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Abstract

The purpose of this paper is to investigate to what extent LS – a standard screening test for 

dyslexia –is also relevant for the purpose of finding second language students with dyslexia. 

Starting with an overview of recent studies in the field, I have analyzed texts from parts of the 

chosen material. After a brief presentation of the test, I have presented it from a second 

language point of view. Furthermore, I have analyzed the way in which the test measures 

phonological awareness, lexical accessibility and correctness in language. The influence of 

orthography when interpreting test results has been analyzed, as have reading comprehension 

from genre theory and cultural context. The results show that the test alone is not sufficient to 

provide the information needed to assess whether or not a second language student needs a 

further dyslexia examination. With students having Swedish as their first language, a further 

examination is made only when the student is low scoring, but my results show that this 

examination is needed for every student doing the test in another language than their first 

language. Furthermore, it is evident that the test is at a consciously high level in terms of 

language whilst earlier studies have shown that a lower level is better from a second language 

point of view. Hence, the result in most cases gives us no guidance. What is found positive 

about the test is that it shows whether or not the student is achieving in accordance with age 

or expectations.



Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning LS – ett standardiserat 

screeningtest för dyslexi - går att använda för att finna andraspråkselever med dyslexi. Mot 

bakgrund av en forskningspresentation har jag gjort en textanalys av delar av det valda 

materialet. Jag har efter en kort presentation av testets upplägg presenterat det ur ett 

andraspråksperspektiv vad gäller upplägg av testdelen som helhet. Jag har vidare analyserat 

hur testet behandlar fonologisk medvetenhet, lexikal åtkomst och språklig korrekthet. 

Ortografins betydelse för tolkning av testresultat har analyserats, liksom läsförståelse utifrån 

genreteori och kulturell kontext. Resultaten visar att testet inte är tillräckligt för att få all 

information man behöver för att bedöma om en andraspråkselev behöver redas ut i en 

fördjupad dyslexiundersökning. Hos elever med svenska som modersmål gör man bara en 

fördjupad analys vid låga resultat, men jag finner här att man behöver göra en fördjupad 

analys av samtliga elever som inte gör testet på sitt modersmål. Vidare märktes det tydligt att 

testet görs på en medvetet hög språklig nivå och att man i forskning funnit att tester på låg 

språklig nivå är bättre ur andraspråkssynpunkt. Detta gör att resultaten i de flesta fall blir 

intetsägande. Positivt med testet är att man kan se om eleven presterar åldersmässigt eller 

förväntat.

Nyckelord:

Flerspråkighet, dyslexi, språkutveckling, screening
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1 Inledning

Så står vi där igen; en ny klass, nya ansikten, nya namn, nya människor. Elever med olika 

förkunskaper och förutsättningar. Vi börjar trevande, lär känna varandra och våra behov, 

färdigheter och önskningar. När en tid har gått kommer funderingarna, någon har lite svårt att 

hänga med, varför då? Hur kan vi hjälpa? Kunde hjälpen kommit tidigare, eller sett 

annorlunda ut? 

Lärare upplever ibland att de inte kan avgöra huruvida en elevs svårigheter med att läsa och 

skriva kan bottna i dyslexi eller är ett steg i den individuella språkutvecklingen. Både elever 

med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk riskerar att få fel 

diagnos vilket kan leda till att de inte heller får den hjälp de behöver för att kompensera ett 

eventuellt handikapp. Både över- och underdiagnostisering är problematiskt för eleven. När 

det gäller elever som har annat modersmål än svenska kan det vara än svårare att upptäcka 

problemen, eftersom man riskerar att de problem som faktiskt beror på dyslexi felaktigt ses 

som naturliga steg i en språkinlärning. Det är svårare att upptäcka svårigheter eftersom det 

kan finnas flera orsaker till att de uppkommer.  

På en del skolor använder man ett så kallat screeningtest, där man i utvalda årskurser testar 

elevernas språkliga färdigheter. Dessa tester säger något om elevens språkliga förmåga och 

om de görs vid fler tillfällen kan man få en bild av hur eleven har utvecklats över tid. Förutom 

resultat på individnivå kan man också se en helhetsbild för klassen och med hjälp av den rikta 

undervisningen mot de sidor som behöver utvecklas hos eleverna. Vid ett screeningtest kan 

man också få indikationer på att en elev har dyslexi. För att få detta bekräftat måste eleven 

utredas vidare, vanligtvis hos en specialpedagog. Screeningtester är i stort sett alltid utprovade 

på elevens modersmål och andraspråkselever testas på samma premisser som 

modersmålselever. Den här uppsatsen tittar närmare på hur resultat i en screening kan tolkas i 

ljuset av andraspråksinlärningens speciella förutsättningar.

Elever med annat modersmål än svenska skulle i vissa fall kunna göra ett screeningtest på 

modersmålet om ett sådant test finns och man har någon som kan utföra och tolka det. I den 

svenska skolan finns det emellertid många olika språkgrupper representerade och både 

tillgång till test och ekonomi gör att testerna i regel görs på majoritetsspråket. Bland de elever 

som läser svenska som andraspråk finns många som är flyktingar från länder som inte är lika 



skriftspråksbundna som Sverige och andra västerländska länder och alla elever har inte lärt sig 

att läsa och skriva på sitt modersmål. Då är det inte heller möjligt att göra en screening på 

modersmålet för att upptäcka dyslektiska problem.

Den screeningmodell som ska analyseras i den här uppsatsen finns i olika inriktningar 

anpassade efter olika åldrar. Det är allmänt vedertaget att det är positivt att finna 

förstaspråkselever med dyslexi så tidigt som möjligt för att de ska få det stöd de behöver i den 

fortsatta skolgången. Jag diskuterar om det är möjligt att testa andraspråkselever tidigt och för 

ett resonemang om betydelse av ålder och språklig nivå vid testtillfället. 

1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning standardiserade 

screeningtest för dyslexi är konstruerade för att ge möjlighet att finna de andraspråkselever i 

gruppen som har dyslexi.

Uppsatsen kommer ur ett andraspråksinlärningsperspektiv granska en standardiserad metod

för screening av läs- och skrivsvårigheter. Detta kommer att göras mot bakgrund av forskning 

om andraspråk och dyslexi. I fokus för min undersökning ligger ett screeningtests 

uppbyggnad samt förfarande för tolkning av resultat, ställt mot andraspråksutvecklingens 

speciella förutsättningar.

1.2 Frågeställning

Frågeställningen som kommer att leda mig framåt i arbetet är: 

- Hur är screeningtestet LS uppbyggt och hur svarar uppgifterna i testet mot de 

förutsättningar som skiljer andraspråkselever och förstaspråkselever?

- Kan man med screeningtestet LS finna andraspråkselever med misstänkt dyslexi?

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att fokusera på flerspråkiga elever som språkligt presterar runt åk 8-9 för att det 

då är dags för dem att byta skolform, från grundskola till gymnasiet. Det är alltså elever som 

klarar att läsa samtliga grundskoleämnen antingen i den obligatoriska skolan eller på 

gymnasiets Introduktionsprogram motsvarande nivån i årskurs åtta eller nio. I den här åldern 

har man tagit ett tydligt steg från att lära sig att läsa och skriva till att lära sig genom att läsa 

och skriva. 



2 Forskningsöversikt

2.1 Begreppsdefinitioner

I uppsatsen använder jag en del begrepp som behöver diskuteras eftersom man i diskursen 

finner olika användningar dem. Jag ger därför här definitioner och resonemang om hur 

begreppen används i texten.

Dyslexi

Längre fram i forskningsöversikten finns en rubrik under vilken jag kort diskuterar 

användningen av begreppet dyslexi ur ett historiskt perspektiv. Här följer en definition av 

dyslexi formulerad av Høien och Lundberg (Gustafson 2009 s. 13) som fungerar som en 

utgångspunkt för denna uppsats:

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att 
uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 
genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i familjen, och man kan 
anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder. 

Därtill vill jag förtydliga att dyslexi är svårigheter med språket som inte är förväntade utifrån 

kognitiv förmåga samt sociala förutsättningar.

Flerspråkig

I den här texten finns ingen kvalitetsaspekt på begreppet flerspråkig. Att vara flerspråkig 

innebär att man kan två eller flera språk i olika omfattningar. Det är alltså inte förutsatt att 

språken ska motsvara nivån hos en infödd talare.

Andraspråk

Ett språk man behärskar utöver modersmålet. Inga begränsningar vad gäller uppnådd språklig 

kvalitet. 

Målspråk

Det språk man genom studier strävar efter att tillägna sig på en avancerad nivå.



2.1.1 Dyslexi - sätt att definiera begreppet 

För att kunna gå vidare i arbetet med flerspråkighet och dyslexi behövs först en utredning av 

vad som egentligen avses med begreppet, hur man har resonerat kring olika definitioner och 

vilken definition som används i denna text.

I den vidaste av definitioner kan dyslexi enkelt beskrivas som en benämning på en person 

som har svårigheter med att läsa och skriva. Själva ordet dyslexi kommer från grekiskans dys

och lexia, vilka kan översättas med ”svårigheter med språket”. Andra närliggande 

benämningar är ”ordblindhet” eller ”läs- och skrivsvårigheter”. Dyslexi är det begrepp som 

kommer att användas genomgående i den fortsatta texten. Man skiljer på medfödd och 

förvärvad dyslexi, där förvärvad dyslexi ofta orsakas av exempelvis hjärnskador.  I den 

teoretiska bakgrunden i den här uppsatsen har jag valt att behandla medfödd dyslexi eftersom 

det torde vara den form som är vanligast. Det är svårt att uppskatta hur vanligt dyslexi är. Det 

beror bland annat på att man använder sig av olika definitioner och att det alltid finns en risk 

för över- respektive underdiagnostisering. Man brukar dock uppskatta att 5 till som mest 10 

procent har medfödd dyslexi (Hedman 2009 s. 28).

Eftersom det handlar om en diagnos behövs ramar. Ramarna är viktiga eftersom det är 

avgörande att veta vilka som hamnar innanför och vilka som exkluderas. En bra definition 

avgränsar detta. Vidare behöver definitionen också säga något om vad svårigheterna beror på 

så att man kan sätta in välanpassade pedagogiska insatser. Det finns en rad definitioner av 

begreppet dyslexi. Dessa definitioner har varit mer eller mindre dominerande under olika 

tider. 

Man har historiskt använt sig av olika definitioner av dyslexi. En del av de äldre 

definitionerna har spelat ut sin roll då de genom sina formuleringar orsakade olika typer av 

problem eller dilemman. Till exempel fick man sällan med vad som orsakade problemet och 

stora grupper exkluderades (Gustafson 2009 s. 7). En sådan definition är den så kallade 

diskrepansdefinitionen som ”bygger på en diskrepans mellan normal begåvning och 

manifesterade läs- och skrivsvårigheter” (Hedman 2009 s. 27). I vissa definitioner har det 

funnits ett IQ-kriterium, men idag använder man istället i många länder formuleringar som rör 

att elevens läs- och skrivförmåga är sämre än förväntat eftersom man ansåg att villkoret med 

”normal intelligens” var alltför begränsande.  



One possible solution was to introduce the concept of unexpectedness, that is, the commonsense 
observation that LDs [Learning diabilities, används om dyslexi] occur despite adequate 
cognitive skills, appropriate socioeconomic circumstances and high-quality instruction. (Kormos 
& Kontra 2008 s. 3).   

I tester av andraspråkselever har man motiverat testdelar som bygger på IQ med att dessa är 

relativt fria från kulturella avspeglingar. IQ-kriteriet är inte en del av definitionen i denna 

uppsats eftersom en formulering runt förväntad läs- och skrivförmåga är mer inkluderande 

även om man får problem med exaktheten. 

Under början av 2000-talet formulerade två definitioner av dyslexi som båda bygger på 

tanken att dyslexi bottnar i fonologiska svårigheter. Den fonologiska utgångspunkten är också 

central för denna uppsats. ”The International Dyslexia Association” skrev 2002 att dyslexi är:

Dyslexi är en av flera olika inlärningssvårigheter Det är en specifik språkbaserad störning med 
konstitutionell bakgrund som yttrar sig i svårigheter att avkoda enskilda ord. Vanligen avspeglar 
den en otillräcklig fonologisk bearbetningsförmåga. Dessa svårigheter i att avkoda enskilda ord 
avviker ofta från det som kan förväntas i relation till ålder och andra kognitiva förmågor; de är 
inte beroende på en allmän utvecklingsstörning eller sensorisk funktionsnedsättning. Dyslexi 
visar sig i olika former av språkliga svårigheter. Ofta förekommer problemen i läsning med 
påtagliga problem att tillägna sig färdigheter i skrivning och stavning.
(www.dyslexiforeningen.se)

Den här definitionen ger ramar som talar om vilka kriterier som gäller för att man ska räknas 

som dyslektiker. Definitionen säger också något om vad orsakerna till dyslexin kan vara och 

vad dessa svårigheter kan leda till, det är en fonologisk utgångspunkt och begåvning har inte 

någon avgörande roll. En liknande definition har formulerats av Højen och Lundberg vilken 

också är den som används i den här uppsatsen.

I vissa länder görs en skillnad mellan dyslexi, i detta fall svårigheter med att känna igen ord 

och problem stavning, och lässvårigheter (Kormos & Kontra 2008 s. 3).  I de skandinaviska 

länderna gör man inte skillnad mellan olika typer av svårigheter. Det är också svårt att skilja 

mellan olika typer av språksvårigheter (Ibid. 2008 s. 4). I den definition som är grunden i 

detta arbete görs därför ingen distinktion mellan dessa svårigheter, utan termen dyslexi blir en 

totaldiagnos för de olika typerna av språksvårigheter. Språk är på intet sätt något statiskt och 

därför är det också viktigt att komma ihåg att elever kan ha lättare eller svårare dyslexi och att 

det därför är viktigt att man har en inkluderande definition. Detta motiverar mitt val av 

dyslexidefinition för denna text. 



2.1.2 Den fonologiska förklaringsmodellen och fonologisk medvetenhet

Det finns olika typer av förklaringar till orsaken bakom dyslexi. Frith utvecklade 1997 en 

generell förklaringsmodell för vad som orsakar dyslexi vilken Hedman beskriver i sin 

avhandling. Enligt Friths modell finns förklaringen till dyslexi att finna på tre nivåer: den 

biologiska, den kognitiva och den beteendemässiga. Dessa tre nivåer påverkar varandra 

samtidigt som miljöfaktorer påverkar samtliga tre nivåer. Till den biologiska nivån hör till 

exempel genetiska riskfaktorer. Men alla med ”dåliga gener” får inte dyslexi, miljön är också 

avgörande. Det biologiska påverkar det kognitiva och specifika funktionsnedsättningar 

uppstår. Hur omfattande dessa blir påverkas av miljön. Funktionsnedsättningarna leder till 

specifika svårigheter som problem med läsning och skrivning på beteendenivån. Även här är 

miljön, till exempel i form av anpassad undervisning en faktor av betydande vikt (Hedman 

2009 s. 29).

Friths modell kom sedan att utvecklas av Ramus. Han fann att trots att forskningen funnit 

olika typer av svårigheter hos dyslektiker som till exempel problem med 

automatiseringsförmåga vilket gör att det tar lång tid att läsa eller skriva ett ord, eller 

perceptuella och visuella svårigheter, finns den bristfälliga fonologiska bearbetningsförmågan 

som en gemensam nämnare (Hedman 2009 s. 30). Hedman skriver:

auditiva, visuella, motoriska och fonologiska bearbetningssvårigheter kan således få olika 
framträdande roller hos olika individer. Slutsatsen är dock att brister i den fonologiska 
bearbetningen är ett nödvändligt och tillräckligt villkor”(Hedman 2009 s. 31) 

Den fonologiska förklaringsmodellen är den som just nu anses vara den mest rimliga. Den 

utgår från att dyslexi beror på ”specifika problem med fonologisk bearbetning på den 

kognitiva nivån” (Hedman 2009 s. 29).  Enligt Ramus teori finns tre problem som är centrala 

för den fonologiska bearbetningen: 

1. Nedsatt lexikal åtkomst

2. Nedsatt verbalt korttidsminne

3. Nedsatt fonologisk medvetenhet (Hedman 2009 s. 31)

Problem med fonologisk bearbetning gör att man får svårt att koppla ihop ett fonem med ett 

grafem. Den fonologiska medvetenheten är alltså något som är intressant att mäta då man 

genomför dyslexitester.



2.2 Språkutveckling på ett andraspråk

För andraspråksläraren är den formativa bedömningen viktig när man ska hjälpa eleven att nå 

längre i sin språkutveckling. Man utgår från var eleven står nu och tittar på hur man ska gå 

vidare. Många använder sig av en så kallad performansanalys för att få en grundlig bild av 

elevens kunskaper. I performansanalysen tittar man på komplexiteten i elevens texter för att 

se vilken nivå eleven har idag och vad han eller hon bör utveckla. Utifrån den kan man se hur 

den förväntade språkutvecklingen ser ut och på så vis hjälpa eleven framåt. 

Kunskaper om hur man tillägnar sig språk och i vilken ordning utvecklingsstegen kommer är 

viktigt för den som undervisar i andraspråk. Utan kunskaper om detta kan man inte se när en 

elev avviker från det som förväntas och eleven får då inte heller den hjälp som behövs. För att 

kunna bedöma om en elevs språk faller utanför ramen måste man alltså ha klara begrepp om 

vad som hamnar innanför den (Peer och Reid 2000 s. 2). Utan kunskaper om detta är risken 

uppenbar att man drar fel slutsats om andraspråkselever som har problem. I det ena fallet 

riskerar man att felaktigt diagnostisera en elev som dyslektisk på grund av att eleven gjort 

(naturliga) inlärarfel. I det andra fallet riskerar man att missa elever med dyslexi för att man 

tolkar problemen som tillhörande de naturliga inlärarfelen (Peer och Reid 2000 s. 5).

Att som tvåspråkig elev lära sig att läsa på det svagare språket kan i sig vara en orsak till att 

eleven får svårigheter att tillgodogöra sig innehållet i en text. Problem med arbetsminne och 

fonologisk medvetenhet gör att det blir svårt att tillägna sig ett nytt språk och detta leder 

naturligtvis till att man inte kan tillgodogöra sig kunskap heller i andra skolämnen. En 

andraspråkstalare med dyslexi är därför dubbelt utsatt för svårigheter i skolan.

Alla elever utvecklas inte enligt normen och vissa av dem hamnar ganska långt ifrån det man 

kan beteckna som normalt. Detta kan bero på en rad olika orsaker, men om det handlar om 

dyslexi är det problem som inte anses vara av övergående karaktär. Andra tänkbara orsaker 

till att eleven presterar sämre än väntat kan vara att traumatiska händelser kan ha påverkat 

elevens förmåga (Bøyesen 2006 s. 416 f. ). För att det ska handla om dyslexi ska problemen 

enligt definitionen inte vara av övergående karaktär.

När man bedömer enspråkiga elevers läs- och skrivförmåga gör man det vanligen genom att 

ställa deras resultat mot hur andra jämnåriga presterat. Detta är oftast inte möjligt då det 

handlar om flerspråkiga elever eftersom det är svårt att hitta en jämförelsegrupp som har 



samma eller liknande omständigheter vad det gäller skolbakgrund, antal år i Sverige och 

modersmål (Bøyesen 2006 s. 402). Man får då istället använda sig av alternativa sätt att 

bedöma en språkutveckling. Ett sätt är att bedöma eleven med en performansanalys.  

Performansanalysen är dock inte dynamisk på det sättet att den med en gång kan tala om hur 

elevens utveckling har eller kan förväntas se ut. Den ger en bild av hur det ser ut för tillfället 

och utifrån det kan läraren bedöma vad eleven behöver utveckla. 

För andraspråkseleven med dyslexi kan även ordkunskap vara problematiskt. Har man svårt 

med avkodning underlättar det om man vet vad orden betyder. Att kompensera semantiskt är 

för många dyslektiker en strategi för att ta sig igenom en text. För en andraspråkselev kan 

därför ordförrådet spela en avgörande roll för hur lätt eller svårt det kommer att vara att ta sig 

igenom en text. Om eleven inte märker någon skillnad mellan faktiska ord och nonsensord 

blir semantiska strategier obrukbara.

Forskningen i ämnet har i huvudsak rört dyslexi hos enspråkiga elever, men det finns även 

forskare som har fokuserat på dyslexi hos andraspråksinlärare. En av dessa är den relativt nya 

avhandlingen av Christina Hedman (2009) som tar upp frågan om man kan använda samma 

verktyg för diagnostisering av dyslexi hos andraspråkselever som hos modersmålselever. En 

grundläggande fråga i hennes avhandling är om svårigheter med att läsa och skriva beror på 

dyslexi eller om problemen beror på svårigheter som normalt uppkommer i tillägnandet av ett 

andraspråk. I hennes avhandling är det de tester som görs av specialpedagog som är centrala. 

Hedman ger inledningsvis en översikt av vad som kan försvåra diagnostiseringen av 

andraspråkselever. Att som tvåspråkig elev lära sig att läsa på det svagare språket kan i sig 

vara en orsak till att eleven får svårigheter att tillgodogöra sig innehållet i en text. Att tester 

görs i en kulturell kontext som inte fullständigt behärskas av eleven kan vara en annan orsak 

till att eleven får svårigheter att ta till sig innehållet. Hedman menar också att man i tidigare 

forskning om andraspråk och dyslexi allt för lite tagit hänsyn till elevens modersmål och 

individuella språkanvändningsmönster. Hon har därför i sin avhandling jämfört flera elever 

med samma modersmål/andraspråk. Hon gör en individorienterad fallstudie där hon studerar 

spansk/svensk-talande ungdomars resultat i ett test hon själv satt samman. Hon har jämfört 

språkprofilerna hos tvåspråkiga med misstänkt dyslexi, tvåspråkiga utan misstänkt dyslexi och 

enspråkiga med dokumenterad dyslexi för att finna hur svårigheterna kan karaktäriseras hos 

andraspråkselever med dyslexi. Detta test är betydligt mer omfattande än de standardiserade 

test som annars finns på den svenska marknaden.



I föreliggande uppsats kommer jag undersöka ett färdigt testmaterial som redan idag används 

på många skolor och utifrån Hedmans resultat och annan närliggande forskning undersöka om 

man genom det utvalda testet kan få fram en dyslexiprofil hos andraspråkselever med olika 

modersmål. Min undersökning kommer således ha en mer generell karaktär än Hedmans och 

jag kommer inte gå in på enskilda språkgrupper såsom hon gör. Hedmans undersökning av 

dyslexi hos spansk-svensktalande ungdomar utgår från ett dyslexitest som görs av 

specialpedagog då misstanke om dyslexi redan väckts. Min uppsats utgår istället från 

screeningtester som görs på en hel grupp eller klass utan särskild misstanke om dyslexi.

2.3 Screeningtester

Både specialpedagoger och andra lärare utför dyslexitester av elever. Fördjupade tester görs 

av specialpedagog då misstanke om dyslexi redan föreligger och man behöver göra en djupare 

analys av elevens språkliga förmågor. Andra tester utförs av vanliga lärare, vanligtvis läraren i 

svenska. Dessa tester kallas screeningtester. Jag kommer i den här uppsatsen inrikta mig på de 

tidigaste insatserna som bör göras på skolan utan att direkt misstanke om dyslexi föreligger. 

Jag kommer alltså att göra min analys av ett screeningtest som görs för att kontrollera en 

större grupp. Att screena handlar just om att avsöka något i en större mängd för att finna 

problem i god tid. Begreppet screening används också inom vården, där man avser att 

genomsöka en större del av en population, utan att misstanke om exempelvis sjukdom 

föreligger. Även inom vården leder fall där patienten hamnat utanför normalvärden till en 

fördjupad undersökning. Därför är en exakthet i screeningmetoden av stor vikt.

Tester av screeningtyp för att upptäcka elever med dyslexi eller andra svårigheter med språket 

finns i olika länder på olika språk. Eftersom man har gjort olika indelningar och definitioner 

av dyslexi och läs- och skrivsvårigheter i olika länder ser också testerna lite olika ut. Hur man 

har definierat dyslexi blir avgörande för hur testerna byggs upp. Vissa definitioner av dyslexi 

som innehåller ett IQ-kriterium måste följaktligen ha ett intelligenstest som en del i 

dyslexiscreeningen. I en del länder skiljer man på dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, 

men man kan också skilja på olika typer av dyslexi. I vissa länder skiljer man exempelvis på 

skrivsvårigheter och svårigheter med att läsa. Detta gör att testerna måste se olika ut i olika 

länder. Det finns dock några saker som återkommer i de flesta tester. Dessa saker anses vara 

universella (Kormos& Kontra 2009 s. 3 f.f.).



De flesta tester är, som jag skrivit om ovan, utprovade på elevers förstaspråk. I en del länder 

med stor andel flerspråkiga elever har en bedömning av flerspråkiga elevers resultat 

utarbetats. Det är dock viktigt att se att en enspråkig elevgrupp är mer homogen i sin 

språknivå än den flerspråkiga. Faktorer som ålder och hur många år man undervisats i 

andraspråket påverkar hur man kan bedöma testresultatet. De resultat man får måste bedömas 

individuellt i ljuset av elevens speciella situation. Deponio, Landom och Reid (2000 s. 53 f.f.)  

skriver i en artikel att det finns några nyckelfrågor att ta i beaktande då man ska testa 

flerspråkiga elever med ett screeningtest. För det första är det viktigt att fundera på när man 

ska göra screeningen, vad det ska syfta till och hur förutsättningarna ser ut. Elevens ålder och 

antal år av undervisning i målspråket blir en viktig faktor då man ska bedöma hur väl eleven 

klarar uppgifterna. För det andra bör man titta på om det aktuella testet stämmer överens med 

den definition av dyslexi man utgår från och om testet har validitet hos barn med olika 

förutsättningar d.v.s. testar man relevanta delar i språket, är testet kulturbundet eller inte, 

passar det olika inlärningsstilar etc. Inför bedömningen är det också viktigt att fundera på vad 

man bedömer. Sist men inte minst menar Deponio m.fl. att se eleven som just en individ och 

ta hänsyn till olika förutsättningar som kan finnas runt om. De tester som finns är utprovade 

på en elevgrupp och elevens resultat ställs mot den gruppens resultat. Det är alltså i ljuset av 

hur andra, i en noga utvald testgrupp, har presterat eleven blir bedömd. Vad det gäller 

andraspråkselever är det ofta svårt att hitta ”likar” i en bedömningsgrupp.

Deponio m.fl.(2000 s. 53 f.f.) menar vidare att det är viktigt att se screeningen som en del i en 

större bedömning där observation i klassrummet och intervjuer med eleven är andra viktiga 

delar. Författarna hänvisar till Sunderlands som presenterar tre huvudpunkter som man bör 

kontrollera hos eleven; språkliga aspekter, minne och förmåga att sekvensera. Då man 

kontrollerar det språkliga utanför screeningen är det vanliga bedömningar om normal 

språkutveckling och fel som vanligtvis hör ihop med dyslexi man tittar efter. Korttidsminne 

och förmåga att exempelvis lära sig alfabetet, telefonnummer samt höger och vänster.

2.4 Att testas på sitt andraspråk

De flesta screeningtester, både i Sverige och i andra länder, är utvecklade för att testa elever 

på förstaspråket, där både språket och de kulturella förutsättningarna bygger på majoritetens 

språk och kultur. I standardiserade tester jämför man elevens resultat med resultaten från en 



större, slumpmässigt utvald grupp för att få en bredare jämförelsebas än om man jämför med 

elever i den aktuella klassen eller årskursen. Testen har därför en låg validitet för 

andraspråkselever och elever kan ha en språkutveckling som är normal och trots det få låga 

resultat. Då man gör språkbedömningstest på ett språk som inte är elevens förstaspråk får man 

vara uppmärksam på att det verkligen är språk och inte exempelvis kunskaper om den aktuella 

kulturella referensramen som bedöms. Nedan följer en genomgång utifrån forskning på 

området av vilka delar man som bedömare av andraspråkselever i ett screeningtest särskilt bör 

uppmärksamma.

I samband med testsituationen bör man göra en samlad bedömning av elevens situation. Om 

eleven kan läsa och skriva på sitt förstaspråk är det viktigt att göra en fördjupad analys av hur 

förstaspråket fungerar. Intervjuer med nyckelpersoner som modersmålslärare och föräldrar 

samt observationer av hur eleven fungerar i klassrummet bör genomföras för att få en så total 

bild som möjligt av elevens lärsituation (jmf Deponio m. fl. 2000 s. 54).

Modersmålsläraren kan ge värdefull information om elevens språkliga nivå på modersmålet. 

Cummins (Sparks, Ganschow & Patton 2009 s. 13) har en teori kallad ”the developmental 

interpendence hypothesis” som går ut på att utvecklingsnivån i förstaspråket speglas i 

andraspråket. Därmed förs även problem på förstaspråket över till andraspråket. Finns det 

möjlighet att genomföra ett test på förstaspråket talar det alltså om att svårigheterna finns 

även på andraspråket. Men, eftersom det handlar om olika språk och därmed olika ortografier 

kan svårigheterna yttra sig på olika sätt.  

Guron (2000 s. 134) menar att man även så långt det är möjligt, bör skaffa sig en uppfattning 

av elevens utbildningsbakgrund, om familjesituationen och medicinsk bakgrund. Många av 

eleverna som läser svenska som andraspråk är flyktingar. Dessa elever kan ha med sig 

erfarenheter och händelser som har satt spår i personligheten. Vissa kan vara traumatiserade 

och på grund av detta ha nedsatt koncentrationsförmåga (jmf Bøyesen 2006 s. 416 f.). När 

man tittar på faktorer utanför skolan är det viktigt att bedömaren har relevant kompetens. 

Då man tittar på elevens skolsituation är det inte bara hur eleven möter skolans krav som ska 

undersökas, utan också hur väl skolan möter elevens krav, dvs. hur väl man arbetar för 



elevens språkliga utveckling och hjälper eleven in i en ny kulturell sfär samtidigt som man tar 

tillvara på elevens kompetens från annan kultur.

Men att enbart se till den här bilden och att bedöma dyslexi genom lärares utsago är 

otillförlitligt eftersom man riskerar att förbise varningssignaler. Lärares bedömningar behöver 

också kunna styrkas empiriskt. Detta ger också en möjlighet att se, inte bara att svårigheter 

förekommer, utan också vari de mer exakt ligger.

2.5 Test av fonologisk medvetenhet, lexikal åtkomst och språklig korrekthet

I olika rapporter har det framkommit att den fonologiska medvetenheten är en viktig variabel 

för att finna elever med dyslexi. För flerspråkiga elever kan denna variabel vara extra 

intressant att undersöka då den kan sägas vara fri från kulturell kontext. Att fokusera på den 

fonologiska medvetenheten kan också vara effektivt då man undersöker elever som är i början 

av sin språkutveckling på andraspråket (Deponio m.fl. 2000 s. 55). 

Skillnad mellan muntlig och skriftlig kompetens hos en flerspråkig elev kan också vara en 

indikation på att eleven har dyslexi (Deponio m.fl.2000 s. 55). I en undersökning av Morfidi 

och Reason (2000 s. 62) framgår att enspråkiga och flerspråkiga elever presterar lika bra på de 

fonologiska testerna på en relativt enkel nivå i det material man arbetat fram. Därför anser 

Morfidi och Reason att tester av fonologisk medvetenhet fungerar bra för att finna elever med 

dyslexi. Samma slutsats har man kommit fram till även i annan forskning i ämnet. Geva har 

dessutom funnit att man genom att titta på hur snabb lexikal åtkomst man har kan vara ett bra 

sätt att finna dyslektiska svårigheter (Ndlouva & Geva 2008 s. 37). I undersökningar har 

framkommit att det finns större likheter i resultaten hos elever med dyslektiska svårigheter än 

det finns resultatskillnader mellan första- och andraspråkselever (Ibid. 2008 s. 52) De elever 

som hade svårigheter skrev ”fewer long words and used more immature, vague words in their 

stories” , detta oberoende av om de var första- eller andraspråkselever (Ibid. 2008 s. 57) Detta 

indikerar att fonologisk medvetenhet och lexikal åtkomst är viktiga språkliga aspekter att 

undersöka.

För att klara att läsa bra behövs vissa kunskaper om syntaktiska mönster i ett språk. Barn som 

har tränats i skriftspråkets syntax genom exempelvis högläsning av sagor har hjälp av det då 

de själva ska lära sig att läsa och skriva. Syntaxen har också betydelse för en menings 

läsbarhet. Långa meningar innehållandes flera satser är mer svårlästa och det speciellt för 



elever med dyslexi eftersom de oftare har ett sämre korttidsminne. En elev som på grund av 

bristande språkkunskaper ännu inte har lärt sig svenskans syntaktiska mönster och som 

dessutom har dyslexi får därför dubbla svårigheter i längre, syntaktiskt komplexa meningar.

Ndlouva och Geva menar att efter 4,5 års undervisning i andraspråket engelska har elever med 

annat modersmål motsvarande nivå som elever med engelska som modersmål vad det gäller 

de enkla textbaserade delarna av de screeningtester de genomfört. Muntligt låg de fortfarande 

något efter (Ndlouva & Geva 2008 s. 53). Med stigande komplexitet är det rimligt att anta att 

skillnaderna blir större, varför det är viktigt att testerna ligger på en relativt enkel språklig 

nivå. I Ndlouvas och Gevas undersökning anser de att eftersom man så snart är på samma 

nivå som förstspråkselever kan man göra tidigt göra en bedömning av elevers skriftliga 

produktion där stavning, interpunktion stor bokstav och i viss mån grammatik kan ge en bild 

av elevens språkliga profil. Att bara bygga diagnosen på skriftlig kompetens eftersom det är 

lättare att dokumentera och undersöka, utgör dock en fara eftersom man behöver en hel bild 

av en elevs språkliga kompetens för att se om det föreligger en orimlig diskrepans mellan den 

muntliga och skriftliga förmågan. 

2.6 Ortografi

För enspråkiga elever är den fonologiska förklaringsmodellen en teori som det råder stor 

enighet kring bland forskare. Flertalet forskare menar också att den fonologiska 

medvetenheten är viktig även för att bedöma dyslexi hos flerspråkiga elever (jmf Deponio 

m.fl 2000 s. 57). För en flerspråkig elev med dyslexi kan språkets ortografi vara avgörande 

för hur stora effekter dyslexin ska få för språktillägnandet. Enligt den fonologiska 

förklaringsmodellen för dyslexi är kopplingen mellan grafem och fonem central. 

Ett språk med en genomskinlig ortografi, det vill säga där ”man stavar som det låter” skulle då 

alltså vara enklare för en dyslektiker att lära sig än ett språk med en ortografi som är 

”ogenomskinlig” (Bøyesen 2006 411 f.). Svenskan är ett halvgenomskinligt språk. Vi stavar 

till stor del som det låter, men det finns delar i den svenska ortografin som är mer 

ogenomskinliga. Till exempel har vi en morfologisk stavning, d.v.s. ett ords rot kan påverka 

hur böjningar och avledningar ska stavas. Vi stavar inte ”hökt” utan ”högt” från roten ”hög”.

Man har i olika språk olika strategier för att beteckna vissa ljud, till exempel långa och korta 

vokaler och olika fonem och grafem finns representerade i olika språk. Vidare finns skillnader 

i olika språk mellan vilka språkljud som är möjliga att kombinera och i vilken ordning. 



2.7 Läsförståelse, genreteori och kulturell kontext

I screeningtester förekommer oftast en läsförståelsedel där man vill undersöka hur väl eleven 

klarar att handskas med en textmassa. Morfidi och Reason presenterar i en artikel en 

undersökning av tester på flerspråkiga elever med engelska som målspråk. I undersökningen 

fann de att de flerspråkiga eleverna överlag var bättre på att läsa enskilda ord än att läsa och 

förstå en hel text där de presterade sämre än de enspråkiga eleverna. Detta menar man, beror 

på att de flerspråkiga eleverna inte kan förlita sig på sammanhanget och att de har en sämre 

förmåga att förutse vad som kan komma längre fram i texten. Orsaken till det kan vara att 

man har svårare än de enspråkiga eleverna att dels förstå den språkliga aspekten av texten som 

syntax och dels att det ofta krävs en viss kulturell förförståelse för att fullt ut förstå en text    

(Morfidi & Reason 2000 s. 62). Den kulturella aspekten diskuterar även Guron (2000 s. 97) i 

en artikel:

For a non-native speaker, mental representations of textual references to, say, family occasions 
may well result in inferences and plot prediction much at odds with those of the text. A child 
whose only L1 reading experience is based on reading the Koran is unlikely to have developed 
the text-processing skills taken for granted in western comprehension exercises, which include 
literary critisism, question of authorial intension, multiple choice and so on.

Man bör alltså i testsituationen och bedömningen vara medveten om att elevens läskompetens 

inte nödvändigtvis motsvarar den kompetens som efterfrågas i testet. I klassrumssituationen 

kan olika läskompetenser diskuteras på ett annat sätt än under ett test.

Läsning är, för alla elever i skolan, en komplex och krävande uppgift att lära sig. För de som 

ska läsa på ett språk som inte är förstaspråket blir naturligtvis uppgiften extra krävande, 

eftersom semantik, fonologi och syntax är främmande. Stamboltzis och Pumfrey (2000 s. 70) 

skriver om detta.

Such problems are exacerbated when the learner is also unfamiliar with the cultural mores of  
the society whose language is to be aquired. If a child is also dyslexic, the difficulties are 
exacerbated.

Läsförståelse på andraspråket är alltså svårt för de flesta elever även om de med dyslexi får 

det ännu jobbigare, vilket vanligtvis gör det svårt att på ett bra sätt avläsa och bedöma 

resultatet i ett läsförståelsetest i ett screeningmaterial. Det faktum att det är svårt att hitta en 

jämförbar referens eftersom samtliga andraspråkselever enligt forskningen har svårare med 

läsförståelsen än vissa andra delar i ett test gör det svårt att på ett rättvisande sätt bedöma 

materialet. Det kan bara konstateras att en andraspråkselev med dyslexi presterar sämre än 

vad annan jämförbar elev (beträffande kulturell referensram, antal år i målspråket och nivå på 



förstaspråket) skulle göra. Heterogeniteten är större i gruppen andraspråkstalare än i gruppen 

förstaspråkstalare och eftersom det är de senare som testerna nästintill alltid har provats ut på, 

blir det svårt att göra en jämförelse.  

I en undersökning av Landon ( m.fl. 2000 s. 59) visar man att elever med sämre 

självförtroende i språket (enligt undersökningen oftast pojkar) hellre väljer faktatexter än 

skönlitterära texter om de fritt får välja. Detta, menar man, kan bero på att en faktatext inte är 

lika kulturellt laddad som en skönlitterär text. All läsning kräver någon form av förförståelse 

och den är ofta mer eller mindre kulturspecifik. Detta är viktigt att ta med sig då man ska 

bedöma och analysera en flerspråkig elevs resultat på en läsförståelsedel i ett testmaterial. 

Stamboltziz (2000 s. 73) har funnit att självbiografisk text är svårare för flerspråkiga elever att 

förstå än till exempel informativ text, som enligt undersökningen förstods relativt lätt. 

Något annat som blir relevant att fundera över då man ser på det språk som används i testet är 

att det finns olika språkliga domäner och att en andraspråkselev inte nödvändigtvis har samma 

ordförråd som en förstaspråkselev. Vad och hur eleven har tillägnat sig språket blir en del i 

bedömningen av resultaten på exempelvis läsförståelse. Ord som hör till ”skolspråket” eller 

det språk som eleven träffar på i samhället är naturligtvis enklare än ord som hör till 

exempelvis hem och familj.

Läsförståelsetester kan också jämföras med stavningstester där samma ord återkommer 

eftersom skillnader mellan stavning och läsning kan vara en indikation på dyslexi (Helland 

2008 s. 67).

2.8 Betydelsen av transfer

I litteraturen om andraspråksinlärning finns transfer som ett återkommande begrepp. Med 

transfer menar man de språkliga regler man omedvetet för med sig in i andraspråket i högre 

eller lägre grad beroende på var i språkutvecklingen man befinner sig. Transfer innebär att 

eleven visserligen gör fel, utifrån målspråkets normer, men det är inte fel i den bemärkelsen 

att det är en onormal eller en icke förväntad språkutveckling. Transferfel är normalt i en 

språkutveckling. Betydelsen av transfer då man tolkar en andraspråkselevs resultat på 

testmaterial som är utprovade för förstaspråkselever, får inte förbises.



Det finns vissa fel och förväxlingar av ljud som kan uppfattas som fonologiska problem om 

man tolkar dem enligt den enspråkiga normen. Det är känt för lärare i svenska som andraspråk 

att en del vokalljud i svenskan är svåra att lära sig att höra skillnad på. Detta kan visa sig i 

uttal och följaktligen också i stavning. Detta kan visserligen ses som ett auditivt/fonologiskt 

problem men bör inte tolkas som dyslektiskt. Svårigheter med exempelvis vokalljud förklaras 

av Bøyesen (2006 s. 403 f.f.) med att olika språk har olika antal fonem och grafem. Det finns 

helt enkelt inte alltid en matchning i förstaspråket av alla fonem eller grafem i andraspråket. I 

somaliska och arabiska finns exempelvis ingen skillnad mellan ´b´ och ´p´ vilket ofta gör att 

ord som ´pappa´ kan komma att uttalas som `babba`, något som i sin tur kan påverka 

stavningen. 

Även hur man tecknar långa ljud på förstaspråket kan komma att påverka stavningen på 

andraspråket. I svenska visar man kort vokalljud genom att dubbelteckna efterföljande 

konsonant/er. Långa vokalljud följs av enkel konsonant. I flera andra språk visar man istället 

långa vokalljud genom att dubbelteckna vokalen. Man kan exemplifiera detta genom namnet 

`Lena` som finns både på svenska och på finska och uttalas med långt vokalljud. På finska 

stavas namnet `Leena` utan den dubbla vokalen skulle man uttalat, med svenskt 

stavningsmönster: `Lenna`. Det system som finns för att markera långa och korta ljud i 

modersmålet är naturligt att under en tid ta med sig genom transfer till andraspråket.

2.9 När kan man testa?

När kan man göra en bedömning av en flerspråkig elev? Generellt visar forskning vad det 

gäller enspråkiga elever att ju tidigare man kan upptäcka dyslexi desto bättre är det för 

elevens framtida skolresultat. När det gäller flerspråkiga elever är inte lika självklart med tidig 

bedömning. Forskningen drar här åt olika håll. Man är överrens om att det är bra att upptäcka 

dyslexin så tidigt som möjligt, men för att minska risken för över- respektive 

underdiagnostisering är tidpunkten för testet omdebatterat. 

Cummins har funnit att efter ca två år av undervisning på målspråket har eleven nått ett så 

kallat ”ytflyt” medan det tar 5-7 år att nå ett ”akademiskt” språk, eller ett ”skolspråk” om man 

så vill (Morfidi & Reason 2000 s. 62). Utifrån dessa fakta menar Morfidi och Reason att man 

bör göra tester först efter två år. Bøyesen (2006 s. 406) menar att testerna har validitet först 

efter 5-7 år eftersom eleven då väntas ha nått en funktionell behärskning av andraspråket som 

motsvarar förstaspråkselever och att man innan dess hellre ska testa på förstaspråket.



3 Metod 

Utifrån den forskning jag redogjort för ovan kommer jag att analysera det valda materialet 

enligt nedan beskrivna metod för textanalys.

3.1 Val av screeningtest

Det material jag har valt att analysera heter LS – Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för 

högstadiet och gymnasiet (Johansson 2004). Det finns ett antal tester att tillgå, men eftersom 

jag inriktat mig på tester för elever som är i slutet av sin grundskoletid alternativt början av 

sin gymnasietid, snävas urvalet in. Andra tester som är liknande och riktar sig till ungefär 

samma målgrupp är Duvan (gymnasiet och vuxna) och DLS (7-9 samt gymnasiet). I valet 

mellan  LS och DLS var det lättare att hitta ett fullständigt LS material, därav mitt val att 

analysera det. I LS återfinns dessutom kommentarer där man ser skillnader i hur elever i en 

referensgrupp med svenska respektive svenska som andraspråk framträder. 

I LS materialet finns anvisningar om vilka delar som kan göras av klasslärare och vilka som 

bör genomföras av särskilt utbildad lärare. Jag kommer enbart analysera de delar som ska 

genomföras av klasslärare och som görs på en hel grupp och inte bara på dem som man 

misstänker har särskilda svårigheter.

3.2 Genomförande

Inledningsvis gör jag en allmän beskrivning av materialet för att fånga dess utgångspunkt, 

syfte och upplägg. Jag beskriver utförligt de olika delarna i testet och beskriver vad de avser 

att testa och diskuterar på vilket sätt dessa delar är relevanta för att upptäcka dyslexi. Jag 

redogör också för hur andraspråkselever i en referensgrupp har presterat i jämförelse med 

elever som gjort testet på sitt modersmål. 

Därefter kommer jag att utifrån relevant forskning om andraspråk, dyslexi och tester av 

andraspråkselever studera testmaterialet och dess kommentarer utifrån ett 

andraspråksperspektiv för att se hur väl just detta test fungerar för att upptäcka dyslexi hos 

andraspråkselever. 



För att se hur delarna bör tolkas ur ett andraspråksperspektiv kommer jag att gå igenom testets 

delar. Varje avsnitt kommenterar jag utifrån min teoretiska bakgrund gällande:

      -    Testdelen som helhet

- Fonologisk medvetenhet, lexikal åtkomst och språklig korrekthet

- Ortografi

- Läsförståelse, genreteori och kulturell kontext

Resultaten av analysen kommer sedan diskuteras vidare i ett diskussionskapitel.

3.3 Metodkritik

Risker med textanalys som metod är att man brister i objektivitet i analysen. Läsaren är 

medskapare till texten och tolkningar kan inte frikopplas från personen som har gjort dem. För 

att minska den risken har jag till största delen utgått ifrån hur testskaparen själv beskriver sitt 

test i den tillhörande handledningen. Jag har dessutom kontrollerat dessa uppgifter mot de 

faktiska testuppgifterna eleven får. Detta har jag synliggjort i texten genom citat och 

kommentarer.



4 Analys av LS Klassdiagnoser i skrivning och läsning

4.1 Översikt av screeningmaterialet LS 

LS (Johansson 2004) är ett screeningmaterial som fungerar i enlighet med den fonologiska 

förklaringsmodellen för dyslexi. Testet provades först ut 1989 och reviderades senast 2004 

med en nynormering och med ett byte av en lästext samt byte av några ord i diktamensprovet, 

för att bättre passa nutidens ungdomar. I första hand är LS ett pedagogiskt material som syftar 

till att ge stöd i att upptäcka dyslexi och för att finna åtgärder, stödinsatser och resurser som 

kan hjälpa eleven.  

LS är en klassdiagnos som alltså inte är tänkt att användas enbart på de elever man ser eller 

misstänker har svårigheter med att läsa och skriva. Diagnosen görs istället på en hel klass och 

på så vis är det tänkt att man lättare ska kunna upptäcka vilka som behöver utredas ytterligare 

av specialpedagog, samtidigt som man också får en profil av de övriga elevernas läs- och 

skrivförmåga. På så vis kan resultatet vara en del i en språkbedömning där man ser dagsläget 

men också får stöd i planeringen av hur den fortsatta utbildningen kan läggas upp. 

De flesta delar i materialet kan göras av lämplig klasslärare, exempelvis läraren i svenska, 

medan vissa delar är tänkta att genomföras av specialpedagog som ju har särskild utbildning. 

Jag kommer att analysera de delar som görs av en klasslärare dvs. diktamen, ordförståelse och 

läsförståelse. Ordavkodningen ska enligt materialet bedömas av ”en lärare med viss vana att 

registrera elevers felavläsningar, förslagsvis specialläraren” (Johansson 2004 s. 34).

4.1.1 Kvalitativa och kvantitativa screeningmetoder

LS är ett kvalitativt material som resulterar i en profil där man kan utläsa hur väl varje individ 

lyckats på olika typer av uppgifter. Att utgå från en kvalitativ modell då man testar elever på 

ett andraspråk är en förutsättning för att man ska kunna ta hänsyn till individuella skillnader. I 

en kvantitativ modell är syftet att skilja mellan misstänkt dyslektiska elever och andra, medan 

en kvalitativ modell syftar till att ge en dyslexiprofil. Eftersom det torde vara eftersträvansvärt 

att inte bara se vilka elever som är i behov av stöd utan också vari stödet bör ligga, är en 

kvalitativ modell att föredra. 

I referensgrupperna har både elever med svenska som modersmål och svenska som 

andraspråk funnits med och det finns därför en kort kommentar om andraspråkselevernas 



resultat efter varje del. Normering av testet har genomförts två gånger. Vid den första 

standardiseringen 1989 hade man först provat materialet på 38 klasser från åk 7-gymnasiet i 

Katrineholm, innan standardiseringen ägde rum i Östersund. I den senaste normeringen, 2003, 

fanns elever från 11 kommuner representerade. I den första normeringen fanns inga elever 

med andra modersmål än svenska med. Det finns andraspråkselever i nynormeringen men 

konstruktören påpekar att det har varit upp till undervisande lärare att avgöra om eleven haft 

så stora språkkunskaper att det varit möjligt att genomföra testet. Den språkliga nivån hos 

andraspråkseleverna kan således variera beroende på lärarens bedömning. I materialet står 

ingenting om andraspråkselevernas modersmål eller hur länge de undervisats i svenska.

Jag kommer att gå igenom vilka delar som ingår i materialet och se hur resultaten tolkas 

utifrån ovan presenterad forskning om andraspråk och dyslexi.

4.1.2 LS och dyslexidefinition

I inledningen till materialet skriver Johansson att fortfarande ”i början av 2000-talet finns 

ingen allmängiltig, vetenskapligt underbyggd definition på vad specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är” (Johansson 2005 s. 21). En diskussion om definitioner finns även 

i denna uppsats. Johansson ger inte en definition av dyslexi men väl ett resonemang kring den 

syn på dyslexi som legat till grund för materialet.  

Johansson utgår från att dyslexi beror på problem i det fonologiska systemet, men lämnar 

även öppet för att det dessutom kan finnas andra problem. Hon påpekar att även sociala 

faktorer som exempelvis erfarenheter, mognad och undervisning påverkar en individs läs- och 

skrivförmåga och att arv och miljö inte kan kopplas från varandra. Detta överrensstämmer 

med den dyslexidefinition jag valt att utgå ifrån. Att finna svårigheter i språket är i denna 

screeningmodell mer intressant än att definiera ett begrepp. För att klargöra materialets 

teoretiska bakgrund citerar jag författarens formulering om utgångspunkten:

Dessa klassdiagnoser har en funktions-/processanalytisk forskningsförankring dvs. att utifrån 
från en kvalitativ analys av en elevs läs- och skrivfunktion, där såväl elevens starka som svaga 
sidor tas fram, ska ett individuellt anpassat åtgärdsprogram upprättas. (Johansson s. 21)

4.1.3 Testets delar

I testet finns både delar som genomförs i hela gruppen och individuella tester. Olika delar av 

testet är anpassade efter olika skolår fördelade från årskurs 7 på grundskolan till årskurs 1 på 



gymnasiet. Vidare finns en skillnad för yrkesförberedande program respektive 

studieförberedande program för gymnasiets testdelar. 

Här följer en kort redogörelse för provets olika delar varpå jag senare går in på analyser och 

kommentarer av varje provdel. I en förteckning får vi veta vilka delprov som är avsedda för 

vilket skolår.

Diktamen finns i tre svårighetsgrader. 

Avläsning av 50 ord och 49 nonsensord (ska enligt instruktionerna utföras av särskilt utbildad 

lärare).

Ordförståelse finns i två svårighetsnivåer med 50 ord i den enklare nivån och 40 ord i den 

svårare.

Läsförståelse i tre nivåer av olika svårighetsgrad. En enklare med 10 texter och två svårare 

med 10 respektive 6 tester. Två av läsproven görs på hela gruppen medan det tredje görs med 

individuell tidtagning.

Varje del ger poäng på standardskalan Stanine. Stanine är en niogradig skala som bygger på 

en normalfördelningskurva i referensgruppen. Enligt instruktionerna bör elever med ojämn 

Stanineprofil, liksom de som genomgående får låga värden analyseras närmare. Med låga 

värden menar man de som hamnar på 1-2 på skalan samt de som hamnar under det man kallar 

för en kritisk gräns – i detta fall inom de svagaste 15% av resultaten (2005 s. 42).

4.2 Diktamen

I materialet finns tre diktamenstester i stigande svårighetsnivå med 50 ord vardera. I urvalet 

har man sett till att olika rättstavningsprinciper finns representerade; olika sje-ljud, 

dubbelteckningar, dubbelteckningar i sammansatta ord, ljudstridig stavning, placering av 

accent, ä/e-ljud och ng-ljud. Vissa högfrekventa ord eller orddelar återkommer i samtliga tre 

diktamenstest för att man ska kunna följa elevens utveckling över tid. I bedömningsmallen 

finns en förteckning av vilka svårigheter respektive ord testar och man kryssar i felen för att 

få fram en profil.



I diktamenstestet avser man att testa elevens fonologiska förmåga, dvs. förmåga att överföra 

ljud, i det här fallet ett uppläst ord, till bokstäver på ett papper. Uppgiften testar också 

korttidsminnet. Eftersom det i testet handlar om rättstavning i ljudstridiga och andra vanligt 

felstavade ord, testas också ortografiska processer. Orden läses upp i ett sammanhang. 

Testledaren läser först hela meningen och talar sedan om vilket ord som ska skrivas ex: 

”Styrketräningen har gett honom en kraftig kroppsbyggnad. Skriv kroppsbyggnad!” I och 

med detta testas också den semantiska och kontextuella process det innebär att veta vad ett 

ord betyder och hur det fungerar i ett sammanhang.

I referensgruppen stavar elever med svenska som andraspråk något sämre än elever med 

svenska som modersmål med ett undantag för diktamen I i årskurs 7. Provkonstruktören 

förklarar detta med att spridningen i denna grupp var lägre än i den grupp där eleverna hade 

svenska som modersmål (2005 s. 64). Snittet för en elev med svenska som andraspråk i 

årskurs 9 är Stanine 3. I kommentarsmaterialet får vi inte veta vilken typ av fel 

andraspråkseleverna i referensgruppen gjort.

4.2.1 Diktamen ur andraspråksperspektiv

Enligt normeringen stavar elever med svenska som andraspråk sämre än elever med svenska 

som modersmål, något som enligt testkonstruktören varit förväntat. I en kvalitativ modell är 

det vilka fel man gör som ligger till grund för en profil i språklig förmåga. Liksom vid 

bedömningen av elever med svenska som modersmål måste läraren gå in och titta på vilka 

förtjänster och brister en elev har för att kunna läsa ut resultatet. Screeningen är inte färdig i 

och med att man har ”rättat” och kontrollerat Staninepoäng. Det är först när man har gjort det 

man kan sätta sig för att lite närmare studera en elevs profil. 

Vad det gäller diktamen och rättstavning blir den individuella kunskapen om eleven och 

dennes förutsättningar viktiga.  I testmaterialet betonas att man inte enbart ska utgå från 

siffror och poäng, utan se resultatet som något att bygga fortsatt analys på. 

Vid analys av en andraspråkselev bör man först inhämta kunskaper om elevens modersmål 

och om möjligt skaffa sig en bild av elevens förmåga däri. För att bedöma diktamensprovet 

bör bedömaren ha sådana kunskaper om elevens modersmål (och andra språk som eleven 

behärskar väl) för att kunna avgöra vilken typ av fel det handlar om; t.ex. transfer eller möjlig 

dyslexi. Materialet har förstaspråkselever i centrum och även om kommentarer om 



andraspråkselevers placeringar på Stanineskalan finns så saknas kommentarer om hur man 

skiljer naturliga inlärarfel från fel som kan bottna i dyslektiska problem. Eftersom 

dubbelteckning och förmåga att skilja mellan olika vokalljud är något som kontrolleras i 

materialet, måste bedömaren sätta sig in i den aktuella elevens modersmål för att kunna 

bedöma om felen kan ha dyslektisk grund eller om det handlar om transfer. 

Diktamenstestet handlar i första hand om att se hur väl eleven klarar att stava ord som enligt 

olika kriterier anses vara svårstavade. De omkastningar av bokstäver som en dyslektiker gör 

finns inte med i bedömningsmallen utan dessa får man, enligt kommentarer i handledningen, 

föra med sig till en fördjupad undersökning av elevens språkförmåga hos en specialpedagog. 

Vid bedömning av andraspråkselever är det viktigt att man vet om eleven har fått samma 

förutsättningar att träna på dessa ord som en elev som gör testet på sitt modersmål. Det 

handlar om att skaffa sig en bild av i vilken omfattning eleven har blivit undervisad i det man 

testat. 

Testet är byggt på svårstavade ord och kräver en djup kunskap i språkets ortografi. Svenskan 

har ett sätt att teckna och korta ljud som inte återfinns i alla språk. Finns många fel hos 

andraspråkseleven i just dessa ord är det möjligt att finna en förklaring i modersmålets 

ortografi. Elevens måste ha lärt sig regler för svensk ortografi för att få klara att stava dessa 

ord.

  I ord som inte är genomskinliga dvs. inte stavas som de låter behöver eleven ha kunskap om 

vad orden betyder och vad de olika ordstammarna kommer ifrån. Exempel från testet på 

sådana ord är ”livsviktigt”, ”noggrann”, ”nybyggt” och ”uppgrävt” Dessa ord kan alltså vålla 

särskilda problem för alla andraspråkselever eftersom de inte kan förlita sig på en ljudenlig 

stavning och de behöver reflektera över orddelarnas betydelse för att finna rätt stavning. Detta 

gäller naturligtvis även elever med svenska som förstaspråk, men svårigheterna blir större för 

andraspråkselever eftersom de inte fått samma förutsättningar att bli bekanta med orden.

Testet innehåller också ord som testar elevens förmåga att skilja på olika vokalljud. Som o/å i 

exempelvis ”sovvagnskorridoren” och e/ä i exempelvis ”självporträtt”. Som jag redogjort för 

ovan motsvarar inte alltid svenskans vokalljud de som finns i andra språk, något som kan visa 

sig i stavningen hos en andraspråkselev. Problem med stavning av vokalljud behöver alltså 

inte bero på dyslexi hos en andraspråkselev.



I elevanalysen letar man i första hand efter samband hos förekommande stavfel. Detta får man 

god hjälp av genom bedömningsmaterialet. Därefter ställer man felen gentemot strukturer och 

regler i förstaspråket för att se om man kan förklara felen i det ljuset. Kan felen förklaras med 

förstaspråkets struktur bör man i alla fall följa upp problemet efter en rimlig tid för att se om 

det sker någon utveckling. Har så inte skett kan man inte helt utesluta att felen ändå har en 

dyslektisk grund.

4.3 Ordförståelse

I ordförståelsetestet vill man se hur väl eleven klarar att läsa ord som förekommer i de texter 

de möter i skola och samhällsliv. Ordförståelsetestet finns i två svårighetsgrader. Den lättaste, 

ordförståelse I, bygger på ord som är insamlade ur läroböcker för årskurs 7, samt ord som 

man av erfarenhet vet att man möter och som kan vålla problem under de senare åren av 

grundskolan. I testet finns också några vanliga förkortningar som ska skrivas ut och slutligen 

testas elevens kunnande i alfabetet. I uppgift 1-22 får eleven läsa en mening där sista ordet 

fattas. Eleven har istället fem närliggande ord att välja mellan och ska markera det rätta 

alternativet. I uppgift 23-26 ska elever passa ihop rätt ord med rätt förklaring. I uppgift 27-30 

får eleven göra uppgifter på förkortningar och alfabetet. Exempel på ord och förkortningar 

som förekommer är: ”referera”, ”illustrerad”, ”korrigera” och ”dvs.”

Det andra, svårare testet, ordförståelse II, bygger på ord som elever ur årskurs 8 och 9 har 

tagit ut och som de upplever att de ofta har mött i massmedia och i lärobokstext och som har 

varit svåra att förstå. Även lärare i svenska och speciallärare har bidragit med ord. I 20 

uppgifter ska eleven sedan markera vilket ord av fem möjliga som passar in i meningen där 

sista ordet fattas. Exempel på ord som förekommer är: ”cynisk” ”objektiv”, ”anspråk” och 

”stimulera”. 

Andraspråkseleverna i referensgruppen presterar genomgående sämre än andra i varje 

åldersgrupp. 10 av 23 elever hamnar på Staninepoäng 1-2, dvs. mellan 0-20 poäng av 40 

möjliga. 

4.3.1 Ordförståelse ur andraspråksperspektiv

I det här testet är lexikal åtkomst ett av de centrala områdena för bedömning. Det är emellertid 

problematiskt vid testning av andraspråkselever att man medvetet valt ord som för 



åldersgruppen anses vara svåra. Andra testmaterial bygger istället på att man på tid ska fylla i 

rätt ord i enklare tester. Där kan man tänka sig att andraspråkselever skulle prestera bättre än i 

detta material. Enligt forskning har andraspråkselever efter ca 4,5 år samma funktionella 

språkförmåga som modersmålselever vad det gäller ett enklare, elevnära språk. Att testet 

handlar om svårare ord märks också tydligt på andraspråkselevernas placering på 

Stanineskalan där ingen i referensgruppen har mer än hälften rätt och den vanligaste 

placeringen är Stanine 1-2. 

Något annat som påverkar andraspråkselevernas låga resultat är att meningar alltid är mer 

kulturellt bundna än enskilda ord. De ord som ska placeras ska in i ett sammanhang och 

valmöjligheterna är av sådant slag att de lätt kan förväxlas. Exempel: När ordet ”sovra” 

efterfrågas får eleven också alternativen ”vila ut”, ”spara” och ”minska”. Grammatiskt passar 

alla alternativen, men inte semantiskt. Elever med svenska som modersmål kan i högre grad 

förlita sig på sammanhang för att finna vilket ord som är relevant.

Eftersom så pass många av andraspråkseleverna hamnar på de lägsta Staninepoängen är det 

dessutom svårt att se att någon skulle prestera sämre än den genomsnittliga 

andraspråkseleven.

Att det i testet ingår att man ska kunna alfabetet är bra. Att kunna alfabetet kräver förmåga att 

sekvensera och brister i detta skulle kunna tyda på problem av dyslektisk karaktär. Om man 

ser på testet som helhet ligger det på en relativt hög språklig nivå, så man får anta att om man 

är förberedd att göra de andra delarna har man kommit så långt i språkutvecklingen att den 

grundläggande färdighet som att lära sig bokstäver i alfabetet borde vara väl befäst. Alfabetet 

är dessutom något som andraspråkselever får träna sig i ofta när de slår i lexikon. Brister här 

skulle kunna tyda på problem med att lära utantill och sekvensera, något som är 

varningssignaler för dyslexi. 

4.4. Läsförståelse

Den sista testdelen som görs i klass eller större grupp är läsförståelsen. Det är också den del 

som kräver mest efterarbete och analys av testledaren. Det finns tre olika delprov.  

Läsförståelse I har 10 enklare texter och är lämplig att använda på årskurs 7 och på 

gymnasiets yrkesförberedande program. Eleven har max 35 minuter på sig att svara. 

Läsförståelse II har även det 10 texter, men de anses vara svårare och rekommenderas därför 



att användas på årskurs 8 respektive de studieförberedande programmen på gymnasiet. Också 

här har eleven 35 minuter på sig. I Läsförståelse III som är svårare och rekommenderas 

användas på årskurs 9 respektive gymnasiets studieförberedande program, finns sex texter 

varav fem är lite längre. I det tredje testet är maxtiden 50 minuter med individuell tidtagning 

på varje elev.

Det finns två typer av frågor till läsförståelsen. I den första frågedelen ombeds eleven läsa 

hela texten och sedan välja rätt rubrik av fem möjliga. De rubriker som finns att välja på har 

alla koppling till textens innehåll, men det gäller för eleven att hitta den rubrik som bäst 

beskriver texten som helhet. Rubrikerna kan graderas i ett spann från för vid till för snäv och 

eleven behöver kunna överblicka texten för att kunna sätta rätt rubrik.

I den andra frågedelen finns sex påståenden och eleven ska markera om de är rätt eller fel. Ett 

rätt kryss ger 1 poäng, inget kryss ger 0 poäng och ett felkryss ger 1 minuspoäng. Den 

information man söker om elevens läsförmåga är hur eleven klarar att söka information, tolka 

texter och reflektera över det lästa. Man har därför sex olika typer av påståenden som kräver 

olika läskunskaper hos eleven. Jag beskriver dessa olika frågetyper nedan:

Inferenser

För att kunna avgöra om ett påstående är sant eller falskt behöver eleven kunna läsa mellan 

raderna och koppla textinnehåll med kunskap om världen och utifrån detta dra egna slutsatser.

Syntax

För att kunna avgöra om ett påstående är sant eller falskt måste eleven ha en språkförmåga 

som gör att denne kan förstå och tolka småord som binder samman delar i meningen. Eleven 

måste också förstå kausalitetsord för att förstå satsen. 

Top-down, korrekt alternativ

Med lässtrategin top-down menas att läsaren ”dyker då och då ned i texten, för att se om hans 

eller hennes förväntningar/hypoteser bekräftas” (Johansson 2005 s. 97). Den här lässtrategin 

används oftare av svaga läsare. I påståendena prövar man ”om eleven förstår en annan 

ordalydelse än textens. Innebörden är densamma” (Ibid. 2005 s. 99).



Top-down, fel alternativ

Här får eleven ta ställning till ett påstående som är rimligt och som hör ihop med ämnet, men 

inte behandlas i texten. Den här typen av frågor ”prövar om eleven hör till dem som gissar sig 

fram” (Johansson 2005 s. 99).

Bottom-up, korrekt alternativ

Med lässtrategin bottom-up menas att läsaren på ett snabbt och automatiserat sätt läser texten 

ord-för-ord samtidigt som man överblickar och förstår helheten. Den här lässtrategin används 

oftare av goda läsare. I dessa påståenden prövar man om ”eleven klarar ett påstående hämtat 

ordagrant ur texten.” (Johansson 2005 s. 99).

Bottom-up, fel alternativ

I de här frågorna är det uppmärksamhet vid läsning som prövas. I påståendet har ”ett eller två 

ord ändrats […] så att betydelsen blivit den motsatta eller näst intill” (Johansson 2005 s. 99).

Genom att sedan titta hur eleven har markerat får man sedan fram en läsprofil. Man kan också 

se om eleven väljer att avstå från att kryssa (och därmed riskera att få minuspoäng) eller om 

eleven kryssat på ett mer impulsivt sätt. Utifrån den informationen man får om elevens 

lässtrategi kan man sedan styra undervisningen åt olika håll. 

I referensgrupperna var det färre elever med annat modersmål än svenska som deltog i 

läsförståelsedelen och därför ger den gruppens resultat oss inte så mycket vägledning i hur 

man ska bedöma andraspråkselevers resultat. Det som framkommer i referensgruppen är att 

andraspråkselever inte klarar läsförståelsetesterna lika bra som elever som har svenska som 

modersmål. I läsförståelse III har man individuell tidtagning och där märks att 

andraspråkselever behöver 5-7 minuter längre tid på sig för att lösa uppgifterna samtidigt som 

de har färre poäng än elever som gör testet på sitt modersmål. Detta borde för de två första 

läsförståelsetesten innebära att elever som svenska som andraspråk upplever mer tidspress än 

andra och därmed också har svårare att svara rätt på uppgifterna. I läsförståelse I, det vill säga 

den med de enklaste texterna är maxpoängen 37 och medeltalet för elever på gymnasiets 

yrkesförberedande program med svenska som modersmål var 20,3, medan det för elever med 

svenska som andraspråk låg på 16,6. Det går inte att i materialet utläsa Staninepoäng specifikt 

för andraspråkselever, men för gruppen totalt räknas Stanine 1-2 som svaga läsare som 

behöver utredas ytterligare (misstänkt dyslexi).



4.4.1 Läsförståelse ut andraspråksperspektiv

I det här delprovet är syftet att analysera elevers lässtrategier dels för att se om deras läsning 

är så svag så att de behöver utredas ytterligare, dels för att se på vilket sätt eleven läser och 

vilket resultat elevens lässtrategi ger. Enligt handledningen presterar andraspråkselever 

genomgående sämre än elever med svenska som modersmål. 

Elevens språkliga medvetenhet och kunskaper om syntax påverkar hur han eller hon kommer 

att lösa uppgifterna. I syntax-påståendet måste eleven behärska syntaktiska element i språket 

för att lösa uppgiften korrekt. Frågorna rör småord som exempelvis prepositioner och 

kausalitetsord. Dessa småord är svårare för en elev med svenska som andraspråk att tolka 

eftersom det ofta är innehållsord man lär sig först. När frågorna rör småord, som de annars 

kanske kan bortse ifrån för att istället ur sammanhanget gissa vad det handlar om, blir 

uppgiften svår. 

Elever med svenska som andraspråk hamnar i en dubbel svårighet när både språket och själva 

innehållet kan vara svårt att förstå. Forskning har visat att rena faktatexter är lättare för 

andraspråkselever att förstå då de är mindre kulturellt bundna. Skönlitterära och biografiska 

texter har visat sig vara svårare eftersom de kräver mer av förförståelse och kulturell 

kompetens. Jag kommer här titta närmare på läsförståelse I, vad gäller dessa punkter. 

I läsförståelse I finns 10 texter: 

1. Hur man kokar ägg – instruktion 6. Skolk – skönlitterär

2. Årets bragdhund – artikel 7. Mayaindianerna – faktatext

3. Aprilskämt – faktatext 8. Fallskärmshoppning – faktatext

4. Pojke på flykt – skönlitterär 9. Selma Lagerlöf – biografisk

5. Reflexen – faktatext                     10. Delfinen – faktatext

Det handlar om 7 texter av faktatyp och 3 skönlitterära/biografiska texter. Av faktatexterna är 

det endast en som hör till domänen hem och familj (att koka ägg) medan de andra är av typisk 

skolbokskaraktär. Den första texten fungerar dock som exempeltext och ingår därför inte i 

poängbedömningen. 



Ur ett andraspråksperspektiv är det en fördel att de flesta texterna är av skolbokskaraktär 

eftersom de då är skrivna på ett språk eleven är van att möta. De är mindre kulturellt laddade 

än skönlitterära texter och de tillhör skolans språkliga domän. 

Dock är det uppenbart att texterna med tillhörande uppgifter inte är helt enkla heller för elever 

med svenska som modersmål. I läsförståelse I har 33% av eleverna i årskurs 7 och 26% av 

eleverna i årskurs 1 på yrkesförberedande program svarat fel på påståenden som gäller just 

inferenser. Detta innebär inte att alla de har särskilda svårigheter med läsning som ytterligare 

behöver redas ut. Att andraspråkselever med andra kulturella referenser i än högre 

utsträckning svarar fel på dessa frågor är därför förväntat. 

4.5 Resultat av analys

Screeningmaterialet LS testar elevernas språkliga förmåga genom diktamen, ordförståelse och 

läsförståelse. En del med avläsning av ord och nonsensord finns också, men den ska 

genomföras av specialpedagog individuellt. Gemensamt för de tre testdelarna som görs i 

grupp är att de finns i olika svårighetsnivåer, men att också de lättare testdelarna har visat sig 

vara svåra för andraspråkselever. Vid analys av en elevs resultatprofil i samtliga tre delprov är 

det viktigt att se eleven och dennes kunskaper i ett större sammanhang. Utan 

bakgrundskunskap om eleven blir resultatet inget annat än siffror på ett papper.

När man analyserar elevens diktamensprov bör man analysera elevens skrivprofil kontrastivt. 

Man måste alltså skaffa sig kunskaper om ortografin i elevens modersmål för att se om 

felstavningar kan bero på transfer. Vad gäller fel på vokalljud är det viktigt att 

uppmärksamma att elever med vissa modersmål har mycket svårt att uppfatta svenska 

vokalljud. Detta kan ofta återspeglas i elevens eget uttal, varför det är viktigt att göra en 

jämförelse mellan elevens muntliga och textbaserade prestationer.

I ordförståelsetestet har man medvetet sökt ord som för åldersgruppen anses vara svåra. Det är 

då rimligt att anta att dåliga prestationer av en andraspråkselev snarare går att härröra till 

brister i ordförråd än dyslexi. Om dessutom sammanhanget är obekant kan eleven inte heller 

förlita sig på det. Forskningen pekar på att andra typer av test där man behandlar enklare ord, 

men tar tid på hur snabbt man processar fram rätt ord, skulle vara bättre för andraspråkselever 

eftersom de då inte får dubbla svårigheter med språk och innehåll. 



Även de enkla läsförståelsetexterna ligger på en relativt hög nivå, vad gäller inferens. Detta 

framgår av resultaten hos elever med svenska som modersmål. Det är positivt att de flesta 

texter är av den typ eleven vanligtvis möter i skolböcker och det skulle kunna bidra till att 

andraspråkselever mer rättvisande kan demonstrera sina kunskaper i läsning av den 

efterfrågade genren. 

Referensgruppen med elever med annat modersmål presenteras mycket vagt i materialet, 

dessutom är underlaget litet och det går inte att utröna vilka modersmål eleverna har haft eller 

hur långt de har kommit i språkutvecklingen i svenska. Dessutom är det tydligt att 

referensgruppen överlag presterar väldigt lågt. Det framgår också av handledningen att ord 

valts ut med kriteriet att de skulle upplevas som svåra då elever i aktuell årskurs mött dem i 

media eller lärobokstext. Inte heller texterna är enkla, vilket märks i de relativt många fel som 

begås av elever med svenska som modersmål. 

Jag har redogjort för forskning som visar att elever som testas på sitt andraspråk presterar 

motsvarande elever som testas på sitt modersmål om testen görs på ett relativt enkelt språk. 

Ett test som detta, som genomgående ställer höga krav på språklig förmåga är svårt att 

applicera på en andraspråkselev. 

Att kunna jämföra elevens språkliga profil på andraspråket med en språklig profil på 

modersmålet är naturligtvis mycket värdefullt. Det är oftast nästintill omöjligt att genomföra 

ett standardiserat test på en elevs modersmål, men man kan återigen ta hjälp av 

modersmålsläraren för att genom denne kunna titta på kritiska punkter i en elevs språkliga 

profil. När man gör en jämförelse däremellan är det emellertid viktigt att ha skillnaderna 

mellan de aktuella språkens ortografier klart för sig. De problem man funnit i svenskan 

behöver nödvändigtvis inte märkas i samma utsträckning när eleven använder sitt modersmål 

om detta exempelvis är ett språk med genomskinlig ortografi.

För att slutligen återgå till den frågeställning som fört arbetet framåt kan man efter en analys 

av materialet i ljuset av forskning på området se att man inte oreflekterat kan använda samma 

tolkningsförfarande av andraspråkselevers resultat som hos elever som gjort testet på sitt 

modersmål. Om man ställer andraspråkselevernas resultat mot referensgruppen med svenska 

som modersmålselever skulle det indikera att en övervägande del andraspråkselever har 

svårigheter med språket som behöver utredas ytterligare. Detta resultat faller på sin egen 



orimlighet och man får istället ställa andraspråkselevernas resultat mot referensgruppen med 

andraspråkselever. Problem med urvalet i den referensgruppen har jag diskuterat ovan.

Testet är trots allt ändå användbart på elever med svenska som andraspråk som är starka i 

språket och som kommit långt i sin språkutveckling om resultaten tolkas kontrastivt mot 

elevens modersmål. Detta ställer dock högre krav på testledaren och testet förlorar sin tanke 

om att det ska vara snabbt och lätt att rätta. När det genomförs på elever med svenska som 

modersmål behöver man bara gå vidare med en djupare analys av de elever som presterat 

sämre på någon eller flera delar, medan andraspråkselevers resultat behöver analyseras 

djupare från start. 

Även om man inte direkt kan se om en elevs språkliga förmåga är alarmerande kan man ändå 

få någon form av användbara resultat när man använder LS på andraspråkselever, trots att 

man inte hittar ”likar” i referensgruppen. Bedömaren kan se om eleven presterar 

”åldersmässigt” eller förväntat. Det är också så det är formulerat i dyslexidefinitionen. 



5 Diskussion 

I den här uppsatsen har jag funnit att LS-materialet testar stavning, ordförståelse och 

läsförståelse. Samtliga delar ligger på en hög svårighetsnivå. Forskning har visat att 

andraspråkselever har större möjligheter att prestera likt jämnåriga om testerna ligger på en 

relativt enkel nivå. Detta överensstämmer med mina resultat, där jag menar att provets delar 

generellt sett är för svåra att använda på andraspråkselever, då jag fann att 

andraspråkseleverna i referensgruppen låg på de lägsta Staninepoängen i de tre testdelarna. 

Vid en första anblick kan detta verka som att samtliga andraspråkselever skulle ha dyslektiska 

svårigheter. Men eftersom alla andraspråkselever presterade väldigt lågt kan man inte se om 

någon presterar lägre än referensgruppen av andraspråkselever i stort. Det har diskuterats att 

andraspråkselever ofta överdiagnostiseras och en rimlig orsak skulle kunna vara att man är 

osäker på hur man ska bedöma deras prestationer även efter genomfört test. 

Man skulle kunna tänka sig att lägga till fler testdelar som skulle vara användbara för att på ett 

bättre sätt finna andraspråkselever med misstänkt dyslexi. Ett sätt är att lägga till fler uppgifter 

om sekvensering, att låta samma ord återkomma i diktamen som i läsförståelse för att kunna 

finna en skillnad däremellan och ett test som möjliggör iakttagelser i skillnader mellan 

muntlig och skriftlig förmåga. Ytterligare annat kan vara att lägga till en uppgift om att eleven 

med egna ord ska beskriva en enkel bild. Man har funnit att det finns större likheter mellan de 

fel dyslektiker gör, än skillnader mellan språkanvändningen hos förstaspråkselever och 

andraspråkselever i uppgifter av den här typen. Nackdelen blir förstås att testet inte blir lika 

snabbrättat, men det är något man får vara beredd på för att få användbara resultat. Något 

annat man skulle kunna göra för att bättre finna andraspråkselever med dyslektiska problem är 

att införa en del med enkla elevnära ord i diktamen. Då skulle man kunna bedöma elevens 

fonologiska medvetenhet istället för att kontrollera om eleven fått övning i att stava erkänt 

svårstavade ord. 

Med en testkonstruktion som bygger på medvetet svåra uppgifter anser jag att möjligheterna 

att hitta andraspråkselever med dyslektiska svårigheter minskar. Istället syftar testet till att 

undersöka förstaspråkselevers språkliga förmåga, vilket i sig inte är fel. Men om man har en 

referensgrupp med andraspråkselever och kommentarer om dessas prestationer i anslutning 

till varje testdel får användaren en falsk uppfattning om att materialet fungerar för att testa 

andraspråkselevers språkliga förmåga och för att upptäcka varningssignaler om dyslexi hos 



dessa. Jag menar att så inte är fallet eftersom materialet inte testar relevanta delar i språket hos 

en andraspråkselev.

För att kunna bedöma en andraspråkselevs resultat är det viktigt att sätta prestationen i 

relation till något annat; en referensgrupp som på utvalda grunder kan fungera som en mall. 

Eftersom vi inte vet vilka modersmål som finns representerade i referensgruppen med 

andraspråkselever och inte heller hur länge de har undervisats i målspråket, kan vi inte heller 

sätta den gruppens resultat i relation till vad andra forskare funnit, eftersom man i övrig 

forskning tydligt har redovisat dessa variabler. 

Jag har också fört ett resonemang om när man kan testa en andraspråkselev. Istället bör man 

kanske ställa sig frågan om vad man vill testa och sedan fundera på om det material man tänkt 

sig använda uppfyller kraven. I ett väldigt tidigt skede anser jag att det går att se att en elev 

har svårigheter, men att bör vara försiktig med att utgå från att det är dyslexi. Istället bör man 

analysera vilken typ av språklig svårighet det handlar om och utifrån det ge eleven stöd. 

Tidiga varningssignaler kan vara svårigheter att sekvensera, till exempel att trots övning ha 

svårigheter att lära sig alfabetet eller höger och vänster, eller svårigheter att kopiera från 

tavlan. Även om detta inte behöver bero på dyslexi behöver läraren skapa strategier för att ge 

eleven stöd.

Det vore naturligtvis intressant att följa upp detta arbete med en praktisk del, där man kunde 

undersöka hur elever med ett visst modersmål och viss uppnådd språklig nivå på svenska 

presterar i testet. Genom en tydlig beskrivning av vilken språklig nivå eleverna skulle ha vid 

testtillfället kunde man då kunna skapa nya normeringsvärden anpassade till de vanligaste 

invandrarspråken i Sverige. Det vore också intressant att se om tester som görs med en lägre 

språklig nivå mer entydigt skulle kunna fånga upp andraspråkselever med dyslektiska 

problem. Jag har inte hittat något sådant enkelt test på svenska för den här åldersgruppen men 

om ett sådant test skapades skulle det vara intressant att se om teorin att andraspråkselever 

presterar likvärdigt modersmålselever i enklare övningar stämmer. Detta skulle man kunna 

göra genom att både genomföra ett test på enkelt elevnära språk och ett svårare test liknande 

LS. Enligt teorin skulle man då i det enklare testet lättare kunna skilja typiska dyslektiska fel 

från naturliga inlärarfel.



Man kan då fråga sig om det verkligen är möjligt att skapa ett test som i sin helhet skulle 

fungera för elever med olika språklig bakgrund och med olika utbildningsbakgrunder? 

Naturligtvis är det omöjligt att skapa ett test som ger en rättvisande bild av varje individ, och 

det är inte heller tanken med ett screeningtest, men med fler referensgrupper som är noggrant 

beskrivna och indelade efter både modersmål och vilken språklig nivå deltagarna efter 

särskilda kriterier bedöms ha på målspråket, skulle möjligheterna till att få ett bra test öka. 

Ännu finns det inte något sådant test och därför bör man naturligtvis använda de tester som 

finns för att få stöd i bedömningen av elevers språkliga profil. Men bedömningen måste ske ut 

ett andraspråksperspektiv.

Jag vill återknyta till den klassrumssituation jag tecknade i inledningen när man som lärare 

finner att en elev har svårigheter man har svårt att förklara. Är eleven på en hög språklig nivå 

kan man med LS som grund göra en utförligare analys av den språkliga förmågan. Men, man 

måste ha en vid syn på elevens språk och inkludera elevens kunskaper i modersmålet liksom 

modersmålets speciella ortografi i analysen. Man bör även se på faktorer utanför det rent 

språkliga som kan påverka. I bedömning av misstänkt dyslexi hos en andraspråkselev kan 

man inte gå tillväga på samma sätt som när man gör en utredning genom en elevs modersmål. 

På skolan är ett tätt samarbete mellan personal med olika kompetenser viktigt. Arbetar man 

var och en för sig riskerar man att av okunskap förbise viktiga aspekter av analysen. 

Specialpedagog, klassföreståndare eller mentor, andraspråkslärare och modersmålslärare kan 

genom samarbete verka för att eleven ska få en så god språklig bedömning som möjligt.

Mina resultat om hur man bör tolka elevernas språkliga profil ur ett andraspråksperspektiv 

skulle med tillbörlig försiktighet även kunna föras över till andra typer av tester med liknande 

upplägg. Att en andraspråkselev presterar lågt på dessa typer av tester kan inte tolkas som 

alarmerande eftersom eleverna bör befinna sig på en förstaspråksnivå och inte i en pågående 

andraspråksutveckling för att få ett rättvisande resultat. Att andraspråkselever hamnar på de 

lägre Staninepoängen får därför anses vara förväntat. Dessa resultat vore också intressanta att 

sätta i relation till den ständigt pågående diskussionen om sjunkande resultat i internationella 

läsförståelsetest.
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