verkliga miljö, exempelvis engelskundervisning i den svenska skolan. Det är 

ibland svårt att skilja på modersmål och andraspråk då andraspråket vissa gånger lärs in 

relativt tidigt och i nära samband med modersmålet (Lindberg, 2006:61). 

 

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter avser att eleven har någon form av svårighet att tillägna 

sig skriven text genom läsning eller svårt att formulera sig i skrift. Läs- och skriv-

svårigheterna behöver inte vara diagnostiserade, utan handlar enbart om någon form av 

svårighet relaterad till läsande eller skrivande. Här innefattar läs- och skrivsvårigheter alla 
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former av svårigheter där eleven har problem med att tillägna sig skolarbetet i skriven form 

samt om eleven har problem med att själv göra urval och tolka texter. 

 

Läs- och skrivsvårigheter omfattar ett brett område av problem relaterade till läs- och skriv-

processen och orsaken till dem kan vara många. Ordavkodning och ordigenkänning är de två 

dominerande svårigheterna som personer med läs- och skrivsvårigheter upplever  

(Samuelsson, 2006:391f). 

 

De informanter i föreliggande studie som presenteras som elever med läs- och skrivsvårig-

heter är alla elever som saknar diagnos. I de fall där informanten berättat att denne har en 

diagnos har jag valt att benämna svårigheterna med diagnosens namn. 

 

 

2.4 Dyslexi 

Med dyslexi menar jag mer specifika läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis ofta innebär 

fonologiska problem. Vissa teorier menar att dyslexi kan bero på svårigheter med att avkoda 

skriftspråkets uppbyggnad. Dyslexi är inte orsakad av någon form av sociala händelser utan 

innefattar enbart problem kopplade till fonologiska aspekter (Samuelsson, 2006:395). I denna 

uppsats benämns enbart läs- och skrivsvårigheter som är diagnostiserade som dyslexi med 

begreppet dyslexi. Odiagnostiserade läs- och skrivsvårigheter som kan tänkas befinna sig på 

dyslexinivå benämns här enbart som läs- och skrivsvårigheter. 

 

 

2.5 Språkstörning 

En språkstörning innebär en störning kopplad till någon språklig funktion. Exempelvis kan 

det röra sig om en försenad eller annorlunda språkutveckling hos barn eller om en hjärnskada 

hos vuxna, så kallas afasi. En språkstörning innebär att övrig utveckling inte behöver beröras. 

Språkstörningar innebär ofta svårigheter i att uttrycka sig och att göra sig förstådd och om 

språkstörningen är grav kan det även innebära en svårighet att tillägna sig språk i olika for-

mer. Personer med språkstörning gör ofta någon form av uttalsförenklingar, så som utbytning 

av frikativor och dentaler, eller använder en förenklad uttalsgrammatik. En språkstörning kan 

även innebära ordförrådsproblem och svårigheter att tillämpa de ord som förvärvats 

(Nettelbladt & Salameh, 2007:25f).  
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3. Metod 

Föreliggande studie är baserad på intervjuer genomförda i enighet med kvalitativ forsknings-

metod. Intervjuerna har utförts genom så kallade ostrukturerade intervjuer för att möjliggöra 

följdfrågor och mer djupgående reflektioner av informanternas tankar och åsikter under 

genomförandet. Ostrukturerade intervjuer har en tendens att utformas i likhet med vanliga 

samtal där intervjuaren ofta enbart har några enkla frågeställningar eller riktlinjer för 

intervjuerna, vilket gör att utrymmet för friare samtal är relativt stort (Bryman, 2002:301). 

 

 

3.1 Val av metod 

Valet av forskningsmetod gjordes i relation till det syfte jag hade som utgångspunkt vid 

inledningen av denna uppsats. Jag ville då ha en metod som gav möjlighet till att få del av 

djupare information samt reflektioner av informanterna tankar och åsikter under intervjuerna. 

Dessutom ville jag få möjligheten att kunna ställa följdfrågor till informanterna om det var 

någonting som de framhöll och som jag som intervjuare ansåg vara ytterligare intressant. Det 

här gjorde att en kvalitativ ostrukturerad intervjumetod blev min arbetsmetod, eftersom det 

stämde bäst in på mina önskningar om arbetssätt. Enkäter valdes bort för att de är allt för 

begränsade i sitt omfång och gör att jag som forskare inte får någon direkt kontakt med 

informanterna. Dessutom är det problematiskt att skapa enkäter som ger möjlighet till 

reflektion och djupare analys för informanterna eftersom risken vid för öppna frågor är att 

informanterna inte orkar besvara frågorna överhuvudtaget (Bryman, 2002:145f). Därutöver 

var mitt syfte att undersöka informanter med läs- och skrivsvårigheter och jag antog då att 

dessa skulle kunna tycka att det vore arbetsamt att svara med uttömmande svar i skrift. Likväl 

sorterades strukturerade intervjuer bort eftersom dessa kräver ett förutbestämt frågemönster 

som inte lämnar utrymme för följdfrågor eller förklaringar av frågor och svar. Fördelen med 

den strukturerade intervjun är att det statiska intervjusättet resulterar i att de olika informant-

erna kan jämföras med varandra på ett enkelt vis (Bryman, 2002:123). Jag såg dock ingen 

anledning till att ha frågor som tydligt hjälpte mig att jämföra alla informanter. Huvudsyftet i 

min studie var att få svar som var unika och personliga och som därmed skapade en djupare 

förståelse för informanternas tankar. Förvisso hade det dock varit intressant att kunna jämföra 

informanterna med varandra, men jag ansåg att detta inte vägde tyngre än möjligheten att 

ställa följdfrågor till informanterna, vilket gjorde att valet av metod kom att bli en ostruktur-

erad intervjumetod. 
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3.2 Ostrukturerad kvalitativ intervju 

Den mest använda undersökningsmetoden vid kvalitativa forskningsgenomföranden är 

intervjuer (Bryman, 2002:299). En av anledningarna till att valet av metod därför blev en 

kvalitativ forskningsmetod är att detta arbetssätt ger varje informant ett unikt värde som 

informationskälla till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder, som i huvudsak fokuserar 

på att tillgodose de intressen forskaren har och därmed inte värdesätter varje enskild infor-

mant på samma sätt som vid kvalitativ forskning (Ely, 1993:17). Kvalitativa intervjuer bör 

vara dynamiska och få möjlighet att utvecklas i den riktning som informanten vill, eftersom 

det ger en tydlig bild av vad informanten själv anser är viktigt att ta upp i ämnet. Den kvalita-

tiva intervjun ger utrymme till att ställa följdfrågor, be informanten förtydliga någonting eller, 

helt enkelt, att spinna vidare på sådant som ursprungligen inte fanns i intervjuguiden. Ett 

starkt kännetecken för de kvalitativa intervjuerna är att dessa intervjuer är flexibla och 

anpassas efter kontexten samt att svaren från informanterna önskas vara fylliga och informa-

tiva (Bryman, 2002:300). Ytterligare ett karaktäristiskt kännetecken för den kvalitativa 

forskningsmetoden är att forskaren ofta utformar sina frågeställningar under arbetets gång 

samt att dessa är dynamiska och beroende av det som verkar intressant i informantens åsikter. 

Ett övergripande och överskådligt syfte är dock ofta klart redan vid val av undersöknings-

ämne (Ely, 1993:37). 

 

Vid arbete med den kvalitativa forskningsmetoden är det viktigt att inte enbart undersöka 

sådant som redan tidigare har ett givet svar. Det är viktigt att ställa frågor och undersöka nya 

perspektiv eftersom det annars är lätt att forskaren blir allt för bekväm och rentav ointresserad 

av sitt arbete. Forskaren bör vara väl insatt i sitt ämne och arbetsområde, både vad gäller teori 

och praktik, och samtidigt undersöka nya saker. Forskaren ska, med andra ord, försöka göra 

det välbekanta nytt och obekant (Ely, 1993:23). 

 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras på skilda vis, varav ostrukturerade och semistruktur-

erade intervjuer är de dominerande varianterna. Den semistrukturerade intervjun har en 

intervjuguide som efterföljs till stor del, men metoden lämnar utrymme till att forskaren 

ställer följdfrågor till informanten (Bryman, 2002:301). Då jag ansåg att semistrukturerade 

intervjuer skulle komma att bli allt för styrande för min undersökning, valde jag den ännu mer 

fria intervjuformen ostrukturerad intervju. 
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Den ostrukturerade intervjun är uppbyggd av att forskaren har en övergripande intervjuguide 

som innehåller riktlinjer eller teman för intervjun. Denna fungerar mestadels som en minnes-

hjälp vid genomförandet av intervjuerna och inte som något regelrätt frågeformulär. Känne-

tecknande för den ostrukturerade intervjun är att intervjuaren ofta bara ställer några få frågor 

av mer öppen karaktär och att informanten sedan kan reflektera relativt fritt kring svaren 

(Bryman, 2002:301). Ett syfte med att denna intervjumetod lämnar stort utrymme till den 

intervjuade att reflektera fritt är att forskaren bör försöka se frågeställningarna ur ett nytt 

perspektiv – den intervjuades, vilket kan liknas vid att det är informanten som blir lärare och 

lär forskaren, som i detta fall blir elev, saker kring ämnet (McCormarck, 1993:66). 

 

Det är viktigt att forskaren inte avbryter informanten samt att forskaren talar och ställer följd-

frågor på rätt ställe i intervjun. Tanken med den ostrukturerade intervjun är att informanten 

ska tala relativt fritt och utan avbrott från forskarens sida (McCormarck, 1993:69). Forskaren 

måste tolka båda det informanten säger och det denne inte säger, vilket innebär att forskaren 

hela tiden ska vara aktiv och närvarande, men för den skull inte verka påträngande under 

intervjuns gång (Bryman, 2002:308). En svårighet som dock kan uppstå med ostrukturerade 

intervjuer är att informanten får en känsla av att forskaren inte planerat och strukturerat upp 

intervjun innan start. Det är viktigt att meddela informanten om vilken typ av intervju det är 

som ska genomföras och vad det innebär att delta i en ostrukturerad intervju (McCormarck, 

1993:66). 

 

Frågorna som ställs under intervjuerna måste vara rätt konstruerade och ställas på rätt sätt 

(McCormarck, 1993:69). Frågorna bör inte vara allt för specifikt utformade eftersom det kan 

komma att förstöra intervjuns dynamik och stänga ute eventuella vändningar i intervjun, vilka 

skulle kunna ha betydelse för syftets utformning. Det är dock betydande att vid förberedels-

erna inför intervjun utforma teman i intervjuguiden som är utformade för att försöka uppnå 

intervjuns tänkta syfte (Bryman, 2002:305). 

 

 

3.3 Fältanteckningar 

Fältanteckningar är ett bra komplement till det inspelade materialet. Det är omöjligt att som 

forskare hålla allt som tänkts och setts i minnet, vilket för fältanteckningarna till en värdefull 

informationskälla (Bryman, 2002:292). Gällande fältanteckningarna är det dock viktigt att 
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forskaren finner ett sätt där det tydligt framgår vad som är faktiskt empiri och vad som enbart 

är forskarens egna tankar, så att detta inte blandas ihop när materialet sedan ska analyseras 

(McCormarck, 1993:79), eftersom syftet med anteckningarna är att både innefatta forskarens 

personliga tankar och den faktiska empirin (Bryman, 2002:295). 

 

Fältanteckningarna ska föras i nära samband med det som forskaren upplevt. Detta är viktigt 

att dokumentationen sker så snabbt som möjligt för att forskaren inte ska hinna glömma hur 

denne upplevde en viss situation. Det är även viktigt att anteckningarna är beskrivande och 

tydliga, så att det vid senare analys inte uppstår några problem med att försöka förstå vad 

innebörden i anteckningen är (Bryman, 2002:293). 

 

 

3.4 Informanter och urval 

De elever som varit informanter till denna studie går alla på samma gymnasieskola i en 

mellanstor svensk stad. Skolan är en gymnasieskola som främst har praktiska program, så 

som industriprogrammet, hantverksprogrammet med inriktning frisör och fordonsprogram-

met. Totalt finns det åtta gymnasieprogram på skolan. Skolans elevgrupp är att betrakta som 

mångkulturell och eleverna kommer från en varierad sociokulturell bakgrund. 

 

För att finna informanter till min studie kontaktade jag svensklärarna på skolan för att få 

information om det fanns några elever med kombinationen svenska som andraspråk och 

någon form av läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig finnas ett ganska stort antal. Jag valde 

att ta hjälp av elevernas ordinarie svensklärare för att skapa en första kontakt och se om några 

av eleverna var intresserade att ställa upp på en intervju. Åtta, av totalt femton tillfrågade, 

elever ville delta i studien och de informerades mer grundläggande av mig om hur studien 

skulle gå till, vilket syftet med studien var och så vidare. 

 

Urvalet skedde med hänsyn till tillgänglighet och kom att bli ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Anledningen till detta är att skolan där undersökningen genomfördes hade ett begränsat antal 

elever med kombinationen svenska som andraspråk och läs- och skrivsvårigheter (Bryman, 

2002:313). Av de åtta informanterna är fyra stycken tjejer och fyra stycken killar. Jag hade 

dock inte någon specifikt krav på att ha en jämn fördelning mellan könen, då min avsikt inte 

var att genomföra en studie i ett genusperspektiv, utan slumpen visade sig bara att urvalet föll 
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på detta. Informanterna har alla varit i Sverige mellan fyra och åtta år och har alla någon form 

av läs- och skrivsvårighet. Vissa av eleverna har en diagnos som innefattar dyslexi och en av 

eleverna har även diagnosen lätt språkstörning. Informanterna går i årskurs två eller tre på 

gymnasiet och är mellan sjutton och tjugo år. Tre av informanterna kommer ursprungligen 

från Somalia, två från Irak, en från Iran, en från Polen och en från Thailand. 

 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna är genomförda under höstterminen 2012. Jag valde, som nämnts tidigare, att 

kontakta eleverna genom deras ordinarie svensklärare eftersom jag ansåg att det vara ett bra 

tillvägagångssätt då eleverna inte skulle känna sig pressade att säga ja till att ställa upp i 

undersökningen även om de inte ville delta, vilket jag antog skulle kunna hända om jag per-

sonligen frågade eleverna direkt. Dessutom gjorde detta tillvägagångssätt att jag inte vet vilka 

elever som har svårigheter med läsande och skrivande, utan jag fick enbart kontakt med de 

elever som var positiva till att delta i undersökningen. 

 

De elever som ville vara med i undersökningen träffade mig först för ett kortare samtal där jag 

informerade dem mer om studiens syfte, hur materialet skulle komma att behandlas och 

användas till och så vidare. Informanterna fick möjlighet att ställa frågor om studien och vi 

kom sedan gemensamt överens om en tid för intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt i ett grupprum där vi kunde sitta ostört och prata, då detta är 

ett viktigt inslag för att skapa en lugn och trygg intervjumiljö (Bryman, 2002:306). Alla 

intervjuer kom att spelas in och jag förde där med inga anteckningar under intervjuns gång, 

eftersom jag ville fokusera min uppmärksamhet på eleven för att kunna följa upp med följd-

frågor och så vidare samt se att intervjun inte försvann iväg allt för långt bort från ämnet 

(Bryman, 2002:310). Alla intervjuer började med att jag bad informanten att kort berätta om 

sig själv – ålder, antal bostadsår i Sverige, hemland och så vidare (Bryman, 2002:305). Vissa 

av informanterna valde här att även delge mig privat information om familjeproblematik och 

så vidare, vilket jag senare kom att bortse från vid transkribering av intervjuerna. 

 

Till min hjälp vid genomförandet av intervjuerna hade jag en kortare intervjuguide (se 

”Bilaga 1”), men informanterna fick prata fritt och delge mig det de själva kände att de ville. 
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Om eleven fastnade ställde jag följdfrågor till informanten för att få denne att fortsätta på sitt 

spår eller, om jag kände att ett område var uttömt, tog jag hjälp av intervjuguiden för att guida 

eleven in på ett nytt spår. Mitt språk i intervjuerna anpassades i bästa mån efter informant-

erna, men ibland krävdes en ytterligare förklaring eller förtydligande från min sida för att 

informanterna skulle förstå vad det var jag önskade att de skulle berätta om. Jag försökte dock 

vara noga med att inte ställa ledande frågor, utan hålla frågeställningarna öppna för tolkningar 

(Bryman, 2002:305). 

 

Intervjuerna stannade alla på mellan tjugofem och sextio minuter och vi avslutade inter-

vjuerna när både jag och informanten var nöjda. Varje informant är intervjuad en gång. 

 

 

3.6 Analys av insamlad empiri 

Intervjuerna spelades in i sin helhet. Detta gäller dock inte de korta samtalen jag hade med 

varje informant inför intervjuerna där jag informerade om studien och dess syfte och 

utformning samt där vi kom överens om tid för genomförande av intervjuerna. 

 

Efter avslutad intervju, då informanten lämnat rummet, skrev jag kortare anteckningar om hur 

jag uppfattat samtalet, hur jag trodde att informanten uppfattade samtalet samt sådant jag 

kommit att tänka på under intervjuns gång. Dessa anteckningar kan liknas vid fältanteck-

ningar (Bryman, 2002:307). Fältanteckningarna är dock inte direktrefererade i denna studie, 

utan har mer tjänat som en innehållshjälp för mig vid mitt analysarbete.  

 

Det inspelade intervjumaterialet har transkriberats efter det att alla intervjuer genomförts. Då 

flera av informanterna lyfte fram, vad jag anser vara, känsliga och privata angelägenheter har 

jag valt att inte transkribera intervjuerna i sin helhet utan, med hänsyn till informanternas 

privatliv och integritet, valt att enbart transkribera sådant som jag ansett vara av intresse för 

uppsatsens syfte. Jag har även, av denna anledning, valt att inte bifoga transkriptionerna som 

bilaga, då jag menar att det skulle kunna bli allt för avslöjande rörande varje informants 

identitet. Till detta bör även tilläggas att flera av informanterna har berättat saker, som de 

sedan avslutat med ”det här får du inte skriva”. Det känns därmed mest etiskt korrekt att 

enbart inkludera kortare citat i löpande text och inte bifoga intervjuerna i sin helhet. 
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Ett dilemma uppstod dock vid transkriberingen av intervjuerna då jag ställdes inför valet att 

antingen transkribera ordagrant, vilket i detta fall till viss del kan bli oförståeligt då flera av 

informanterna har uttalsfel, meningsbyggnadsfel eller liknande som gör det svårt att förstå 

innehållet i det de säger om talet översätts till skrift samt om någon som ej deltagit vid 

intervjun ska läsa det som sagts, eller att översätta informanternas utsagor till svenskt, regel-

rätt skriftspråk och enbart behålla det innehållsliga. Jag valde här en mellanväg där jag vid 

citering av informanterna försöker behålla deras talspråkliga karaktär, meningsbyggnad och 

ordval i så stor utsträckning som möjligt, men där jag ändå har korrigerat om en del tvetydlig-

heter så att innehållet i utsagorna tydligt framgår i skriven text. Anledningen till detta är att 

jag anser att det är innehållet i svaren som är det intressanta för denna studie och inte exakt 

hur informanterna väljer att säga det. Dock vill jag försöka behålla en talspråklig karaktär 

samt en viss personlighet i utsagorna, vilket är anledningen till att jag väljer att hålla fast vid 

talspråkskaraktären till viss del. 

 

Utgångspunkten för analysen av materialet var att finna gemensamma utgångspunkter i de 

svar som informanterna givit mig (Gardner, 1993:154). Vid analysen av materialet är tanken 

att jag ska lyfta fram det användbara för studien ur all fakta och information som intervjuerna 

resulterat i (Gardner, 1993:157). Jag har valt att kategorisera informationen tematiskt för att 

på ett tydligt vis kunna visa på hur de olika informanterna ser på några övergripande teman 

(Gardner, 1993:160, 165). Dessa teman utgår från den ursprungliga intervjuguiden och syftar 

till att genom sin information besvara uppsatsens syfte. Framställningen av den information 

som ligger till grund för analysen återfinns i kapitel ”5. Resultat”. 

 

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att göra en rad forskningsetiska överväganden. 

Det går att urskilja fyra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till; informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009:6). Dessa 

krav ser jag som ytterst viktiga och har därför valt att använda mig av dem vid utformandet 

och genomförandet av denna studie. 

 

Informationskravet innebär att informanterna som deltar i undersökningen ska få information 

om studiens innehåll samt att de ska veta att deras deltagandet till fullo är frivilligt och att de 
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när som helst får avbryta sitt deltagande, utan att de behöver förklara varför de inte längre 

önskar att delta (Vetenskapsrådet, 2009:6). Under det första korta mötet jag hade med infor-

manterna, som jag nämnde mer ingående ovan, lyfte jag fram dessa aspekter. Jag förklarade 

muntligt för informanterna om studiens syfte, att de hade rätt att avbryta när helst de ville 

samt att ingen kunde tvinga dem till att delta eller berätta något som de inte tyckte kändes bra. 

Jag valde även att lämna ut en kortare skriftlig information om studien om informanten ville 

läsa mer på egen hand. Under dessa korta möten fick informanten även möjlighet att ställa 

frågor så att denne kände att det inte fanns några oklarheter kring deltagandet eller studien. 

 

Samtyckeskravet betyder att undersökningen genomförs i samtycke med dem som medverkar. 

Om informanterna är under femton år måste ett godkännande från målsman inhämtas innan 

studien genomförs (Vetenskapsrådet, 2009:9). Då alla informanter i denna studie var över 

femton år behövde jag inte ta någon hänsyn till målsmans godkännande. Vidare ansåg jag att 

detta krav hör nära samman med informationskravet som poängterar att deltagandet i studien 

är frivilligt. Jag underströk även att om informanten berättat någonting för mig i intervjun 

som denne senare inte ville att jag skulle skriva i studiens resultat skulle jag respektera detta 

och utelämna det. 

Konfidentialitetskravet skiljer sig till viss del från anonymitet då konfidentialitet innebär att 

informanterna framställs anonymt i studiens resultat, men att de inte är anonyma för forsk-

aren. Vid ren anonymitet är informanterna dessutom anonyma inför den som genomför studi-

en (Bell, 2006:58). Informanterna i denna studie informerades redan vid det korta förmötet 

om konfidentialiteten. Alla namn i denna studie är fingerade, även om vissa av informanterna 

menade att det inte var nödvändigt samt att de inte skämdes eller liknande för sina åsikter och 

svårigheter. Vid informationen om konfidentialitet till informanterna berättade jag även att jag 

inte skulle skriva ut vilken stad de bodde i eller vilken skola det gick på. 

 

Nyttjandekravet medför att jag som forskare inte får lämna vidare uppgifter som jag delgivits 

av informanterna för kommersiellt eller icke vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2009:12). 

Detta valde jag att informera informanterna om skriftligt på det informationsblad de fick ut 

om studien. 

 

Utöver detta har jag själv valt att göra ytterligare några etiska överväganden. Det viktigaste är 

att jag beslutat att bortse från allt för personlig information som vissa av informanterna del-
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givit mig. Även om informanterna själva menade att det inte gjorde något om jag skrev om 

deras privatliv, har jag valt att utelämna information om familjeproblematik och liknande, 

dels för att det är ett för känsligt ämne, men främst för att det inte är betydande för uppsatsens 

resultat. 

 

 

3.8 Metoddiskussion 

För att få en mer omfattande studie med ett vidare perspektiv gällande etnicitet och typ av 

svårigheter hade jag kunnat förbereda urvalet mer noggrant och inte använt mig av ett 

bekvämlighetsurval. Exempelvis hade jag kunnat försöka hitta informanter som alla kom från 

olika länder, eller avgränsat studien till att enbart omfatta informanter från ett och samma 

land. 

 

Studien hade kunnat underbyggas med exempelvis enkätfrågor av mer baskaraktär som infor-

manten i så fall skulle ha besvarat innan intervjun. Detta hade då bidragit till att jag hade haft 

mer kunskap om informanten innan intervjun startade. Dock blev detta inte något problem då 

informanterna delgav mig övergripande information om sig själva vid de korta samtal vi hade 

inför de riktiga intervjuerna. Dessutom tror jag att förhandsinformation om informanterna 

skulle kunna leda till att jag omedvetet hade skapat förutfattade meningar om informanten, 

vilket jag inte ville. Då denna studie syftar till att lyfta fram informanternas egen röst ansåg 

jag det viktigt att möta varje informant som ett oskrivet blad. 

 

Vidare hade studien kunnat misslyckas om informanterna inte funnit förtroende för mig som 

intervjuare, eftersom de då antagligen inte hade valt att berätta så mycket och personliga ting 

som de nu valt. En ostrukturerad intervju av detta slag har därför en viss risk för att utlöpa i 

lite och tunt material, vilket lyckligtvis inte skedde vid genomförandet av föreliggande studies 

resultat.  

 

Studiens genomförande har i sin helhet uppfyllt mina förhoppningar och intervjuerna kom att 

bidra med bra underlag för studiens resultat. Av denna anledning kände jag därför att någon 

form av uppföljningsintervju eller liknande inte var nödvändigt. Jag fick snarare mer material 

att bearbeta än vad jag trodde att jag skulle få i inledningsskedet. 
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4. Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras tidigare forskning som har relevans för föreliggande studies resultat. 

Denna litteraturgenomgång syftar till att lyfta och stärka det resultat som framkommit vid 

föreliggande studies intervjuer och kommer att behandlas i relation till resultatet under denna 

uppsats kapitel ”7. Diskussion”. 

 

 

4.1 Andraspråksundervisning i Sverige 

Som nyanländ elev till Sverige placeras man i regel i förberedelseklass under sin första tid för 

att få en chans att tillägna sig språket. Dessa klasser är ofta små och målsättningen är att elev-

erna ska kunna integreras i de ordinarie klasserna inom en snar framtid. Vissa elever börjar 

dock i den ordinarie klassen redan inledningsvis, om detta är ett önskemål från föräldrar och 

elever (SKL, 2010:14). Det anses att möjligheten att få gå i förberedelseklass gynnar de nyan-

lända då elevantalet i dessa klasser ofta är relativt lågt, i jämförelse med ordinarie klasser, 

vilket medför att elevens individuella behov kan tillgodoses på ett mer tillfredställande vis än 

om eleven skulle placeras i en ordinarie klass och där förväntas tillägna sig undervisningen. 

Där utöver förmodans även förberedelseklass kunna gynna elevens senare integrering i skolan 

och samhället, då eleverna i förberedelseklassen inte blir utanför på grund av att de inte kan 

språket samt, i flera fall, inte lärt sig läsa, skriva och räkna innan de kom till Sverige. Att då få 

en rimlig chans att hinna lära sig detta innan integreringen i den ordinarie klassen sker kan 

vara en hjälp att lättare finna sin plats och känna sig socialt accepterad av klasskamraterna 

(SKL, 2010:15). Tiden i förberedelseklassen ska dock vara så kort som möjligt. Vanligt är att 

eleverna går maximalt ett år i förberedelseklass, med undantag för analfabeter, vilka ofta går 

en lägre tid i förberedelseklassen (SKL, 2010:16). Övergången till den ordinarie klassen sker 

ofta successivt och bör genomföras på ett genomtänkt vis för att ge trygghet för elev, föräldrar 

och lärare (SKL, 2010:23). 

 

Den svenska skolan har en verksamhet riktad till de elever som har ett annat modersmål än 

svenska och denna verksamhet bestående av tre delar: modersmålsundervisning, studie-

handledning på modersmålet och svenska som andraspråk. Modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet riktar sig till en begränsad undervisningsgrupp. De elever 

som har modersmålet som ett naturligt umgängesspråk i exempelvis hemmet ska erbjudas 

modersmålsundervisning av kommunen. Dock behöver kommunen inte tillgodose detta behov 
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om det skulle saknas modersmålslärare eller om elevantalet för språket är lägre än fem elever. 

Svenska som andraspråk riktar sig till en något bredare elevgrupp; elever med annat moders-

mål än svenska, elever med svenska som modersmål, men som gått i skola i ett annat land 

samt för elever som har svenska som sitt dominerande umgängesspråk, men som har ett annat 

modersmål än svenska (Skolverket, 2008:13b). Att behärska sitt modersmål väl medför att det 

blir lättare att överföra kunskap från modersmålet till andraspråket, och vise versa. Detta med-

för att språkutvecklingen gynnas om eleven får möjlighet att parallellt studera sitt modersmål 

samtidigt som andraspråket lärs in. Om modersmålet åsidosätts under den tid som eleven till-

ägnar sig grunderna i andraspråket uppstår risker att både den sociala och kunskapsmässiga 

progressionen avstannar. Modersmålsundervisningen är dock frivillig och eleven bestämmer 

själv om denne vill ha modersmålsundervisning eller ej i skolan (SKL, 2010:30). Utöver 

modersmålsundervisningen ska elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål 

erbjudas denna hjälp av kommunen. Studiehandledningen kan vara en hjälp för eleven i över-

gången mellan två språk och två olika skolsystem (SKL, 2010:34). Studiehandledningen kan 

genomföras på olika sätt, exempelvis genom att eleven får hjälpen i klassrummet samtidigt 

som denne arbetar med de aktuella lektionsuppgifterna samtidigt som de övriga klasskompis-

arna eller genom att studiehandledningen är förlagd till en tid utanför den ordinarie klassen 

och att eleven då kan få hjälp med sådant som varit problematiskt under de vanliga lektion-

erna (SKL, 2010:35). 

 

De elever som har ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska som andraspråk som 

ämne istället för svenska. Svenska och svenska som andraspråk anses vara likvärdiga ämnen 

och ger samma behörighet inför vidare studier. Dock visar studier genomförda av Skolverket 

på att svenska som andraspråk ofta ses som stödundervisning som syftar till att hjälpa eleven 

att uppnå målen i de andra ämnena, och inte som ett eget och självständigt ämne (Skolverket, 

2008:14b). Syftet med svenska som andraspråk som ämne är att elever som har ett annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt språk ur ett kommunikativt perspek-

tiv. Målet är att eleven med hjälp av studier i svenska som andraspråk ”stärker sin flerspråkiga 

identitet och tillit till sin egen språkförmåga” (Skolverket, 2011:182). 

 

I svenska som andraspråk för gymnasieskolan ska eleven utveckla sin kommunikativa för-

måga, utöka ordförrådet och använda det med anpassning efter kontext och mottagare, få 

kunskap om hur svenska språket är uppbyggt samt läsa och reflektera över texter av olika slag 

(Skolverket, 2011:182). 



- 18 - 
 

4.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Drygt fem procent av alla mellan 20-25 år i Sverige har så svåra läs- och skrivsvårigheter att 

de precis klarar de enklaste läs- och skrivuppgifterna. Deras läsförståelse och skriftspråk är 

långt ifrån de grundläggande krav som ställs för en godkänd nivå i svenska i årskurs nio. Två 

tredjedelar av denna grupp är pojkar (Myrberg, 2007:73b). 

 

Läsförmågan är beroende av tre faktorer som tillsammans bildar läsutvecklingen; (1) för-

mågan att uppfatta det talade språkets ljudstruktur, (2) kunskap om bokstäver, deras betydelse 

och innebörd samt (3) att ”knäcka den alfabetiska koden”, vilket innebär att barnet lär sig att 

sammanföra ljudsystemet med alfabetssystemet, och där med att bilda ord och uttryck 

(Myrberg, 2007:10a). När denna kod är knäckt fortsätter läsandet att utvecklas i takt med att 

ordförrådet ökar och läserfarenheten blir högre (Myrberg, 2007:11a). De barn som har lätt för 

att läsa har ofta tidigt bekantat sig med det alfabetiska skriftspråket och tenderar att vid ung 

ålder skapa ett intresse för detta. Barn med svårigheter söker sig istället ifrån läsandet och 

försöker enbart läsa enkla texter vid de tillfällen då de måste tillägna sig skriftspråket. Ofta är 

svårigheter med läsandet kombinerat med en rädsla för att misslyckas i skolan, vilket leder till 

en ond spiral där eleven läser allt mindre och följden därav blir att läsandet bli än mer lidande. 

Ofta upplevs texterna i skolan som oövervinnerliga av dessa elever, vilket resulterar i att 

eleven inte klarar av att läsa dem på egen hand och därmed har svårt att inhämta den kunskap 

som behövs (Myrberg, 2007:74b). 

 

Hedman (2009:172) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi många gånger 

använder sig av den aktuella kontexten för att först innehållet i en text och för att överbygga 

bristerna i ordförrådet, vilket märks genom att eleven uttrycker sig mindre klart när förståelse-

problem uppstår än när denne förstår texten som läses. Det visas även att andraspråkselever 

stundtals fokuserar på detaljnivån i texten och på så vis går miste om textens övergripande 

syfte och innehåll. Detta beror på att en svag läsare har svårt att skapa kognitiv kapacitet på 

den övergripande läsförståelsenivån, vilket antagligen kommer av att denna läsare har en 

ineffektivare avkodning. Avkodningsproblem i likhet med dessa medför att en svagare läsare 

får problem med att tillgodose sig, och minnas större och mer krävande, textmassor. Dock kan 

en svag läsare klara sig bra vid övningar som bygger på mer övergripande fakta, då läsaren då 

kan ta hjälp av den aktuella kontexten och på så vis komma fram till svaret (Hedman, 

2009:171). 
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Läs- och skrivsvårigheter kan bero på en rad skilda saker, men ofta kan en av orsakerna till 

problemet vara att eleven har haft svårt att utveckla läs- och skrivförmågan. Läs- och skriv-

förmågan är uppbyggd av tre olika faktorer: avkodning, förståelse och motivation. Avkod-

ningen utvecklas vid normal läs- och skrivinlärning vid ungefär 6-8 års ålder. Avkodningen 

innebär att barnet lär sig att sammanföra det begränsade antalet bokstäver som finns i alfa-

betet med olika fonem. Att bokstävernas antal inte överensstämmer med antalet fonem i 

språket samt att bokstäverna har namn som kan innehåller flera fonem, kan vara en av anled-

ningarna till att barn utvecklar läs- och skrivsvårigheter. De finner helt enkelt inte någon 

logisk förklaring till hur skriftspråket är uppbyggt. Barn som inte lär sig principen med alfa-

betet utvecklar med stor sannolikhet någon form av läs- och skrivsvårighet (Myrberg, 

2007:76b). Förståelse är den slutprodukt som avkodningen utmynnar i, men även en ständigt 

pågående process som innebär att läsaren skapar förståelse för texten denne läser. Motivation 

har med yttre faktorer som miljö att göra. Det visar sig att barn som vuxit upp i hem med stor 

andel böcker och där skriftspråket används som en naturlig del av vardagen till mindre del 

utvecklar läs- och skrivsvårigheter i jämförelse med barn som kommer från hemförhållanden 

där böcker inte är ett lika stort inslag i vardagslivet. Barn som kommer från mer akademiska 

hem får ofta motivation hemifrån till att utveckla läsandet och skrivandet (Myrberg, 

2007:77b). 

 

 

4.3 Läsande och skrivande på ett andraspråk 

Avvikelser från den normala skivnormen är vanligt vid skrivande på ett andraspråk. Teorier 

pekar på att detta beror på att det skriftspråk som lärdes in i samband med modersmålet över-

förs till andraspråket, vilket gör att felaktigheter kan förekomma. En av anledningarna till att 

dessa felaktigheter kan uppkomma är att alla språk är uppbyggda på olika sätt. Fonologi och 

ortografi från modersmålet är då många gånger automatiserat och väl inlärt vilket gör att 

dessa kunskaper även används vid skrivande på det nya språket. Problem, med utgångspunkt i 

detta, kan uppstå redan på fonemnivå, eftersom världens språk innehåller olika många fonem, 

vilket leder till att inlärandet av nya språk kan innebära att inläraren måste lära sig nya fonem 

som denne inte är bekant med sedan tidigare. Det här gör att det kan uppstå problem på 

fonemnivå både vad gäller skriftspråket, genom att eleven skriver fel, och läsande, genom att 

eleven läser fel (Bøyesen, 2006:404). 
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Vissa andraspråkselever har svårare än andra att lyckas använda rätt fonem på rätt plats. 

Istället gissar de, använder det som känns mest lämpligt och gör samma felaktigheter, med 

samma fonem, upprepade gånger. Ofta beror det på att elevens modersmål helt saknar de 

fonem som ställer till problem i andraspråket och att eleven därför inte använt dem innan 

denne började lära sig det nya språket (Bøyesen, 2006:405). 

 

 

4.4 Dyslexi 

I vardagligt tal likställs ofta läs- och skrivsvårigheter och dyslexi under begreppet dyslexi, 

vilket egentligen är felaktigt (Myrberg, 2001:35). Dyslexi är en form av ärftlig neurokognitiv 

störning, det vill säga svårigheter att tillägna sig och bearbeta intryck, som utmynnar i att en 

person med dyslexi har svårt att utveckla sitt läsande och skrivande trots att de har en normal 

intelligensnivå, får god läsundervisning och har hjälp till utveckling (Fostick, Bar-El & Ram-

Tsur, 2012:308). Dyslexi innebär att det finns särskilda svårigheter kopplade till avkodningen 

och det huvudsakliga problemet här är inte förståelsen i allmänhet. Dock kan 

förståelseproblem vid läsning bli en följd av avkodningssvårigheterna (Myrberg, 2001:6). 

Utmärkande drag för en dyslektiker är ofta en ordavkodning som är svår, långsam, hackig och 

icke automatiserad (Myrberg, 2007:83b), vilket innebär att det är viktigt att arbeta med 

hjälpmedel för att underlätta för dyslektiker så att förståelseproblem inte blir en följd av 

dyslexin (Myrberg, 2001:6). Bakom avkodningsproblematiken finns ofta någon form av 

problem med den fonologiska förmågan. Vanligast är bristande fonologisk medvetenhet, 

vilket också är det problem som är mest mottagligt för olika former av pedagogisk hjälp. 

Även svagheter i det fonologiska minnet förekommer ofta hos dyslektiker. Grunden för dys-

lexi brukar ofta ses som fonologiska minnes- och ordmobiliseringsproblem som inte avhjälps 

med undervisning (Myrberg, 2007:83b). Dyslektiker har ofta ett sämre arbetsminne och en 

lägre läsutveckling än icke-dyslektiker (Fostick, Bar-El & Ram-Tsur, 2012:312). Det är 

vanligt att dyslektiker själva utformar flera olika lässtrategier, vilket icke-dyslektiker ofta inte 

gör, för att de ska kunna tillägna sig texter och förstå dem (Fostick, Bar-El & Ram-Tsur, 

2012:308). 

 

De lässtrategier som utformas, skapas många gånger även för att försöka dölja de svårigheter 

som finns. Dock är dessa lässtrategier till viss del goda eftersom i dag det finns ett ökat antal 

studenter med dyslexi på högre utbildningar i dag än tidigare. Det beror antagligen på att det 
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finns en ökad kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket leder till att det även 

utformas bättre hjälpmedel för dessa studenter att klara sina studier. Dock menar Tops med 

flera (2012:186f) att grundskolan och gymnasiet ofta är utformat på ett sätt som gör att stud-

ierna kan underlättas för dyslektiker. Svårigheterna kommer vid senare studier, då arbets-

belastningen blir större och kraven högre samt att studenterna då även måste klara sig mer 

självständigt. Kompensatoriska åtgärder kan komma att bli aktuella, men det är då viktigt att 

ha tydliga kriterier utformade så att dessa åtgärder inte gör kraven orättvisa i relationen 

mellan dyslektiker och icke-dyslektiker. 

 

 

4.4.1 Olika former av dyslexi 

I vissa sammanhang krävs dock en snävare avgränsning av begreppet dyslexi och en åtskill-

nad mellan olika former av dyslexi kan då bli aktuellt. Det kan göras både av praktiska, 

pedagogiska och vetenskapliga skäl för att skapa en förståelse för bakomliggande orsaker till 

dyslexins förekomst (Myrberg, 2001:35). Myrberg (2001:35) menar att det är viktigt att göra 

en ordentlig utredning och fastställa problemen grundligt för att kunna bidra med rätt hjälp-

medel som stöttar till en god utveckling och underlättar för den som behöver hjälp. 

 

Den ursprungliga definitionen av dyslexi, den så kallade ”diskrepansdefinitionen”, menar att 

dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter som inte kan förklaras bero på låg allmänbegåvning 

eller yttre faktorer påverkade av sociala eller pedagogiska förhållanden. Dock har denna 

definition mött stark kritik då det hävdas att dyslexi vid en sådan avgränsning blir en samling 

rester av sådana läs- och skrivsvårigheter som inte kunnat förklaras med hjälp av yttre fak-

torer. Ur en kontext där diagnostisering står i centrum blir denna definition ohållbar eftersom 

den inte ger någon teori som förklarar orsaken till dyslexin samt att den förutsätter att en mät-

ning av allmänbegåvningen måste genomföras. Denna mätning är svår att göra, främst på 

mindre barn, vilket leder till att en stor del av diagnoserna blir felaktiga. Hos vuxna går det att 

göra en mätning av begåvningsgraden, men att ställa en diagnos efter detta kan bli felaktigt. 

En person med lägre allmänbegåvning än allmänheten kan inte automatiskt uteslutas från 

dyslexiproblematiken. Det finns personer som har dyslexi även om det även har en lägre grad 

av allmän begåvning än genomsnittet av befolkningen (Myrberg, 2001:35). 

 

Myrberg (2001:41) framhåller att dyslektiker generellt hanterar sina svårigheter på två olika 

sätt. Den första gruppen tar hjälp av ett morfologiskt tillvägagångssätt för att uppväg de 
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primär fonologiska svagheterna. Med andra ord försöker de identifiera ordstammar och ord-

delar. Den andra gruppen fokuserar på den fonologiska avkodningen, vilket är precis det som 

är deras svaghet. 

 

Dyslexin kan ge sig i uttryck på många sätt och det finns inget ett gemensamt problem-

mönster hos dyslektiker. Vissa dyslektiker har svårt med avkodningen, men stavar godtagbart, 

medan andra stavar dåligt, men har inte några större svårigheter med att läsa. Dyslexins 

utformning är i högsta grad individuell (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2011:10). 

 

 

4.4.2 Andraspråkselever och dyslexi 

Enligt Myrberg (2007:73b) är elever med utländsk bakgrund dominerande i den grupp av 

elever som inte klarar grundskolans mål för läs- och skrivkunskap. En tredjedel av alla ung-

domar med ett annat modersmål än svenska verkar ha dessa svårigheter med det svenska 

språket. Statistik visar på att denna grupp även är överrepresenterad gällande arbetslöshet, 

vilket är ett problem. 

 

Hedman (2009:168) menar att nivån på läs- och skrivkunnigheten kan variera markant mellan 

modersmålet och andraspråket. Att utreda om eleven har dyslexi genom att enbart göra tester 

på ett av språken kan där med ge missvisande resultat. Hon anser att det dock nödvändigtvis 

inte behöver vara modersmålet som är det språk som eleven har lättast att tillägna sig och 

uttrycka sig på, utan det kan lika gärna vara andraspråket. 

 

Även Bøyesen (2006:413) anser att det är av stor betydelse att fastslå om läs- och skrivsvårig-

heterna återfinns på elevens alla språk, eller om de bara uppkommer på ett av dem. Om läs- 

och skrivsvårigheterna enbart kan kopplas samman med andraspråket, och inte modersmålet, 

är svaret på om eleven möjligen har dyslexi vagt. Dock finns det tankar om att det kan vara 

möjligt att ha dyslexi på enbart ett språk, men det saknas djupare forskning rörande dessa 

teorier (Bøyesen, 2006:415). 

 

Att ingå i mer än en utsatt grupp, vilket elever med kombinationen läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexi bör anses göra, kan sammanfattas under begreppet intersektionalitet. 

Intersektionalitet är en teoretisk utgångspunkt som innebär att sociala kategorier, så som kön 

och etnicitet, inte är det enda som ligger till grund för utsatthet i samhället utan att det är flera 
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faktorer som spelar in. Exempelvis är en kvinna inte enbart utsatt för att hon är kvinna, utan 

det finns även en rad andra faktorer som påverkar utsattheten. Begreppet intersektionalitet 

medför att gränsdragningar mellan människor, så som andraspråkselever, kvinnor eller dys-

lektiker, löses upp vilket leder till att det inte går att enbart identifiera en person med 

andraspråkselev. Istället finns det en rad andra faktorer som också är avgörande för personens 

identitet (Bowleg, 2012:1267). 

 

 

4.5 Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Enligt Skolverket (2008:6a) ska skolan utforma åtgärdsprogram för de elever som inte når 

målen i ett eller flera ämnen. Tanken är att dessa åtgärdsprogram ska hjälpa skolans personal 

att utforma individbaserad undervisning som hjälper den enskilde eleven att utvecklas. Ett 

åtgärdsprogram ska innehålla information om vilken typ av hjälp eleven behöver och hur 

hjälpen ska användas. En regelbunden uppföljning och utvärdering är viktigt för att skapa en 

god utvecklingsmöjlighet för eleven. 

 

Det finns en rad hjälpmedel att tillgå vid dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Prov och andra 

bedömningsunderlag ska exempelvis anpassas till eleven och hänsyn får tas till eventuella 

svårigheter, så som dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Anpassningen får dock inte vara så 

stor att de grundläggande målen förbises. Exempel på anpassning kan vara alternativa exa-

minationsformer, längre skrivtid på prov eller muntlig komplettering. Skolverket (2012) men-

ar att eleven inte behöver ha en diagnos för att en anpassning ska få ske, men anpassning får 

bara användas till elever som har någon form av svårighet som inte är tillfällig. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011:13) framhåller att det är viktigt att lärare och 

elever har datorbaserade kompensatoriska hjälpmedel att tillgå i undervisningen för att under-

lätta skolgången. Läroböcker och annat studiematerial ska även erbjudas på alternativa sätt, så 

som inlästa läromedel som sedan används med hjälp av så kallade DASY-skivor. Läraren 

eller en annan person kan även läsa högt eller muntligt återberätta innehållet i en bok för att 

underlätta inlärningsprocessen, eftersom dyslektiker ofta har lättare att tillvarata muntlig 

information i jämförelse med skriftlig. Samtal och dialog i klassrummet underlättar ofta för 

dyslektiker och är att föredra framför arbetsformer där eleverna löser uppgifter enskilt.  
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Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ställer ofta till problem lyssnande och antecknande 

måste ske parallellt. För att underlätta vid sådana tillfällen kan antingen inspelning av 

exempelvis lektionen ske, att någon klasskompis delar med sig av sina anteckningar eller att 

läraren skriver ner lektionsinnehållet och delger eleven efter lektionens slut. Läraren kan även 

lämna anteckningar över Internet genom exempelvis mejl eller via en webbplattform, vilket är 

en fördel eftersom eleven då kan använda en så kallad talsyntes för att få den skrivna texten 

uppläst (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2011:14). 

 

Ett tänkbart sätt att föra anteckningar är att använda bilder som eleven får ut efter avslutad 

lektion. Tankekartor med olika färger kan också vara ett bra hjälpmedel att tillgå. Att lyssna 

på en text samtidigt som den läses är även det ett sätt som brukar underlätta. Ett annat alterna-

tiv är att försöka använda så kallat lättläst material som ofta är uppbyggt av enklare satsbygg-

nad, kortare ord och utesluter överflödig information (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2011:16). 

 

 

4.6 Språkstörning 

För en språkstörning krävs det att barnet har ett normalt icke-språkligt IQ och har en normal 

hörsel. Dessutom ska barnet, i detta sammanhang, inte ha någon form av utvecklingsstörning 

(Föhrer & Ancker, 2000:35). Generellt sett diagnostiseras språkstörning hos barn som har en 

påtagligt lägre språklig utveckling än andra jämnåriga barn (Nettelbladt & Salameh, 2007:15). 

Tidigare var det vanligt att barn med språkstörning ofta blandades ihop med barn med någon 

typ av utvecklingsstörning. I dag har logopederna och psykologerna dock blivit bättre på att 

identifiera vad som är en ren språkstörning och kan därmed särskilja detta från 

utvecklingsstörningar av olika slag. Däremot diagnostiseras många barn med språkstörning 

även med diagnoser som ADHD och DAMP (Föhrer & Ancker, 2000:36). 

 

Karaktäristiska drag för språkstörning i tidig ålder är att barnet saknar traditionellt barnspråk, 

så som joller och liknande, har en långsam språkutveckling samt att barnet först vid två års 

ålder, och ibland ännu senare, börjar använda sig av sina första riktiga ord (Nettelbladt & 

Salameh, 2007:15). Det finns en viss tendens till ärftlighet av språkstörning, vilket har visats i 

en rad olika studier (Föhrer & Ancker, 2000:36). Talet hos ett barn med språkstörning är ofta 

svårt att förstå även för närstående och många gånger har den språkstörda svårt att tillägna sig 
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och använda nya ord och uttryck. Likaså har de med språkstörning ofta svårt att göra sig för-

stådda då de saknar ord för det de vill uttrycka eller inte klarar av att finna rätt begrepp för att 

beskriva det de vill säga. Ofta fastställs diagnosen språkstörning i förskoleåldern om barnet 

uppvisar några av de problem som är förknippade med språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 

2007:15). Det är dock av vikt att poängtera att en språkstörning inte är ett fast tillstånd, utan 

ett tillstånd som hela tiden förändras och är individuellt. Språkförmågan varierar och vissa 

barn med språkstörningsdiagnos utvecklar sitt språk så pass väl att de tids nog når en nivå 

som kan liknas vid andra jämnårigas, medan andra barn även fortsättningsvis kommer att ha 

bestående problem och aldrig uppnår en jämförbar nivå som barn i samma ålder trots att även 

deras språk är i en föränderlig process (Nettlebladt & Salameh, 2007:19). Föhrer och Ancker 

(2000:37) menar att det finns ett samband mellan barn med språkstörning och ett begränsat 

korttidsminne. Barnet har svårt att minnas ord, siffror och satser, vilket visas genom att dessa 

barn många gånger presterar lägre än normalt vid exempelvis sifferrepetition. När längre 

satser och ord ska repeteras har barn med enbart diagnosen språkstörning något lättare att 

prestera goda resultat än barn med exempelvis en kombinerad språkstörnings- och ADHD-

diagnos. Antagligen kan det till stor del förklaras med hjälp av att de barn som enbart har en 

språkstörningsdiagnos har lättare att fokusera och koncentrera sig än barn med en kombinerad 

diagnos. 

 

Att kunna formulera sig klart och tydligt i talat språk är ett grundläggande kunskapskrav i den 

svenska skolan. För de flesta barn är detta lätt, men för barn med språkstörning är det inte lika 

enkelt (Nettelbladt & Salameh, 2007:13). En språkstörning kan innebära svårigheter att tala 

och genomföra muntliga uppgifter. Att aktivt delta i diskussioner, redovisa arbeten muntligt 

eller utföra redovisningar kan vara problematiskt, vilket innebär att läraren vid bedömning av 

en elev med språkstörning kan få bortse från vissa delar i betygskriterierna. Dock krävs det att 

eleven har en diagnos för sin språkstörning för att läraren ska kunna bortse från vissa delar av 

betygskriterierna (Skolverket, 2012). 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som mina intervjuer med informanterna utmynnat i. För 

att skapa ett mer överskådligt kapitel har jag valt att behandla de huvudteman jag sett i elever-

nas beskrivningar under olika rubriker. Resultatkapitlet behandlar informanternas tankar och 

upplevelser gällande deras egna läs- och skrivsvårigheter, skolan och skolgången, försök att 

dölja sina svårigheter eller ej samt vilka hjälpmedel informanterna själva lyfter fram att de har 

att tillgå för att underlätta skolgången. 

 

 

5.1 Informanternas upplevelser av sina läs- och skrivsvårigheter 

Informanterna i denna studie har alla olika former av svårigheter; vissa har diagnoser av olika 

slag och andra inte. Gemensamt för dem alla är dock att de har någon form av problem kopp-

lat till läs- och skrivsvårigheter som de ständigt får kämpa med i vardagslivet. Vissa av infor-

manterna har det svårare att klara skolan och vardagen än andra. 

 

Nedan har jag valt att låta informanterna berätta övergripande om sina egna tankar kring de 

läs- och skrivsvårigheter de har. För att skapa en tydligare översikt har jag valt att kategori-

sera dem efter vilken typ av läs- och skrivsvårighet, trots att jag i urvalet inte valt att endast 

undersöka informanter med enbart en typ av diagnos eller läs- och skrivsvårigheter. 

Anledningen till denna kategorisering tjänar endast till att se om inställningen till läs- och 

skrivsvårigheter skiljer sig åt mellan de med diagnos och de som inte har någon diagnos av 

något slag. 

 

 

5.1.1 Informanter med läs- och skrivsvårigheter 

Alla informanter lyfter fram det faktum att deras läs- och skrivsvårigheter på något vis på-

verkar deras skolgång. Ali menar att det tar tid att hinna läsa alla läxor och inför prov är det 

svårt att lära sig allt om han inte kan få hjälp av någon som förhör honom. För att klara av 

prov och läxor får Ali mycket hjälp hemifrån av sin mamma som brukar förhöra honom. När 

mamman förhör och muntligt berättar vad som står i texterna har han inte några problem att 

lära sig innehållet. Ali säger själv att hans minne fungerar bra så länge han slipper läsa själv 

och att det är själva läsningen som ställer till de stora problemen. 
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Jag har två problem asså. Först jag läsa så sakta att det tar typ aslänge att komma till 

slutet. Sen jag då läsa så långsamt att jag hinner glömma vad jag läste. Det som står i 

början jag helt glömt när jag vara i slut. När jag läsa jag inte kan tänka på vad som står. 

Jag bara tänka på att läsa. 

(Ali) 

 

Ali lärde sig att läsa ordentligt först när han kom till Sverige för fyra år sedan. Han menar att 

hans tidigare skolgång i hemlandet kantades av att flera lärare försökte lära honom att läsa, 

men att ingen lyckades helt. Han kunde läsa högt, men förstod aldrig vad som stod i texten. I 

Sverige säger Ali att han fått hjälp att lära sig att dela upp texten i mindre delar och att han på 

så vis kan förstå vad som står. Ett problem är dock att lärobokstexter ofta är långa och när Ali 

ska läsa dessa säger han, som i citatet ovan, att han hinner glömma vad som stod i början när 

kan har kommit till slutet eftersom han har svårt att läsa och lära sig innehållet samtidigt. 

 

I likhet med Ali berättar även Fartun att hon tycker att det är svårt att läsa texter och att förstå 

innehållet i dem. Hon menar att en av de stora anledningarna till att hon har svårt att läsa 

texter är att de alltid innehåller många ord som hon inte förstår.  

 

Jag ha lite ord. Jag önska jag kunde mer ord, men jag kan inte. Jag önska jag 

kunna massor av ord så jag kunna läsa. Alla säger läsa är viktigt men jag tycka 

det vara svårt. Jag vill kunna så jag tränar. Jag läsa allt så jag kunna läsa sen. Det 

verkar soft att ta bok och läsa hela dagen. Mamma gör så. Mamma tar bok och 

läser hela tiden. Hon stolt att hon läsa mycket. 

(Fartun) 

 

Fartun berättar att en av hennes önskan är att kunna läsa böcker, men i dagsläget är det 

omöjligt, dels på grund av att hennes lediga tid går till att hinna läsa läxor, men även för att 

en bok är för svår att förstå. Skönlitterära böcker innehåller för många ord och för mycket 

text för att hon ska orka läsa färdigt dem. Fartun kämpar dock med att försöka lära sig läsa 

böcker och har sedan några månader tillbaka bett sina föräldrar att prenumerera på den lokala 

dagstidningen för att hon ska kunna läsa nyhetsartiklar hemma i lugn och ro, eftersom hennes 

lärare i samhällskunskap säger att det är viktigt att läsa nyheter. Fartun säger att det är viktigt 

att kunna läsa för att lära sig nya saker och hon tänker göra allt hon kan för att bli en duktig 

läsare en dag. 
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I motsats till Fartun tycker Hassan att läsning är onödigt och slöseri med tid. 

 

Det viktiga vara att jag kunna prata svenska. Att folk fattar vad jag snackar om. 

När jag laga bilen folk lämna till mig när jag jobba sen, ingen bryr sig om jag är 

bra i läsning och skrivning i skolan. Det de bry sig om är om jag kan laga bil 

eller inte. Inte massa skit med läsa och så. Asså, jag svär. Enda gången jag 

tänker att jag kanske inte skriva så bra är i skola. I skola lärare tjatar; ´Hassan, 

du nu lära dig svenska skriva och läsa. Det viktigt för framtiden och om du ska 

plugga sen på universitet´. Hela tiden de tjatar om det. Men jag ska inte på 

universitet sen. Jag ska jobba i verkstad. Med bilar och så du vet. När jag är med 

bilar jag inte tänka så mycket på att läsa och skriva. Bilarna inte bry sig liksom. 

Där det viktiga jag hitta fel och sedan laga. 

(Hassan) 

 

Hassan lyfter här fram det faktum att han valt ett praktiskt yrke för framtiden och att läsning 

och skrivning då inte är avgörande för om han blir bra på sitt yrkesutövande eller ej. Enligt 

Hassan påverkar inte hans läs- och skrivsvårigheter honom när han arbetar med de praktiska 

ämnena i skolan eftersom lärarna i dessa ämnen visar honom hur han ska göra och att han 

sedan får göra efter dem, istället för att han får en bok att läsa och arbeta med. Hassan på-

pekar att de teoretiska ämnena i skolan inte är viktiga för honom och att han vill lägga sin tid 

på att bli duktig praktiskt istället för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Med detta uttal-

ande är Hassan, i alla fall utåt sett, den enda som menar att läs- och skrivsvårigheterna inte 

påverkar hans vardag mer än i skolsammanhang som involverar teoretiska ämnen. 

 

Jag frågar Hassan om han brukar läsa böcker, nyheter eller liknande på sin fritid och om han i 

så fall tycker att han upplever några svårigheter med läsandet då. Han säger att han enbart 

läser sådant som händer på internetforum, exempelvis ”Facebook”, och att det där inte spelar 

någon större roll om han är duktig på att skriva eller ej eftersom det endast är lärarna i skolan 

som bryr sig om hur han skriver. På internet eller sms menar Hassan att kompisarna förstår 

”även om man råkar skriva lite fel”, som han uttrycker det. 

 

Även Phi har svårt med den skriva texten och tycker att det är svårt att läsa texter och förstå 

ord. Phi pratar inte gärna om sina läs- och skrivsvårigheter, men när jag frågar honom om 

vad det är han upplever är svårt svarar han: 
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Phi: Läsa ett ord och sedan helt hipp som hopp står bokstäverna på annan plats. De 

hoppar omkring. Jag förstår inte. Jag ser ingen, vad heter det, logigo i det. 

E: Logik? 

Phi: Vad sa du? 

E: Du ser ingen logik i att bokstäverna är på olika platser? 

Phi: Mmmm! 

E:  Menar du att du först läser ett ord och så ser det ut på ett sätt och sedan när du 

läser det igen så ser det annorlunda ut? 

Phi: Mmmm. De hoppar. Bokstäverna hopp, hopp! 

 
Phi menar att han oftast försöker lösa problemet med att leta efter bilder som hör till texterna 

och att han på så vis kan få hjälp med vad texten innehåller. Han menar även att texter med 

korta meningar och lite lättare ord är lättare att läsa och att ”bokstäverna hoppar mindre då”, 

än om han läser svårare texter. Dock poängterar han vid ett tillfälle att det ibland till och med 

kan bli fel han ska läsa sitt namn och liknande. Phi nämner att hans lärare försökt få honom 

att göra tester för att undersöka hans läs- och skrivsvårigheter, men att hans mamma nekat till 

det och Phi håller med. Han menar att det inte blir lättare för honom att läsa bara för att 

någon gör en dyslexiutredning. 

 

Amina har, till följd av en hörselskada som hon fick i tidiga tonåren, fått svårt att både läsa 

och skriva. Hon berättar att hennes hörselskada uppkom strax innan hon och hennes familj 

flyttade till Sverige och att hon efter det fick svårare i skolan. Eftersom Amina har svårt att 

höra och urskilja uttalsförändringar i språket berättar hon att det varit svårt att lära sig sven-

ska eftersom hon helt enkelt inte hör ordentligt vad som sägs. Amina berättar att hon var 

duktig i skolan i sitt hemland Irak, att hon alltid fick beröm av lärarna för att hon lyckades så 

bra och att hon där aldrig hade svårt att lära sig nya saker. Efter hennes hörselskada ser det 

dock annorlunda ut. Eftersom hörselskadan har gjort att Amina har svårt att uppfatta tal har 

hon även fått svårt att läsa och skriva på svenska. Hon menar att hon undviker situationer där 

det krävs att hon behöver lyssna mycket, men är på samma gång medveten om att detta gör 

att hennes språk inte utvecklas fullt ut.  

 
Man lär sig språk mycket när man lyssnar. Jag vet att det vara så det är. När jag 

inte hör blir det jobbigt att vara med folk och därför jag liksom dra mig undan. 

Jag tycker det går bra i skolan om folk inte prata hela tiden, men sen jag blir trött 

och får huvudont när jag kommer hem. Jag vet jag behöver lyssna mer på 

svenska för att få bättre språk, men alltid inte orka. 

(Amina) 
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Helst av allt vill Amina umgås mycket med kompisar, lyssna på musik och sitta och prata, 

men det är svårt eftersom hon blir så trött av att lyssna. Hon vill även, precis som Fartun, läsa 

mycket men tycker att det är svårt att läsa böcker på svenska eftersom hon tycker att hon inte 

förstår så mycket som hon vill. Amina försöker dock läsa mycket på sitt modersmål arabiska, 

dels för att inte glömma bort det och dels för att det är lite lättare. Hon framhåller dock att 

hennes läsande inte utvecklas så bra även i arabiskan eftersom hon har svårt att lära sig nya 

ord. Ofta försöker hon titta på arabisktalande tv för att utöka sitt ordförråd, men hon blir 

snabbt trött i huvudet av det och tycker att hon inte har tillräckligt bra för att lära sig så 

mycket som hon skulle vilja. 

 

Aleksander upplever, till skillnad från övriga informanter, inte några svårigheter med 

läsandet, utan hans problem är av skriftspråklig karaktär. 

 

Jag kan verkligen inte stava. Hur mycket jag än försöker lära mig det så går det 

inte. Jag kommer aldrig ihåg hur ord stavas. Lärarna pratar om att man måste få en 

känsla för det liksom. Men asså, jag fattar inte. Vad då, känsla? Ska jag känna hur 

ordet stavas? Ska jag känna att jag stavar rätt liksom? Vart ska jag känna det? I 

huvudet eller i handen? Jag försöker lära mig utantill, men det går inte. Värst är 

det med nya ord. Ord jag aldrig har hört tidigare. De kan jag liksom aldrig gissa 

mig till hur de stavas. 

(Aleksander) 

 

Aleksander lyfter fram frustrationen över att han har svårt att lära sig stava. Han säger att han 

lagt mycket av sin tid sedan han kom till Sverige på att lära sig prata korrekt svenska efter-

som han och hans föräldrar anser att det är viktigt. Han erkänner att det har varit jobbigt att 

lära sig svenska, men att han tycker att han har lyckats och berättar stolt att han fick MVG på 

ett tal han hade i Svenska som andraspråk A1 i våras. Aleksander säger även att han tycker att 

han lyckas bra med de övriga ämnena, så väl praktiska som teoretiska, och att han inte känner 

att det är något problem att lära sig nya saker genom att läsa i läroböckerna. Det är först när 

han får en penna i sin hand och ombes att skriva som problemen uppstår. Han blir under 

intervjun ibland irriterad, dels på sig själv för att han ”aldrig kan lära sig stava som en vanlig 

svenne”, men även på lärarna då han anser att ingen lärare kan förklara för honom hur han 

ska lära sig att stava. 

                                                 
1 Informanterna i årskurs 3 i denna studie läser efter Lpf94 och således de tidigare kursplanerna och 
betygssystemen. 
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5.1.2  Informanter med dyslexi 

Fahria fick diagnosen dyslexi när hon hade bott fem år i Sverige. Hon gick då första året på 

gymnasiet och arbetade hårt med att förstå varför hon hade svårt att skriva ner det hon tänkte. 

 

Jag kände liksom att det var något fel. Något funkade liksom inte i mitt hjärna. Fattar 

du? Jag kände liksom, jag tänker detta, men jag får inte ner det i skrivet form. Hur 

mycket jag än tänkte blev det inte lika bra på papper. Jag skrev fel ordning på orden, 

stavningen blev helt fucked up och inget blev bra. 

(Fahria) 

 

Fahria menar att det var en lättnad att få dyslexidiagnosen eftersom det gjorde att hon fick 

svar på varför hon har svårt att skriva. Hon säger att det var relativt enkelt att lära sig 

svenska, men att problemet med skrivandet ständigt återkom så fort hon ombads att skriva 

texter. Fahria har inte några svårigheter att tillägna sig övrigt ämnesinnehåll, utan det är 

enbart på en skriftspråklig nivå som hon har problem. 

 

Fahria återkommer vid flera tillfällen under intervjun till den frustration hon känner över att 

det hon tänker att hon ska skriva inte blir som hon vill. Hon har ett språk som är välutvecklat, 

vilket hon ofta får höra, men det återspeglas inte i hennes skrivförmåga, vilket gör henne 

ledsen. Hon förstår inte varför det blir fel eftersom hon inte pratar bristfälligt och hon tycker 

att det borde återspeglas i hennes skrift. Fahria tillägger att även om diagnosen med dyslexi 

var en lättnad innebar det även en besvikelse. Hon hade trott och önskat att hennes skriv-

svårigheter berodde på att hon inte förstått hur det svenska språket skulle skrivas och att hon 

en dag skulle få svar på det, men nu säger hon att allt känns annorlunda. Fahria tillägger dock 

att hon inte tänker ge upp. 

 

Jag är ledsen för dyslexi, men jag tänker inte ge upp. Jag måste kunna jag också. 

Först jag tänkte att detta inte händer mig, men nu jag vet att det är så. Jag kan inte 

göra något åt det. Jag vara besviken och jag önska att det vara ett annat problem, typ 

att jag inte förstått skriva på svenska. Men så är det inte. Jag har dyslexi och jag får 

acceptera. Men jag tänker inte ge upp. Jag ska lära mig ändå. Kanske tar det bara lite 

längre tid. Tror du det? Asså, vad tror du? Jag måste liksom kunna lära mig. 

(Fahria) 

 

Fahria har störst problem med skrivandet, men även hennes läsande kan påverkas ibland. 

Hon säger att det kan vara svårt att läsa om hon är trött, stressad eller ofokuserad. Speciellt 
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om hon då ska läsa långa eller svåra texter som är informationstäta. I övrigt anser hon att 

läsandet inte är något stort problem. Hon säger att tester visat att hennes läshastighet är något 

långsammare än normalt, men att hon har en god läsförståelse. 

 

Studiens andra informant med diagnostiserad dyslexi är Sagal. Sagal har, förutom sin 

dyslexidiagnos, även en språkstörningsdiagnos vilket påverkar hennes uttal och talspråk (se 

”5.1.3 Informanter med språkstörning”). Till skillnad från Fahria har Sagal svårt att både 

skriva och läsa och hon upplever att hon saknar ett språk där hon kan uttrycka sig ordentligt. 

Sagal menar att hon har svårt att förstå långa texter och att det är krävande att skriva mycket. 

Hon lyfter fram att utredande texter, speciellt där det krävs att hon refererar till andra 

författare, är problematiska att författa och att, om hon måste skriva, helst skriver korta 

berättelser eller redogörelser kring sådant hon gjort. 

 

Ofta vi skriv om typ så här vi göra. Jag tycka det är kul och bra. Typ vi skriv att vi 

gjort så här och så här och så här. Det gå bra för mig. Det va svårt för mig men det gå 

bra. Ibland det gå bra och jag lyckas. Det kännas skönt. 

(Sagal) 

 

Sagal lyfter vid upprepade tillfällen fram att skolarbetet är svårt för henne och jämför sedan 

sig själv med sina klasskamrater. Hon menar att hon upplever skolarbetet mer krävande, både 

tidsmässigt och i svårighetsgrad, än vad hennes vänner gör samt att uppgifter som är lätta för 

klasskamraterna inte är det för henne. Hon säger dock att hon tycker om när de får skrivupp-

gifter där de ska beskriva vad de gjort under exempelvis ett lektionsmoment eller liknande. 

Sådana skrivuppgifter menar hon fungerar bra för henne och, även om de är svåra att genom-

föra, är de roliga. Sagal menar att det är skönt att lyckas med uppgifter i skolan och att det är 

viktigt att hon får uppgifter som hon känner att hon behärskar också. 

 

 

5.1.3 Informanter med språkstörning 

Sagal, som även har diagnosen dyslexi (se ”5.2 Informanter med dyslexi”), fick diagnosen 

språkstörning då hennes lärare uppmärksammade att hennes tal inte utvecklades i en normal 

takt när hon skulle lära sig svenska och tyckte att hon behövde utredas för eventuell språk-

störning. Hon fick båda sina diagnoser efter två år i förberedelseklass, vilket hon började i när 

hon kom till Sverige då hon var tio år. Sagal menar att det svåraste med att ha en språkstör-
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ning är att andra många gånger har svårt att förstår vad hon menar när hon pratar. Hon har 

även svårt att hålla tal och genomföra muntliga uppgifter i skolan, eftersom hennes tal inte 

räcker för att föra fram det innehåll som uppgifterna kräver. Som hjälp för detta brukar Sagal 

vid vissa uppgifter få göra enskilda förhör eller redovisningar tillsammans med läraren för att 

komma ifrån att redovisa inför hela klassen eftersom hon tycker att det är genant att prata 

inför klassen när hon känner att de inte förstår. Hon säger även att hennes svensklärare brukar 

ta hänsyn till hennes språkstörning när hon ska sätta betyg och att hon räknar med språk-

störningen vid bedömning av muntliga uppgifter. 

 

Sagal berättar att språkstörningen var det hon upplevde som jobbigast under högstadietiden. 

Hon menar att högstadiet är en period då ”man vill vara som alla andra” och att det då är svårt 

att ha ett handikapp som gör att man sticker ut från mängden. De läs- och skrivsvårigheter 

hon har menar hon var mer diskreta och inte märktes lika tydligt som språkstörningen samt att 

läs- och skrivsvårigheter är vanligare än språkstörning. Periodvis upplevde hon sig utstött och 

annorlunda på grund av de talproblem som språkstöningen medförde. Hon framhåller att hon 

ibland kände att hon inte ville gå till skolan och att det enda hon önskade var att få bli av med 

sin språkstörning och kunna prata med sina vänner utan att känna att de inte förstod henne. 

Sagal menar att mobbningen som uppstod på högstadiet gjorde att hon hade ångest inför att 

börja gymnasiet. Dock visade det sig bli annorlunda där. I dag tycker hon inte att hon blir 

utanför eller mobbad på grund av sin språkstörning och hon säger att hon lär sig att acceptera 

den mer och mer för varje dag som går. Hon har berättat för alla i sin klass att hon har en 

språkstörning, vilket har gjort att hon inte behöver skämmas för att hennes tal är annorlunda. 

 

 

5.2 Informanternas tankar kring skolan och skolgången 

Ett av de teman som alla informanter leds in på under intervjuerna är hur de ser på skolan 

samt hur de uppfattar sin skolgång. Svaren är blandade och åsikterna om skolan varierar. 

Övergripande är majoriteten av informanterna överens om att skolan är nödvändig, men svår. 

Ali säger att det är först efter några år i Sverige som han började känna att skolan kunde 

hjälpa honom till ett yrke som han skulle komma att trivas med i framtiden och att det var 

först då han började anstränga sig. Han menar att han tyckte att skolan var onödig i sitt hem-

land och eftersom han aldrig lärde sig att läsa ordentligt där hade han svårt att tillgodose sig 

undervisningen. 
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Jag asså fatta inte något i Iran. Jag fatta inte läxa eller skola och jag var rädd de 

skulle arga på mig. Sen jag liksom, fuck it, och jag bråka istället. Men det 

liksom inte vara bra. Jag kände att kan inte de lära mig läsa så jag fattar, varför 

ska jag då gå på lektion. I Sverige jag lärde mig att lita på lärare och mig själv. 

Skolan är inte rolig, men det är okej. Det är viktigt så jag lära mig mitt jobb. 

(Ali) 

 

Ali berättar att det var svårt att inte förstå undervisningen och klara av det tempo som 

krävdes i hemlandet. Han förlorade förtroendet för lärarna och skolan eftersom de inte kunde 

hjälpa honom att bli duktig. Detta gjorde att han började bråka, skolka och ställa till med 

problem, vilket inte var populärt. Ali menar att straffen för att ställa till med problem där var 

värre än vad konsekvenserna i den svenska skolan är om man gör samma sak här. Han säger 

att den svenska skolan har givit honom förtroende för lärarna och undervisningen, vilket till 

stor del beror på att han har lärt sig att våga lita på sig själv samt att det inte spelar någon roll 

om det råkar bli fel ibland. Dessutom har Ali nu hittat sitt drömyrke, vilket han tackar skolan 

för. 

 

Utan skola jag aldrig kunnat förstå att det var byggare jag ville bli. Jag är fett 

grym om jag får jobba med det. Det passar mig. 

(Ali) 

 

Även Fahria nämner att hennes åsikter om skolan har blivit mer positiva sedan hon kom till 

Sverige. Framför allt blev hon mer motiverad till skolan efter det att hon fått sin dyslexi-

diagnos. Fahria jobbar intensivt med att lära sig hantera sin dyslexi och säger att skolan 

hjälper henne att hålla motivationen uppe. Hon menar att det är viktigt att vara delaktig i 

skolarbetet och att lära sig det som undervisningen behandlar. Fahria återkommer blir flera 

tillfällen till den tacksamhet hon anser att alla i Sverige bör känna över utbildningsväsendet 

här. 

 

Det är bra i Sverige. Alla får bra skolutbildning. Det spelar ingen roll om dina 

föräldrar massor av pengar har på banken. Alla får gå i skolan. Det tycker jag 

är bra. Hemma är det inte alla som får gå i skola, bara några. Får du det du är 

lycklig lotta, eller vad man säger. 

(Fahria) 
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Den allmänna skolplikten i Sverige är det flera som lyfter fram som någonting positivt. Både 

Fartun och Sagal menar att det är många människor i världen som inte har möjlighet att få 

någon utbildning och att dessa människor ofta inte önskar någonting högre än att få gå i 

skolan. I Sverige är det annorlunda menar de. De säger att svenska ungdomar är ignoranta 

mot skolan och inte tillvaratar de möjligheter som en allmän skolplikt innebär. Sagal säger att 

svenska barn och ungdomar tar förgivet att skolan ska finnas. För henne är det ingen själv-

klarhet, utan hon fick börja skolan först när hon kom till Sverige.  

 

Innan jag kom hit jag aldrig varit i skola. Det svårt för mig i skola nu. Svårt jag 

först svårt med språk och min dyslexi och språkstörning. Svårt med skola också 

för mig svårt jag inte gått innan. Andra kanske bara lära svenska. Jag måste lära 

allt. Utan skola man inte få jobb i Sverige. Jag i skola måste försöka även om 

svårt. 

(Sagal) 

 

Sagal menar att även om skolan är svår och krävande försöker hon se möjligheterna och visa 

tacksamhet för den hjälp hon får. För Sagal är det en självklarhet att anstränga sig i skolan, 

göra de uppgifter hon får ut och hela tiden försöka göra sitt bästa. Hon upprepar flera gånger 

att det är skolan som är vägen till att lyckas i yrkeslivet och att det är hur väl hon genomför 

skolarbetet som tar henne vidare i livet. 

 

Phi och Hassan tycker, i motsats till övriga informanter, att skolan många gånger kan vara 

onödig och trivial. De menar att skolan ofta handla om sådant som saknar relevans för deras 

kommande profession. Phi ska bli målare och Hassan bilmekaniker, vilket de refererar till när 

de lyfter fram att det är slöseri med tid att lära sig skriva insändare, debattartiklar och kröni-

kor. Enligt Phi är svenskans litteraturundervisning det mest obefogade i skolan. Han ser inte 

att han har någon användning av att kunna läsa och diskutera skönlitteratur. Att läsa nyhets-

artiklar och liknande kan han förstå användbarheten i eftersom man ”måste hänga med i 

världen”, som han uttrycker det, men med skönlitteratur är det, som sagt annorlunda. Även 

Hassan har svårt att finna mening med litteraturundervisningen. Hassan menar att han bara 

får läsa konstiga böcker som han inte behöver och han förstår inte hur någon kan tycka att 

skönlitteratur är intressant. Hassan anser även att en stor del av den skrivundervisning och de 

uppgifter han måste författa är meningslösa. Det viktiga för honom är att han behärskar sven-

skan så pass väl i talad form att han kan uttrycka sig i sitt kommande yrke. 
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Hassan är dock positivt inställd till den praktiska delen av hans utbildningsprogram och lyfter 

fram att lärarna där ser honom som en duktig bilmekaniker och inte som ”en idiot som inte 

kan läsa”. 

 

Hassan: Asså, fordonslärarna är bra. De inte tycka jag är en idiot som inte kan läsa. 

E: Menar du att de andra lärarna tycker att du är en idiot? 

Hassan: Asså, de tycka säkert jag inte kunna som andra. Jag svär! Liksom för mig 

det vara svårt att läsa du vet och då de tänka Hassan vara idiot som inte 

kan som de andra. 

 

Hassan likställer ofta sig med sina läs- och skrivsvårigheter när han refererar till de teoretiska 

ämnena i skolan. Han säger upprepade gånger att lärarna som undervisar i skolans teoretiska 

ämnen tänker att han är mindre begåvad än klasskamraterna och att den enbart är under de 

praktiska ämnena som ingen ser honom som någon med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Amina ser skolan som det viktigaste i livet. Hennes dröm var tidigare att bli läkare eller 

advokat, men då hennes läs- och skrivsvårigheter uppkom som följd av hennes hörselskada 

valde hon att inte söka det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet eftersom hon tror att 

det hade blivit för svårt för henne. Hon säger dock att ett funktionshinder inte är en ursäkt till 

att inte studera och att skolan alltid måste tas på största allvar. Amina anser att många ung-

domar slösar bort sin begåvning genom att strunta i skolan och istället ägna för stor del av sin 

tid till att gå på fest, shoppa och vara med vänner. För Amina är det en självklarhet att skolan 

ska gå först och att fritidsintressen kommer i andra hand. 

 

Amina nämner att hon tycker att de lärare hon träffat under sina år i skolan behandlat henne 

väl och tagit god hänsyn till hennes hörselskada och de problem som uppkommit med den. 

Hon anser att hon fått den hjälp hon behövt, men att ingen har behandlat henne annorlunda 

och att det är bra. Amina menar att det viktiga för henne är att hon får göra samma uppgifter 

som alla andra i klassen. Hon vill inte ha annorlunda eller anpassade uppgifter eftersom hon 

då tänker att dessa skulle kunna vara lättare och att hon då inte skulle förtjäna sina betyg. 
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5.3 Modersmål eller svenska 

Vid alla intervjuer leder jag in informanterna på spår som behandlar huruvida de uppfattar 

modersmålet eller svenska som det lättaste språket att tillägna sig undervisningen på. Gene-

rellt anser informanterna att det är lättast att tillgodose sig undervisningen på modersmålet, 

då detta är det språk som de behärskar bäst. De menar att det underlättar att ibland få hjälp att 

översätta uppgifter till modersmålet, även om uppgifterna sedan ska lösas på svenska samt att 

det kan vara bra att ibland själv översätta uppgifterna för att förstå innehållet ordentligt. 

Amina menar att hon brukar översätta låga uppgifter av mer analyserande slag för att hon 

inte ska riskera att missförstå eller förbise något i instruktionen och Ali berättar att han ibland 

låter sin mamma läsa uppgifter högt både på svenska och persiska, som är hans modersmål, 

för att han ska kunna komplettera det han inte förstår på svenska med det han förstår på 

persiska. Att översätta uppgifter till modersmålet är det vanligaste sättet som informanterna 

använder sig av för att överkomma de svårigheter som uppstår mellan modersmålet och 

svenskan. 

 

Sagal urskiljer sig dock från de övriga då hon anser att skolundervisningen är lättast att förstå 

på svenska. Sagal menar att hennes modersmål, somaliska, är lättast att prata på en vardaglig 

nivå, men att sådant som ingår i skolans kontext bör ske på svenska för att hon ska förstå. 

Hon tror själv att detta beror på att hon inte har gått i skolan i Somalia och därför inte är van 

att prata somaliska i ett undervisningsperspektiv. Hon säger att då hon enbart gått i svensk 

skola har hon blivit inställd på att undervisningen ska bedrivas på svenska, att uppgifterna är 

på svenska och att hon ska prestera på svenska. För Sagal är svenska det språk hon använder 

när hon ska lära sig nya saker, prata med lärare och vara i en offentlig miljö och somaliska är 

det språk som hon förknippar med familjeliv och informella samtal. 

 

Även Fartun skiljer sig från mängden genom att inte se sitt modermål som det starkaste 

språket. Fartun anser istället att hon inte har något språk alls, att det tar tid att lära sig svenska 

och att hon då samtidigt glömmer sitt modersmål, somaliska. Fartun pratar svenska i skolan 

och somaliska hemma, men känner ändå att hon inte kan uttrycka sig så som hon vill. 

 

Jag har inget språk att prata på. Du din svenska har, men jag varken svensk eller 

somaliska ha. Jag kan inte så mycket jag kan säga vad jag vill på båda språken, men jag 

inte så lite kunna att jag inte säga något alls på något av språken. Jag är typ asså mitt 
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emellan. Det jag tänker kan jag liksom inte säga och det jag säger jag liksom inte kan 

skriva alls på papper. 

(Fartun) 

 

Fartun beskriver flera gånger under intervjun att hon upplever att det är svårt att inte kunna 

säga det hon tänker. Hon säger att hon även får tänka i bilder ibland eftersom hennes språk 

inte räcker till ens i tankarna. I skolan innebär detta att Fartun upprepade gånger får fel på 

uppgifter och prov eftersom hon inte förstår instruktionerna. På högstadiet hade hon studie-

handledning på somaliska, men det hjälpte inte mycket då hennes somaliska i nuläget är så 

pass bristfällig att förståelsen där inte är mycket starkare än på svenska. Hon menar dessutom 

att ju mer svenska hon försöker lära sig, desto mer somaliska försvinner från minnet. Det är 

svårt att utvecklas i två språk samtidigt som hon måste lära sig innehållet i de övriga ämnena 

samt läsa engelska i skolan också. Fartun menar att språket är det som är hennes största hinder 

för att lycka i framtiden och hon berättar att hon är rädd att hennes begräsade språkkunskaper 

ska vålla problem när hon ska söka jobb om några år. 

 

Fartun säger, i likhet med Sagal, att svenska är skolans språk och att somaliska är familjens. 

Fartun har som mål att hon under gymnasiet ska utveckla sin svenska till den grad att hennes 

förståelse för formella ting är starkare där än på somaliska. Somaliska poängterar hon dock att 

hon inte vill sluta prata eftersom den gör att hon känner att hon har kontakt med sin bakgrund 

samt att det är den som håller samman familjen. 

 

 

5.4 Hjälpmedel 

Informanterna får alla olika hjälp i skolan för att klara kunskapsmålen och underlätta skol-

gången. Fahria och Sagal, som båda har diagnostiserad dyslexi, har en rad hjälpmedel som 

hjälper dem i vardagen. Bland annat kan deras lärare ta hänsyn till deras handikapp vid 

bedömning och betygsättning, vilket både Fahria och Sagal tycker är bra. De båda informant-

erna har läromedel inlästa som de kan lyssna på för att slippa läsa allt själva samt en special-

anpassad dator som gör att de lättare kan anteckna på lektionerna. Båda Fahria och Sagal 

berättar även att de brukar få ut lektionsanteckningar av flera av lärarna som då sammanfattat 

lektionsinnehållets viktigaste punkter åt dem. De tycker båda att det underlättar med lektions-

sammanfattningar inför prov eftersom de då inte behöver bearbeta lika stor textmassa för att 

inhämta kunskap som de hade behövt om de hade varit tvungna att läsa läroboken samt 
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lektionsanteckningar som de hade skrivit själva. Fahria menar även att dessa lektionssamman-

fattningar underlättar för henne eftersom hon har svårt att omformulera tal till skrift och hon 

därmed har svårt att kunna tillgodose sig lektionsinnehållet fullständigt om hon måste skriva 

samtidigt som hon lyssnar på genomgångarna. 

 

Sagal får, på grund av sin språkstörningsdiagnos, regelbunden hjälp av en logoped som 

hjälper henne att utveckla talet. Denna hjälp har hon haft sedan hon fick sin språkstörnings-

diagnos, men även innan dess fick hon ibland träffa en logoped för att försöka utveckla talet. 

Sagal menar att hjälpen från logopeden har varit betydande, speciellt de senaste två åren, 

eftersom hon nu börjar bli säkrare i sitt tal och därmed vågar ta mer plats muntligt i klass-

rummet. 

 

Utöver detta erbjuds alla informanter att träffa skolans specialpedagog för att få hjälp med 

studierna. Fartun, Fahria, Sagal, Aleksander och Phi går regelbundet hos specialpedagogen, 

vilket de tycker underlättar för dem. Här får de chans att dels jobba med skolarbete och få 

extra hjälp med sådant de inte tillägnat sig under lektionstid, men även andra uppgifter att 

jobba med för att bli starkare i skolan. Hassan är den enda av informanterna som aldrig träffar 

specialläraren. Han menar själv att han inte har någon användning av det och att sådant arbete 

enbart är inriktat på att han ska utvecklas på ett teorietiskt plan, vilket inte är någonting nöd-

vändigt för Hassans egen del, då han menar att hans praktiska kunskaper är det som kommer 

att avgöra om har får något arbete i framtiden eller ej. 

 

Alla åtta informanter lyfter fram att de erbjuds längre skrivtid vid prov för att de ska hinna 

svara på frågorna ordentligt. De berättar även att de brukar få ha muntliga prov i vissa ämnen 

om de tycker att det underlättar. Ali berättar att han brukar försöka skriva proven som den 

övriga klassen, men att han sedan kan få komplettera någon fråga muntligt om han inte når 

upp till kunskapsmålen på provet.  

 

Jag gör först prov med min klass och jag får mer tid. Sitta ibland så länge jag får 

göra att jag komma sent till nästa lektion. Om jag får IG jag får prata med 

läraren som fråga mig hur allt vara och hänger ihop. Jag kan förklara för honom 

och behöver inte skriva då liksom. 

(Ali) 
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Ali tycker att muntliga kompletteringar till de skriftliga proven är ett bra arbetssätt eftersom 

det gör att han dels får träna sin skriftliga förmåga, men även har chans att komplettera 

muntligt om någonting fattas. Han menar att det är bra att slippa göra omprov på hela 

området, om det bara är någon fråga som gör att han inte uppnår ett godkänt betyg. 

 

Alla informanter, utom Sagal, läser modersmål på skoltid. Sagal menar att modersmåls-

undervisning inte underlättar hennes studier, utan snarare försvårar dem eftersom hon då har 

ytterligare ett språk hon behöver utveckla. Övriga informanter menar att modersmålsunder-

visning dels är bra eftersom de utvecklar sitt hemspråk, men även för att förståelsen på sven-

ska blir bättre då de kan först kan förstå uppgifterna på modersmålet för att sedan översätta 

dem till svenska. Fartun skiljer sig dock från mängden här då hon anser att hon endast läser 

modersmål för att hennes föräldrar vill det. Personligen anser hon att svenska är det språk som 

undervisningen ska ske på och att det är lättast att tillägna sig undervisning på svenska. 

 

Fahria, Ali och Amina får även studiehandledning en gång i veckan på sitt modersmål. Alla 

tre menar att detta är en bra hjälp för att underlätta studierna. Amina lyfter även fram att 

studiehandledningen är positivt om hon någon gång skulle vilja flytta tillbaka till Irak och 

fortsätta studera där. Studiehandledning och modersmålsundervisning i Sverige gör att hon 

inte helt har tappat att studera på arabiska, vilket skulle underlätta om hon skulle börja studera 

eller arbeta i Irak, menar hon. 
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6. Diskussion 

Under detta kapitel kommer några valda delar av studiens resultat att diskuteras i relation till 

den tidigare forskningen som presenterades i kapitel ”4 Litteraturgenomgång”. Jag har valt att 

organisera detta kapitel efter de stora och gemensamma teman jag funnit i informanternas svar 

vid intervjuerna. Syftet med detta diskussionskapitel är att försöka besvara uppsatsens fråge-

ställningarna som ligger till grund för studien samt att efter avslutad diskussion ha uppfyllt 

studiens syfte. Dessa frågeställningar behandlas inte var och en för sig, utan jag har istället 

valt att besvara dem löpande i samband med att jag framhåller intressanta spår i intervjuernas 

resultat. 

 

 

6.1 Gömma sina svårigheter eller ej 

Denna studie visar på att informanterna generellt sett är positiva till skolan och skolgången. 

Faktorer så som att förtroendet för skolan ökat sedan eleven kom till Sverige jämfört med 

hemlandet och att skolan kan få eleverna att inse vikten av en bra utbildning framkommer i 

resultatet. Endast två av åtta informanter framhåller att skolan är, till viss del, onödig. De 

övriga sex informanterna menar att skolan är viktig för dem och att goda prestationer i skolan 

är betydelsefulla för framtida yrkesliv. Trots att många av informanterna är positivt inställda 

och ser någorlunda ljust på sin skolgång faller hälften av dem; Ali, Hassan, Phi och Sagal, 

inom ramen för de fem procent av den unga befolkningen som Myrberg (2007:73b) menar har 

svårt att tillägna sig även de lättaste texterna i skriven form. Dock har dessa elever klarat av 

grundskolan eftersom de fått en plats på ett program i gymnasieskolan, vilket innebär att de 

behöver godkänt ibland annat svenska, eller i detta fall, svenska som andraspråk. Skolverket 

(2012) anser att det är godtagbart till en viss nivå anpassa undervisningen samt bortse från 

vissa delar av betygskriterierna vid bedömning av elever som har någon form av svårighet 

som inte enbart är tillfällig.  

 

Alla informanter kan ha utvecklat någon form av strategi för att klara av skolarbetet (Fostick, 

Bar-El & Ram-Tsur, 2012:308), så som en egenkonstruerade lässtrategier. Lärobokstexterna 

ses många gånger som svåra och att dela upp texten i små delar är ett exempel på en 

egenkonstruerad lässtrategi som lyfts fram i mina intervjuer. Denna lässtrategi verkar vara 

utformad så att läsaren klarar av att förstå läroboken genom att förstå varje liten del i denna 

och sedan försöka skapa en helhet utifrån de små delarna. 
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Tops med flera (2012:186f) menar även att det är vanligt att personer med läs- och skriv-

svårigheter eller dyslexi många gånger har hittat ett kompensatoriskt sätt att klara sina studier 

och att de ofta försöker bortse från sina svårigheter av rädslan att misslyckas. Det här visas 

tydligt hos ett fåtal av informanterna i denna studie då några av dem vid upprepade tillfällen 

under intervjuerna framhåller att de inte har några problem med sina läs- och skrivsvårigheter 

till vardags och att de inte har något behov av att kunna hantera ett välutvecklat skriftspråk 

eftersom de ändå valt ett framtida yrke som är praktiskt. Dessa informanter bortser helt från 

att det framtida yrket kan komma att innebära att de även måste läsa och skriva en del, utan 

talar bara om de praktiska aspekterna av yrket under våra intervjuer. Det här är exempel på 

hur dessa informanter har kommit runt sina läs- och skrivsvårigheter genom att välja ett 

praktiskt yrke och sedan enbart koncentrera sig på att lära sig yrket med hjälp av yrkeslärarens 

praktiska anvisningar. På så vis slipper de läsa och skriva, men kan ändå tillägna sig goda 

yrkeskunskaper. Tankarna om att de teoretiska ämnena skulle vara överflödiga skulle kunna 

tolkas som att det är ett sätt för informanterna att försöka komma ifrån det obehag som ett 

ämne som kräver läsande och skrivande skulle kunna innebära. 

 

Ytterligare aspekter på att de teoretiska ämnena skulle vara överflödiga framkommer under 

intervjuerna. Även om vissa av uttalandena inte är lika tydliga som de jag beskriver ovan kan 

de ändå ses som ett försök till att bortförklara de svårigheter som finns i relation till läsandet 

och skrivandet. Att bädda in bortförklaringarna genom att påpeka att det inte finns någon 

logik i språket tyder på att det kan finnas en ovilja att acceptera de läs- och skrivsvårigheter 

som informanterna har.  Vid flera tillfällen lyfts litteraturundervisningen fram som det minst 

nödvändiga i skolan. Möjligheten att det finns en parallell mellan läs- och skrivsvårigheterna 

och oviljan att läsa ser jag här som stor. Att framhålla att litteraturundervisningen är över-

flödig i skolan kan vara ett sätt att försöka dölja sin läsproblematik genom att visa ointresse 

istället för okunskap. 

 

Resultatet i denna studie visar dock på att alla informanter inte utarbetar strategier för att dölja 

sina läs- och skrivsvårigheter. Elever med diagnos verkar i större grad ha lättare att acceptera 

och identifiera sig med sina svårigheter, än de elever som saknar diagnos. Resultatet i denna 

studie visar dock på att alla informanter inte utarbetar strategier för att dölja sina läs- och 

skrivsvårigheter. Elever med diagnos verkar i större grad ha lättare att acceptera och 

identifiera sig med sina svårigheter, än de elever som saknar diagnos. Studien visar på att de 

elever som fått diagnos gått från att försöka dölja sina svårigheter till att istället få en ökad 
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förståelse för varför skolarbetet är svårt för dem. De framhåller att även om skolan är svår och 

att de önskar att de inte hade några diagnoser är de i dag villiga att kämpa för att få så bra 

resultat som möjligt. Dessa informanter skiljer sig från Tops med fleras resultat (2012:186f) 

som visar på att det är vanligt att elever som får en dyslexidiagnos gör allt de kan för att dölja 

den. Denna studie pekar på motsatsen, att elever utan diagnos i större grad tenderar att försöka 

dölja sin diagnos i jämförelse med elever med någon diagnos. Informanterna med diagnos 

menar här istället att det är bättre att vara öppen med sina svårigheter och berätta om dem, 

eftersom det är ett sätt att skapa förståelse för de svårigheter som finns. Värt att framhålla är 

även att eleverna anser att en diagnos inte är ett skäl till att sluta jobba hårt i skolan. Istället 

verkar en diagnostiserad läs- och skrivsvårighet tendera till en ökad studiemotivation. De 

informanter som saknar någon form av diagnos ställer sig i större grad skeptiska till skolans 

teorietiska ämnen i allmänhet och svenskämnet i synnerhet och menar att litteraturunder-

visning, genrekunskap och liknande är irrelevant och onödig tid. Detta gäller dock inte alla. 

 

I likhet med Bowlegs tankar om intersektionalitet (2012:1267) är dessa elever utsatta på flera 

olika sätt. De kan inte enbart identifieras som andraspråkselever, utan även andra faktorer 

spelar in. I detta fall är kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och andraspråkstalare de 

faktorer som är mest anmärkningsvärda för dessa elever i denna studie. I verkligheten finns 

det en rad ytterligare aspekter att applicera på dem, vilket i förläningen innebär att eleverna 

inte ska, och kan, identifiera sig enbart som en andraspråkselev, en elev med läs- och skriv-

svårigheter eller som dyslektiker. Verkligheten är mer komplex än vad den verkar vid första 

anblick. 

 

 

6.2 Att hantera läs- och skrivsvårigheter 

Studiens informanter har flera olika hjälpmedel att tillgå för att underlätta skolundervisningen 

och inlärningen. Enligt Myrberg (2001:6) är det viktigt eftersom läs- och skrivsvårigheterna 

annars kan leda till förståelseproblem av olika slag. Myrberg menar att kompensatoriska 

hjälpmedel är viktiga för dyslektiker. Vilken typ av hjälp som bör förekomma är dock i högsta 

grad individuellt. Skolverket (2012) poängterar att anpassning av prov och bedömning får ske 

även till elever utan diagnos, om dessa elever har någon form av svårighet som inte är 

tillfällig. Detta gör att hjälpmedel av olika slag bör vara användbart även för dem som inte har 

någon diagnos. 
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Informanterna i denna studie får hjälp både om de har en diagnos eller inte. Elever med 

diagnos tenderar dock att få större andel hjälp med exempelvis utskrivna anteckningar från 

läraren, talsynteser, inlästa böcker och liknande. De hjälpmedel som informanterna med 

dyslexi och diagnoser fick är hjälpmedel som även rekommenderas av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2011:13f) och anses vara goda hjälpmedel för att underlätta skolgången för 

dyslektiker.  

 

Längre skrivtid på prov och möjlighet till muntlig komplettering är exempel på stöd som alla 

informanter har tillgång till. Ibland erbjuds även muntliga prov som alternativ till de skrift-

liga, vilket flera av informanterna brukar välja när denna valmöjlighet är aktuell. Skolverket 

(2012) rekommenderar dessa åtgärder som bra hjälpmedel för elever med läs- och skriv-

svårigheter. Tillvägagångssättet vid själva provgenomförande verkar dock skilja sig något åt 

mellan de olika informanterna. Ett sätt att genomföra proven är att skriva dem med klassen för 

att sedan komplettera genom muntliga förhör och andra sätt är att få specialutformade 

uppgifter som är lättare att bearbeta. En slutsats sammankopplad mellan informanternas 

beskrivning av sina läs- och skrivsvårigheter och de förslag på stöd som Skolverket (2012) 

lyfter fram är att de informanter som menar att de har svårt att skriva ner sina tankar och 

åsikter borde prestera bättre på ett muntligt prov än ett skriftligt eftersom vissa elever i regel 

har ett bättre talspråk än skriftspråk. 

 

Ett dilemma uppstår dock hos elever som menar att de saknar både talspråk och skriftspråk, 

modersmål och svenska. Förvisso verkar dessa elever dock i regel ha ett starkare talspråk än 

skriftspråk, men det bör inte bortses från att en informant framhåller att hon tänker tankar som 

hon inte vet hur hon ska uttrycka i ord, varken skriftligt eller muntligt. Bøyesen (2006:404f) 

menar att andraspråkselever som gör återkommande felaktigheter på andraspråket ofta gör det 

på grund av att andraspråket kan vara uppbyggd på ett helt annat sätt än modersmålet. Denna 

teori är dock inte kompatibel med de problem som framkommer i denna studie eftersom 

informanterna dels har varit i Sverige relativt länge och dessutom påvisar vissa elever att 

svenskan är det språk som de själva anser är deras starkaste skolspråk. 
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6.3 Läs- och skrivsvårigheter – en komplex situation 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2011:10) framhåller att ingen dyslektikers problem är 

den andres lik, vilket borde vara applicerbart på alla former av läs- och skrivsvårigheter. En 

slutsats som framkommer av denna studie är att ingen av informanterna är den andra lik och 

den enes problem skiljer sig från den andres. Dock finns det vissa svårigheter som är mer 

utmärkande och speciella än andra. Enligt Fostick, Bar-El och Ram-Tsur (2012:308) kan en 

läs- och skrivsvårighet enbart diagnostiseras som dyslexi om de är medfödda. I förlängningen 

innebär det att elever med läs- och skrivsvårigheter orsakade av yttre våld, så som skador på 

hörselorganen, aldrig teoretiskt sett kan ses som dyslektiker trots att deras avkodning 

exempelvis är långsam och hackig, vilket ofta är ett drag som karaktäriserar en dyslektiker 

(Myrberg, 2007:83b). En fråga som blir värd att reflektera över är hur dessa elever ska 

diagnostiseras och behandlas? Behöver de en diagnos eller räcker det med ett konstaterande 

kring att svårigheterna finns? Har dessa elever rätt till samma hjälpmedel som en elev med 

diagnos? Skolverket (2012) menar att de elever som behöver särskilt stöd ska erbjudas det, 

men denna studie visar på att det enbart är elever med diagnos som får tillgång till en stor 

mängd hjälpmedel. 

 

Hedman (2009:168) anser att läs- och skrivsvårigheter kan skilja sig markant mellan moders-

målet och andraspråket. Denna studie visar på två olika grupperingar i relation till Hedmans 

uttalande. Dels finns det de elever som menar att de har svårigheter på båda språken och att då 

både svenskan och modersmålet är problematiskt att lära sig och att uttrycka sig på. Dels finns 

det elever som enbart talar om läs- och skrivsvårigheter i relation till svenskan och inte till 

modersmålet. Bøyesen (2006:404) förklarar att läs- och skrivproblem på andraspråket kan 

bero på att eleven inte lärt sig skillnaden i utformningen mellan modersmålet och 

andraspråket, vilket skulle kunna vara en förklaring. Dock är jag tveksam till om Bøyesens 

förklaring är förenbar med denna studie då informanterna varit i Sverige under relativt lång 

tid och därmed känner igen svenskans uppbyggnad relativt väl. En förklaring skulle då istället 

kunna vara att läs- och skrivsvårigheterna inte var så utpräglade i hemlandet eftersom eleven 

då var ung och enbart hunnit gå i skolan under ett fåtal år och att svårigheterna istället 

uppmärksammats först på senare tid då kraven i skolan ökat. Bøyesen, (2006:415) anser även 

att det är möjligt att en elev enbart har läs- och skrivsvårigheter på ett språk, men inte på ett 

annat, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför vissa elever upplever större svårigheter 

på ett av språken. 



- 46 - 
 

6.4 På modersmål eller svenska 

Bøyesen (2006:404) menar att andraspråkselever ofta överför de regler som deras modersmål 

är uppbyggt av även till förstaspråket, vilket borde innebära att andraspråkselever har lättare 

att skriva och samtala på modersmålet, om detta är starkt och välutvecklat. Lika väl som läs- 

och skrivförmågan kan variera mellan modersmålet och andraspråket kan även läs- och skriv-

svårigheter variera mellan modersmål och andraspråk (Hedman, 2009:168). Modersmålet 

tenderar att vara det språk som informanterna själva menar att de känner sig starkast på och 

har lättast att lära sig nya saker genom. Flera av informanterna brukar översätta 

lektionsuppgifter till sitt modersmål för att få en möjlighet att tillgodose sig uppgiftens 

innehåll och syfte. Översättning kan därav ses som den vanligaste formen av hjälpmedel som 

eleverna använder sig av. Hur denna översättning tillämpas i praktiken har jag dock inget svar 

på, men jag kan tänka mig att eleverna använder olika översättningsprogram i datorer och 

mobiltelefoner i första hand, eftersom det tar kortare tid och är mer lättillgänglig än ordlistor.  

 

Hedman (2009:168) poängterar att även om läs- och skrivförmågan kan variera kraftigt 

mellan modersmålet och andraspråket är det inte självklart att det är på andraspråket som 

eleven har sina största svårigheter. Alla elever verkar inte ha lättast att tillägna sig kunskap 

på modersmålet, utan några föredrar istället svenska som inlärningsspråk. I dessa fall lyfter 

informanterna fram svenskan som skolspråket och modersmålet som umgängesspråket. Med 

andra ord menar de att svenska är det språk som de förknippar med undervisning, inlärning 

och skolkunskap och modersmålet likställs med språket som talas i hemmet i mer 

avslappnade situationer. En förklaring till detta kan vara att vissa elever helt eller delvis 

saknar skolbakgrund innan de kom till Sverige och att de därmed fått all, eller stora delar, av 

sin undervisning på svenska. De har helt enkelt lärt sig mycket av den kunskap som 

förmedlas i skolan genom det svenska språket, vilket skulle kunna göra det svårt att diskutera 

samma saker på modersmålet. 

 

SKL (2010:34) framhåller att studiehandledning ska vara en brygga mellan modersmålet och 

andraspråket och syftar därmed till att hjälpa eleven vid tillägnandet av det nya språket. 

Huruvida informanterna är i behov av denna hjälp vet jag inte, då de informanter som inte 

har studiehandledning själva menar att de inte är i behov av någon sådan. Det är enbart tre av 

studiens åtta informanter som får studiehandledning på sitt modersmål och de menar att det 

är en bra hjälp för att underlätta studiegången. Värt att poängtera är att studiehandledning är 
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någonting som ska erbjudas alla andraspråkselever som är i behov av det (SKL, 2010:34) och 

ska därmed inte likställas med de hjälpmedel och anpassningar som elever med olika typer av 

svårigheter har rätt till att tillhandahålla (Skolverket, 2012). 

 

Att identifiera läs- och skrivsvårigheter är således inte så enkelt som det kan verka till första 

början. Läs- och skrivsvårigheter är dessutom inte ett statiskt tillstånd utan kan, som resultatet 

visar, variera mellan olika språk. Det går inte att förlita sig på att en översättning till moders-

målet kan besvara alla elevens frågor. Andraspråksinlärningen är långt mer mångdimensionell 

än så. 
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7. Slutsatser 

Denna studie framhåller att läs- och skrivsvårigheter är ett mångdimensionellt dilemma som 

ger sig i uttryck på en rad skilda sätt. Åtta informanter har här delgivit sina tankar och erfaren-

heter om sina egna läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivsvårigheter har då fått åtta olika 

ansikten. Informanternas tankar och erfarenheter visar på att det inte går att sammanföra alla 

elever med svårigheter kopplat till läsande och skrivande under en och samma homogena 

grupp. Det finns inte en läs- och skrivsvårighet som är applicerbar på alla, vilket i förläng-

ningen innebär att det inte går att arbeta på ett och samma sätt med alla med läs- och skriv-

svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är ett dilemma som kräver kompetenta, lyhörda och 

flexibla lärare som kan utforma och anpassa undervisning som fungerar bra för varje enskild 

individ och där varje elev får bästa möjliga hjälp till kunskapsutveckling. Detta går även i 

linje med Skolverkets (2012) tankar om att undervisningen måste individanpassas och alla 

elever med svårigheter ska erbjudas den hjälp som de behöver. 

 

Att undersöka hur eleverna själva upplever sin vardag och skolsituation skapar en större 

förståelse för hur dessa elever tänker och tycker om sina läs- och skrivsvårigheter. Genom att 

försöka framföra flera olika röster kring läs- och skrivsvårigheter ökar förhoppningsvis förstå-

elsen för dess mångsidighet. En slutsats som är lämplig utifrån studiens resultat är att vissa 

elever tenderar att skylla sina svårigheter på skolan istället för att acceptera och arbeta med 

sina läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som andra informanter har fått en ökad förståelse för 

sina svårigheter i samband med insikten om att de har någon form av läs- och skrivsvårighet. 

 

Läs- och skrivsvårigheter är ett fenomen som kan belysas på många olika sätt och ur flera 

olika perspektiv, men som ändå aldrig kommer att kunna resultera i en enhetlig bild. Denna 

uppsats var mitt sätt att visa på en liten del av den komplexitet och mångsidighet som ämnet 

har.
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8. Vidare forskning 

Denna studie skulle kunna kompletteras på många skilda vis. En tänkbar infallsvinkel är att 

göra en liknande studie, men ur ett bredare perspektiv. Det skulle med fördel kunna genom-

föras en komparerande studie som behandlar andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter 

i flera åldrar och då jämföra hur de upplever sina studier på grundskolans senare år, gymnas-

ieskolan och universitetet. En studie på lägre tid skulle även kunna följa elever med kombina-

tionen läs- och skrivsvårigheter och svenska som andraspråk under en lägre tid för att under-

söka om deras inställning till skolan och de svårigheter de har förändras över tid. 

 

En kompletteringsstudie till denna uppsats skulle även kunna bygga på intervjustudier med 

lärare som undervisar elever med kombinationen svenska som andraspråk och olika former av 

läs- och skrivsvårigheter. Det skulle vara bra att veta hur dessa lärare strukturerar upp sin 

undervisning för att kunna tillgodose alla elevers behov och hjälp till maximal utveckling. För 

att få ytterligare perspektiv skulle även speciallärare och specialpedagoger kunna inkluderas i 

en sådan studie. 

 

Att analysera denna studies resultat utifrån ett genusperspektiv och undersöka hur 

inställningen till skolan och läs- och skrivsvårigheterna skiljer sig åt mellan flickor och 

pojkars uttalanden är en intressant ingång. Det material som framkommit här skulle kunna 

ligga till grund för ytterligare en studie med ett snävare genusperspektiv och skulle då ge fler 

aspekter på andraspråkselever än de som framkommer i denna uppsats. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Teman för intervju: 

• När upptäcktes elevens läs- och skrivsvårigheter? 

• Har eleven diagnostiserad dyslexi? 

• Upplever eleven samma läs- och skrivsvårigheter på förstaspråket som på svenska? 

• Vad upplever eleven är problematiskt i skolgången? Vart ligger de största 

svårigheterna? 

• Vilka hjälpmedel och stöd har eleven att tillgå för att underlätta studierna? 

• Hur ser eleven på skolan? Viktig, oviktig, intressant, ointressant osv. 

• Innebär läs- och skrivsvårigheten något hinder för eleven? Hur? 

• Hur ser eleven på framtiden? Vill denne studera vidare eller få ett jobb? Vad vill 

denne göra? 

 


