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Engelsklärares upplevelser av undervisning, utmaningar och stöd i ämnet 
engelska 

Heidi Kotiranta 

Sammanfattning 
Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka engelsklärares upplevelser av undervisning, 
utmaningar och stöd i engelskundervisningen. Engelska betraktas som ett kärnämne och godkänt betyg 
i engelska krävs för att komma in på de nationella gymnasieprogrammen. Trots ämnets vikt, 
misslyckas en allt större del av elever i den svenska skolan i engelska idag. Då det heller inte finns 
någon speciallärarutbildning med inriktning engelska, uppstår frågan hur väl lärare och speciallärare 
kan bemöta elever med svårigheter i engelska? Det är därför viktigt att engelskundervisningen, stödet 
och de specialpedagogiska insatserna undersöks och det är av nämnda orsaker detta arbete kommit till. 
Resultatet av undersökningen visar att undervisningen i klassrummen präglas av ett sociokulturellt 
lärande där goda relationer, samspel och muntlig kommunikation står i fokus. De utmaningar lärare 
upplever elever möta i undervisningen är främst (läs- och) skrivsvårigheter som dels beror på bristande 
ordförråd, avsaknad av strategier samt för lite övning i skrivande. Lärarna upplever också att klasserna 
blivit mycket mer heterogena de senaste åren och att det i samma klassrum finns elever som inte kan 
någon engelska alls till de som kommunicerar fritt på engelska. Stöd i engelska ges främst i form av 
extra anpassningar i klassrummet men också i mindre grupper utanför klassens ramar. Vad gäller 
uppföljning av stöd råder stor osäkerhet bland lärarna. Vilka stödinsatser som sätts in för olika 
svårigheter preciseras inte närmare och stödet utvärderas olika beroende på lärare och behov. 
Elevernas svårigheter kartläggs inte systematiskt och elever i behov av stöd riskerar att få felaktigt 
stöd eller inget stöd alls. Kunskapen om läs-och skrivsvårigheter i engelska är bristfällig både hos 
lärare och speciallärare och elever med dessa svårigheter får inte riktat stöd i målspråkets ortografi. 
Speciallärare i engelska saknas dessutom. Elever med annat modersmål får inte tillgång till 
studiehandledning i tillräckligt stor grad och lärarna saknar multilingvistisk kompetens för att kunna 
använda elevers modersmål som resurs i undervisningen. Rektorerna har bristfällig insikt i hur 
engelskundervisningen utövas och forskningsunderlaget för hur engelskundervisning i heterogena 
klasser bör bedrivas är svag. Lärarna efterfrågar tid, kunskap och mer resurser för att lyckas nå alla 
elever med olika behov. 
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1.  Inledning 
Engelska talas av cirka en miljard människor världen över, antingen som första-, andra- eller 
främmandespråk (https://hbr.org) Det är storleksmässigt världens tredje största språk (efter mandarin 
och spanska) men det mest inflytelserika språket i världen (https://illvet.se) Kunskaper i engelska är 
idag nästintill ett måste för vidare studier och arbete i Sverige, varför engelskans ställning i skolan är 
stark. Engelska har funnits som obligatoriskt ämne i den svenska skolan sedan 1952, först från årskurs 
5 och sedan 1994 från årskurs 1(Johansson, 2004). Så här säger Skolverket (2011a) om vikten av 
engelska  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk 
kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att 
leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning 
och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella 
sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv (Kursplan för engelska I Läroplan för 
grundskolan, 2011a) 

 
Eleverna i Sverige har traditionellt haft mycket goda engelskkunskaper och legat på topp i flera 
mätningar. I den internationella språkstudien år 2011 (Skolverket, 2012) presterade de svenska 
eleverna i årskurs 9 bäst av alla 14 deltagande länder i engelska, i förmågorna läsa och lyssna. (Den 
skriftliga förmågan hos eleverna var i jämförelse med läsa och höra, betydligt lägre) Detta är inte 
förvånande med tanke på att engelska finns runt omkring oss i vardagen. Vi ser på engelska serier och 
filmer, lyssnar på engelsk musik, spelar dataspel med engelsktalande medspelare världen över mm. 
Engelska är ett naturligt inslag i de flesta elevers liv idag. Finns det då elever som inte behärskar 
engelska i den svenska skolan och som behöver stöd? Självklart, finns det det. Liksom att en del av oss 
är matematikgenier medan andra är mer praktiskt lagda, varierar även språkkunskaperna bland 
eleverna. Då engelska, tillsammans med svenska och matematik hör till de ämnen som har särskild 
betydelse för om eleverna kommer in på ett högskoleförberedande program på gymnasiet eller inte, är 
det också extra viktigt att elever som har svårigheter i ovannämnda ämnena får det stöd de behöver. 
Men får de det? Enligt Skolverket (2011a) ska undervisningen  

…anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […] och vara likvärdig, oavsett var i landet den 
anordnas […] Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, kap 1) 

För att säkerställa alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, genomförde 
Skolinspektionen år 2011 (rapport 2011:7) en undersökning gällande engelskundervisningens kvalité i 
årskurserna 6-9. De observerade 293 lektioner på 22 skolor. Resultatet visade att flertalet av 
lektionerna präglades av god kvalité men att denna skiljde sig avsevärt skolorna emellan. Det 
framkom dock att på flera skolor var lektionsuppläggen monotona, eleverna visade bristande 
entusiasm och de starkare eleverna fick ofta nöja sig med extrauppgifter av samma slag när de blev 
klara med de ordinarie uppgifterna. På 7 av 22 skolor genomsyrades lektionerna av 
kommunikationsfokuserad undervisning medan det på resterande skolor ansågs finnas 
förbättringspotential på området. På de flesta lektionerna talade lärare och elever en blandning av 
engelska och svenska. Vad gäller elevers likvärdiga möjligheter att nå målen var resultaten dystra. På 
flera skolor fanns stora brister i kvalitetsarbetet- undervisning och resultat följdes inte upp på ett 
systematiskt sätt. Elever i behov av stöd fick enskilt stöd men undervisningen och dess påverkan på 
elevers svårigheter utvärderades sällan. På hälften av skolorna bedömdes anpassningar till elevers 
olika behov brista. Undervisningen på flertalet skolor utgick helt från lärarnas planering och 
elevinflytandet gällande innehåll och arbetssätt var svagt. Eleverna ansåg att de lärde sig mycket 
engelska på fritiden men att de på lektionerna inte vågade använda det de lärt sig av rädsla att säga fel. 
Kollegialt samarbete saknades i stor grad liksom kompetensutveckling för engelsklärarna. Rektorerna 
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på de olika skolorna var mycket dåligt insatta i hur lektionerna bedrevs. På 19 av 22 skolor fick den 
pedagogiska ledningen och kvalitetsarbetet kritik av Skolinspektionen (2011). 

Kanske kan Skolinspektionens rapport (2011) ge en fingervisning till varför en del elever lyckas 
mycket väl i engelska medan andra inte når målen? Faktum är att engelskkunskaperna bland elever i 
årskurs 9 de senaste åren dessutom sjunkit. Enligt betygsstatistik från Skolverket (2018) fick 90,8 % 
av eleverna i årskurs 9 år 2018 godkänt i engelska jämfört med 93,2 % av eleverna år 2008 
(Skolverket, 2008) 9,2% av eleverna nådde därmed inte målen i engelska trots att ”Skolan ska ansvara 
för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift…” 
(Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmet, 2011) Enligt skolans 
uppdrag ska alla elever ges ledning och stimulans för att kunna utvecklas och skolan har därmed ett 
kompensatoriskt uppdrag att överbrygga skillnader i elevers förutsättningar. Elever som riskerar att 
inte nå målen ska få extra anpassningar inom klassens ramar. Enligt Skolverket (u.å) är skillnaden 
mellan extra anpassningar och särskilt stöd följande 

Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som ges i form av 
extra anpassningar. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. Att en elev får 
stöd av speciallärare eller får enskild undervisning några enstaka gånger under en kortare period kan 
betraktas som extra anpassningar, inte som särskilt stöd (Skolverket, u.å). 

Extra anpassningar, som till exempel kan handla om tydligare eller enskilda instruktioner, anpassat 
material, särskilt tydligt schema över skoldagen eller tillgång till digitala hjälpmedel, ansvarar varje 
lärare för och detta är anpassningar som kan ske i samtliga ämnen. Vad gäller det särskilda stödet, som 
t ex mer kontinuerlig kontakt med speciallärare, placering i särskild undervisningsgrupp, enskild 
undervisning eller anpassad studiegång behöver andra kompetenser vanligtvis kopplas in 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande 
och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är 
den som har ansvar för att se till att en utredning påbörjas skyndsamt och som sedan beslutar om särskilt 
stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram (Skolverket, u.å). 

Skolverket (2014) skriver att utredningar av särskilt stöd generellt ska ske tillsammans med den del av 
elevhälsan som har specialpedagogisk kompetens, om inte med hela elevhälsoteamet. Elevers 
svårigheter i skolan kan bero på faktorer direkt kopplat till ett specifikt ämne eller på andra, 
omgivande förhållanden, i och utanför skolan. Håller vi oss till de ämnesspecifika svårigheterna är det 
rimligt att elever får stöd i just det ämnet där behovet finns. Vid svårigheter i matematik får de stöd i 
matematik och vid bekymmer i svenska får de stöd i det svenska språket. I engelska torde samma 
princip gälla, att elever med brister i engelska möts med särskilt stöd i det engelska språket. Idag finns 
speciallärare med olika inriktningar just för att kunna möta elevernas behov på bästa sätt. Speciallärare 
med inriktning matematik är kunniga inom det matematiska fältet medan speciallärare med inriktning 
mot språk-, läs-och skrivutveckling är kunniga inom språk. Därför är det också logiskt att det i 
Skolförordningen (SkolL 2011:326) står att en speciallärare med speciallärarexamen endast får ” 
…bedriva sådan undervisning som speciallärarexamen är specialiserad mot” ( 2 kap, 38 §). Men 
vilket språk talar vi om? Alla världens ca 6900 språk? (https://lu.se) Nej, naturligtvis inte. Gemensamt 
för samtliga speciallärarinriktningar på speciallärarprogrammen i Sverige är att dessa bedrivs på 
svenska. Nästan alla ämnen i våra grund-och gymnasieskolor är också på svenska. Svensklektionerna, 
idrottslektionerna, hemkunskapslektionerna, No-ämnena...alla har svenska som undervisningsspråk. 
Dessa ämnen kan alltså speciallärare med inriktning språk vara behjälpliga i, då svårigheterna ofta 
handlar om läs-eller skrivsvårigheter av något slag eller på brister i förståelse av text på svenska. 
Lärarexamen med behörighet i svenska krävs också för att bli intagen på speciallärarprogrammet med 
inriktning språk-, läs-och skrivutveckling. Att speciallärare i språk då har behörighet att undervisa i 
svenska och att speciallärare i matematik har behörighet att undervisa i matematik är naturligt. 
Speciallärarinriktning mot engelska saknas däremot. Kunskaper i engelska finns inte med som 
behörighetskrav till speciallärarutbildningen i läs, skriv- och språkutveckling. Speciallärare med 
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inriktning språk får alltså ge stöd i engelska trots att de helt saknar behörighet i ämnet. Alla språk är 
olika och för att behärska ett specifikt språk krävs fördjupade kunskaper i just det språket. Engelska 
språket sägs dessutom, i förhållande till t ex svenska, ha en oregelbunden koppling mellan bokstav och 
språkljud, en så kallad djup ortografi (Af Sandeberg, 2015) vilket kan försvåra inlärningen. Med tanke 
på att engelska, tillsammans med svenska och matematik, är obligatoriska ämnen med en särskild 
betydelse för elevers möjligheter till gymnasiala studier, borde rimligtvis stöd i engelska vara lika 
kvalificerat och riktat som i matematik och svenska. Skollagen (2010:800) understryker dessutom att 
det ”ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses” (2 kap, 25§) Då speciallärarutbildningar med inriktning engelska inte 
existerar i Sverige har engelsklärarna heller ej samma möjlighet till kompetensutveckling, förmedlad 
av speciallärare, som t ex lärare i svenska eller matematik har. Möjligtvis finns då heller inte lika stora 
möjligheter för engelsklärare att ta del av relevant beprövad forskning inom ämnet och utveckla nya 
idéer och insikter. Forskningsunderlaget i specialpedagogiskt stöd i engelska är dessutom mycket tunt. 
Frågan är vilken kompetens engelsklärare då har inom stöd och huruvida särskilt stöd och 
specialpedagogiskt stöd finns att få för elever i svårigheter? Då stöd i första hand ska ges som extra 
anpassningar i undervisningen är det ofrånkomligt att även studera hur själva undervisningen i 
engelska ser ut. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka engelsklärares uppfattningar av undervisning, utmaningar och stöd i engelska 
på högstadiet 
 
Frågeställningar 
 
Hur ser engelsklärare på undervisning i engelska i årskurs 7-9? 
Vilka svårigheter upplever engelsklärare att eleverna stöter på i engelska? 
Hur identifierar engelsklärare elever med svårigheter? 
Hur ser stödet ut för elever med svårigheter i engelska? 
Följs stödet upp och i så fall hur? 
 

1.2 Arbetets disposition 
 

För att förstå orsakerna till läs-och skrivsvårigheter i engelska beskrivs först i bakgrunden hur läs-och 
skrivinlärning generellt går till, oavsett språk.  Därefter presenteras hur läs-och skrivsvårigheter kan 
påverka engelska och vidare belyses vilka andra orsaker som kan finnas bakom svårigheterna att lära 
sig engelska. Den tidigare forskningen presenterar andra-tredje och främmandespråksinlärning samt 
förklarar hur olika ortografier påverkar inlärning av olika språk. Språkliga strategier, individualisering 
i heterogena grupper samt hur engelskundervisningen traditionellt sett ut belyses också. De teoretiska 
utgångspunkterna sociokulturellt samt fonetiskt perspektiv beskrivs. Metod, studiens trovärdighet och 
forskningsetiska aspekter diskuteras och resultatet presenteras. Arbetet avslutas med analys av resultat, 
diskussion, övriga reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
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2.  Bakgrund 

2.1 Läsinlärning 
Enligt Lundberg & Herrlin (2014) består läsning av de fem dimensionerna fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Alla delarna samverkar och kan inte ses 
som isolerade och efter varandra följande delar. Författarna menar att en god fonologisk medvetenhet 
ger positiv ordavkodning, en god ordavkodning främjar både den fonologiska medvetenheten samt 
flytet i läsningen som i sin tur inverkar på läsförståelsen. Läsförståelsen påverkar dessutom en individs 
läsintresse och viljan att fortsätta utvecklas som läsare. Även om ordavkodningen måste få en central 
roll i början av läsutvecklingsprocessen, betonar Lundberg & Herrlin (2014) dock vikten av att elever 
tidigt får uppleva läsningens glädje och spänning och att de får en förståelse för att texter har något att 
berätta. Trots att läsningens dimensioner samspelar, menar de att de olika delarna dock ska kartläggas 
och bedömas individuellt för att få syn på en elevs starkare och svagare sidor och därmed kunna arbeta 
med dessa. Den första av de fem läsdimensionerna, den fonologiska medvetenheten, handlar om att 
kunna urskilja skrivna symboler, alltså bokstäver och förstå att varje bokstav representeras av ett ljud. 
I nästa fas lär sig barnet att ljuda igenom bokstäverna så att hela ord bildas. När barnet kommit så här 
långt i läsutvecklingen är hen på väg att knäcka den alfabetiska koden (Lundberg & Herrlin, 2014). 
Innan ordavkodningen flyter behövs stor mängd träning och ju mer barnet övar desto mer stärks den 
fonologiska medvetenheten (därav växelverkan mellan dimensionerna). Ju fler ord barnet sedan 
avkodar och läser, desto säkrare blir hen på att känna igen ord och sammanhang och automatiserad 
ordavkodning är snart inom räckhåll. När ordavkodningen går smidigt, ökar flytet i läsningen; något 
som i sin tur är avgörande för den viktiga läsförståelsen. Läsförståelse är komplext och fordrar, 
förutom flyt i läsningen, även tidigare erfarenheter att koppla till det lästa för att mening ska uppstå. 
Läsförståelse innebär inte heller endast förståelse av det skrivna ordet utan även det som står mellan 
raderna eller bortom dessa. Ett aktivt läsande stärker ordförrådet och ett stort ordförråd hjälper vid 
läsning av olika slags texter. Den sista, men inte minst viktiga dimensionen i läsningen är själva lusten 
att vilja läsa och ta till sig text. Utan den kommer läsaren aldrig nå den glädje, spänning, kunskap och 
upplevelserikedom texter kan innebära, avslutar författarna (Lundberg & Herrlin, 2014). 

2.2 Skrivinlärning 
Att tala och att skriva kräver helt olika kognitiva förmågor, belyser Lundberg (2008). Talet lär vi oss 
genom att lyssna på och härma vår omgivning och bildandet av ord kräver ingen större kraft. Talet 
utvecklas naturligt i gemenskap med andra människor. Vi kan dessutom kontrollera om mottagaren 
förstått vårt budskap genom gester, klargöranden, ansiktsuttryck mm. Vid muntlig kommunikation är 
deltagarna ofta bekanta med samtalsämnet och vidare förklaringar på vad som menas är inte 
nödvändiga. Vid skrivögonblicket finns dock inte dessa hjälpmedel. Det vi vill uttrycka måste 
nedtecknas konkret och korrekt för att mottagaren ska kunna förstå budskapet. Talspråk skiljer sig 
dessutom från skriftspråk genom att talspråket ofta utelämnar en del ljud. Vi artikulerar och uttalar inte 
alltid alla bokstäver tydligt utan drar ihop orden och meningarna när vi uttrycker något muntligt. 
Skrivning däremot, är en abstrakt färdighet som kräver specifik kunskap om att ord är uppbyggda av 
fonem och att dessa tillsammans bildar olika ljudenheter i språket. Även kunskap om morfem, språkets 
minsta betydelsebärande enheter, är av betydelse för stavningen då morfemen avslöjar ordens ursprung 
och därmed ger nycklar till hur ord i olika sammanhang stavas. En del ord uttalas lika men betyder 
olika saker (homonymer), varför ords betydelse inte alltid går att fastställa enbart genom att avkoda 
rätt. Kontexten är viktig för förståelsen. Skrivutveckling, fortsätter Lundberg (2008) består (liksom 
läsning) av fem olika dimensioner; stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, 
skapande skrivning samt intresse och motivation för skrivning. Vidare är det en process av planering, 
idékläckande till skrivna ord, kontroll, utvärdering och redigering. Skrivaren styr över sin process och 
momenten går in i varandra. Den första dimensionen, stavningen, bygger på att kunna forma bokstäver 
och meningar korrekt och utan större ansträngning. Meningsbyggnad och textform innebär att kunna 
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bilda korrekta satser och meningar och att sätta dessa i rätt ordning. Funktionell skrivning uppnår man 
när syftet för det skrivna ordet står klart och man utifrån syftet kan formulera en fungerande text. När 
texten fungerar väl, kan skrivandet utvecklas till mer personligt skapande då ett mer sofistikerat och 
avancerat språk kan ta vid. Liksom vid läsning, är motivation och intresse för skrivande nödvändigt 
för att skrivutveckling ska ske framgångsrikt. Att skriva är komplicerat och ansträngande och behöver 
uppmuntras och övas på ofta, påminner Lundberg (2008) avslutningsvis. 

2.3 Generella läs-och skrivsvårigheter 
Samuelsson m fl (2009) uttrycker att de förmågor som forskningen kunnat visa predicerar tidig läs-och 
skrivinlärning är fonologisk medvetenhet, snabb namngivning (RAN; Rapid Automatized Naming), 
verbalt minne, ordförråd, grammatik/ morfologi samt bokstavskännedom. Fonologisk medvetenhet 
verkar emellertid ha en större betydelse för läs-och skrivinlärningen än vad bokstavskännedom har. 
Forskningen har vidare konstaterat att det genetiska inflytandet gällande fonologisk medvetenhet är 
stort och uppgår i flera tvillingstudier till 60-70% medan miljömässiga faktorer står för ca 10-30% av 
variationen (a.a).  Jacobsson (2006) breddar synen på läs-och skrivsvårigheter och eventuella orsaker 
till dessa och menar att svårigheterna kan bero på språkliga, emotionella, sociala, medicinska, 
neuropsykiatriska eller fonologiska faktorer. Även mognad, syn-och hörselnedsättningar samt graden 
av övning i läsning kan påverka läs-och skrivutvecklingen hos olika individer. Då de fonologiska 
aspekterna dock redan behandlats samt då syn-och hörselnedsättningsproblematik inte berör syftet i 
detta arbete, beskrivs dessa heller ej ytterligare. Jacobsson (2006) förklarar vidare att läs-och 
skrivsvårigheter måste förstås ur en samhällelig och pedagogisk aspekt. Samhället har förändrats och 
läs-och skrivfärdigheter var förr några få förunnade och krävdes inte i lika stor grad medan de idag är 
nödvändiga för att förstå och skapa sammanhang i världen. Skolans roll i läs-och skrivinlärningen är 
dessutom betydande då en undermålig pedagogik i värsta fall kan leda till att barn får livslånga 
handikapp i form av läs-och skrivsvårigheter medan en god sådan kan förebygga och minska risken 
för svårigheter. Dessutom har arv och miljö en stor inverkan på en individs läs-och skrivutveckling 
(a.a) Modellen nedan visualiserar Jacobssons (2006) tankar. 

 

Figur 1: Modell som beskriver läs- och skrivsvårigheter  (Jacobson, 2006).  
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Språkliga faktorer, menar Jacobsson (2006), kan vara en bidragande orsak till läs-och skrivsvårigheter 
hos barn med försenad språkutveckling, i synnerhet gällande ordförråd, syntax och uttal. Vad gäller 
utlandsfödda barn kan de oftast lära sig avkoda väl medan förståelsen vållar större svårigheter. Både 
brister i ordförråd och i den kulturella kontexten kan försvåra förståelse av text på ett för barnet okänt 
språk.  

Begåvningsfaktorer,  t ex i form av utvecklingsstörning, lyfter Jacobsson (2006) vidare, påverkar 
generellt förståelsen mer än själva ordavkodningen även om det motsatta förhållandet ockå 
förekommer. Barn med högre begåvning har större möjligheter att kompensera och lära sig strategier 
för att förbättra läs-och skrivutvecklingen. 

De sociala och emotionella faktorerna är nära besläktade då ett barn med mindre goda 
hemförhållanden, också riskerar att hamna i läs-och skrivsvårigheter om denne inte får stöd, 
uppmuntran och kärlek hemma. Skolk, destruktivt beteende och andra negativa effekter kan dessutom 
påfölja om barnets självbild skadas (Jacobsson, 2006). 

Mognad, är en faktor som varierar kraftigt mellan olika individer. Jacobsson (2006) använder 
begreppet skolmognad och påtalar att denna kan skilja sig så mycket som fyra år mellan barn i samma 
ålder och i synnerhet mellan flickor och pojkar. Pojkar mognar generellt senare än flickor och 
läsmognaden följer samma mönster. Därför är det extra viktigt att uppmärksamma pojkar som halkar 
efter i läs-och skrivinlärningen i skolan för att minimera risken för att dessa ger upp läsningen helt. 
Språklekar i olika former kan kompensera för en lägre mognad och främjar läs-och skrivinlärning för 
både pojkar och flickor i klassen. 

Jacobsson (2006) lyfter fram att vissa neuropsykiatriska svårigheter som kännetecknas av bristande  
koncentrationsförmåga också kan hämma läsning och skrivning, då barn med dessa svårigheter inte 
orkar sitta stilla och koncentrera sig längre stunder. Främst är det läsförståelsen som är svag hos barn 
med koncentrationsstörningar. 

Att övning ger färdighet, är ett vedertaget faktum då repetition av samma sak flera gånger befäster 
kunskap. Att öva sig i läsning och skrivning främjar alla barns läs-och skrivutveckling men har allra 
störst betydelse för de som tidigt uppvisar brister i läs-och skrivfärdigheter, påtalar Jacobsson (2006). 
Utan regelbunden träning och motivation riskerar de att tappa läs-och skrivlusten helt och därmed 
möjligheten till vidare övning och utveckling. Detta i sin tur kan leda till svaga studieresultat och dålig 
självbild samt resultera i svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden i vuxenlivet. 

Då både svenska och engelska dessutom ofta krävs i dagens samhälle, lider läs-och skrivsvaga 
individer dubbelt. Läs-och skrivsvårigheter kan, skriver Jacobsson (2006) ytterligare, ha en mängd 
olika orsaker och uppstå i olika grad hos olika personer, varför inga entydiga svar och lösningar till 
problemen finns. Han påpekar dock att läs-och skrivsvårighetsmodellen kan användas som verktyg i 
skolan då kartläggning av svårigheter och orsaker samt planering av åtgärder görs. De dubbelriktade 
pilarna visar eventuella komplikationer och konsekvenser av läs-och skrivsvårigheter och är särskilt 
viktiga att uppmärksamma i syfte att minska risken för dessa. 

2.4 Dyslexi  
Dyslexi är sammansatt av två grekiska ord, nämligen dys och lexia och dessa betyder ungefär 
svårigheter med ord (http://www.logometrica.se). Samuelsson m fl (2009) beskriver att dyslexi förr 
även kallades ordblindhet och förknippades med svårigheter med syn och visuell perception. Detta, 
har forskare emellertid konstaterat vara en falsk definition då dyslektikers avvikande ögonrörelser 
uppstår på grund av deras lässvårigheter, inte som en konsekvens av dessa. Ett mer vedertaget 
begrepp, förutom dyslexi, är idag specifika läs-och skrivsvårigheter. Detta begrepp beskriver väl 
dyslektikers problematik då svårigheterna oftast berör både läsning och skrivning (Samuelsson, 2009).  

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 
svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. 
Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad 
med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära 



 

8 
 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 
tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap (Samuelsson m fl, 2009) 

 
Höien & Lundberg (1998) vill betona att dyslektiska svårigheter är genetiska och kan uppkomma 
oavsett begåvningsnivå. De innefattar, förutom avkodningssvårigheter även rättstavningsproblematik. 
De fonologiska svårigheterna kvarstår ofta livet ut och även om läsningen kan förbättras med träning, 
uppnår dyslektikerna aldrig ett fullgott flyt. Farrell (2017) förtydligar hur svårigheterna kan yttra sig 
och säger att fonologisk processande, auditiv och visuell perception, automatisk benämning, 
korttidsminne, arbetsminne och uppmärksamhet kan vara bristande hos personer med specifika läs-och 
skrivsvårigheter. Forskning anger att ca 5-8% av befolkningen har dyslektiska svårigheter (Farrell, 
2017). Kutcher (2016) uppger att elever med inlärningssvårigheter ofta upplever sig vara sämre än sina 
klasskamrater, vilket kan orsaka personligt lidande och bristande självkänsla. Barn med dålig 
självkänsla hamnar dessutom ofta i konflikter då de, istället för att visa sina svårigheter, försöker göra 
allt för att dölja dessa. En del intar rollen som klassens pajas och andra försöker på olika sätt undvika 
uppgifter där bristerna framkommer. Kutcher (2016) säger vidare att inlärningssvårigheter i det långa 
loppet kan leda till negativ skolgång, depression, kriminalitet och drogmissbruk. Det är alltså mycket 
viktigt att barn med inlärningssvårigheter får tidig hjälp och att effektiva åtgärder sätts in och följs 
upp. Inlärningssvårigheter i form av specifika läs-och skrivsvårigheter handlar, som påtalats tidigare, 
om problem med ljudning. Fridolfsson (2018) beskriver läsning som problemlösning och säger att 
läsning är avkodning x förståelse, dvs att utan avkodning existerar inte förståelse och vice versa och då 
uppstår heller ingen läsning (The Simple View of Reading).  Kutcher (2016) uttrycker att läsning består 
av tre steg; avkodning, förståelse och kvarhållande av information (retention) och att denna aktivitet 
därför kräver medvetenhet om språkets ljudsystem. Han menar att talet är för människan något 
naturligt medan det skrivna ordet med bokstäver, behöver övas in för att förstås och användas. Först 
när barnet kan uppfatta och manipulera språkets ljud samt koppla ihop vilka bokstäver som hör ihop 
med ett visst ljud, kan det börja resan mot att bli en läsare. Barn med dyslexi, som stöter på stora 
hinder redan vid avkodningen, får det förstås extra kämpigt med läsningen i skolan, varför det inte är 
konstigt om de tappar motivationen att läsa. Dock får detta till konsekvens att barnet inte exponeras 
för skriftlig text och inte heller lär sig nya ord, vilket försämrar flytet i läsningen ännu mer (Kutcher, 
2016).  Fridolfsson (2018) understryker att forskning visar att en välstrukturerad och medveten 
undervisning lämpar sig för alla elever men är extra viktig för elever i riskzonen för läs-och 
skrivsvårigheter. Dessa elever behöver systematiskt undervisas i kopplingen mellan språkljud och 
bokstäver för att knäcka läskoden. Kutcher (2016) rekommenderar att barn i riskgruppen för dyslexi 
får lästräning som är tydligare, mer intensiv och mer stödjande än för andra elever. Även barn i 
gränslandet bör få ta del av dessa åtgärder för att inte riskera att hamna i svårigheter. Fridolfsson 
(2018) varnar också för sätta in åtgärder först när problemet är ett faktum då detta riskerar att göra 
betydlig skada i barnets läs-och skrivutveckling samt motivation att lära sig läsa. Ju fler ord barnet har 
i sitt ordförråd innan insatsernas början, desto svårare blir det för barn med avkodningssvårigheter att 
hinna gå igenom samtliga ljud i orden. 

2.5 Läs-och skrivsvårigheter i ämnet engelska  
Engelska, säger Samuelsson m fl (2009) är det ämne som är svårast att lära sig för svenskspråkiga 
elever med läs-och skrivsvårigheter i modersmålet. Han går så långt som till att säga att svårigheter i 
engelska ofta upplevs som mer problematiska än själva läs-och skrivinlärningen på svenska, vilket 
torde förklara varför elever med läs-och skrivsvårigheter ofta få underkänt eller lågt betyg i ämnet 
engelska. Språka loss (http://www.sprakaloss.se) som är ett projekt för ökad kunskap om skriftspråket, 
påtalar att olika språk kännetecknas av olika lingvistiska enheter eller ortografier. Engelska är ett språk 
med djup ortografi (icke-transparent) dvs fonem- och grafemkopplingen är oregelbunden. Många 
engelska språkljud, nämligen 43 stycken, ska representeras av endast 28 bokstäver och vokalljuden 
vållar ofta stora problem för elever med brister i den fonologiska kompetensen. Samuelsson m fl 
(2009) jämför ortografier och menar att tyska, som är ett transparent språk där språkljud och bokstäver 
stämmer överens i högre grad, i allmänhet vållar mindre problem för läs-och skrivsvaga elever än 
engelska. På Språka loss (http://www.sprakaloss.se) kan man fortsatt läsa att en strukturerad 
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undervisning i det engelska språkljudssystemet och alfabetet är nästintill ett måste för att kunna lära 
sig läsa och skriva engelska. De flesta eleverna tycks klara sig relativt väl i ämnet engelska när 
muntlig färdighet och kommunikativ förmåga står i fokus i de lägre åldrarna men när längre texter 
introduceras och större krav på språkriktighet ställs, får elever med läs-och skrivsvårigheter 
bekymmer.  

Dessa elever halkar efter, upplever sig som dumma och tycker att det är svårt och inte längre lika roligt. Det 
gäller därför att göra en så tidig insats som möjligt, med fonologiskt grundarbete och direkt undervisning, 
precis som i svenska. Här saknas kunskap hos lärare. Även speciallärare saknar många gånger denna 
kompetens. Material för specialundervisning i engelska för dyslektiker saknas också. Ett särskilt 
observandum är, att nästan alla elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter idag hamnar i den 
språkvalsgrupp i grundskolan, som nästan alltid utgör ett negativt val – nämligen det alternativ till 
tyska/franska/spanska som brukar kallas ”språkval i engelska/svenska”. Detta alternativ har på många skolor 
blivit en slasktratt för alla elever som, av olika skäl, har svårt att läsa ett b-språk (http://www.sprakaloss.se)  

 
Då engelska har en mycket stark ställning i dagens samhälle, ses som ett kärnämne och i princip alla 
kan engelska, blir svårigheter i engelska ett ännu mer kännbart problem för dyslektiska elever. 
Självkänslan och motivationen riskerar att ta stryk om eleverna inte får adekvat hjälp med problemen. 
Samuelsson m fl (2009) påpekar emellertid att forskningsunderlaget gällande svenskspråkiga elevers 
svårigheter i engelska är mycket tunt, vilket kan bero på bristande kompetens och intresse. 

 
Möjliga orsaker till den ringa forskning som finns om elever med svårigheter i främmandespråksinlärning 
kan vara att de som ägnar sig åt specialpedagogisk forskning vanligen inte har kompetens i språkinlärning, 
medan de som har denna kunskap inte är intresserade av specialpedagogik (Samuelsson m fl, 2009, s. 254) 

Sparks & Ganchow (1998) hävdar att främmandespråksinlärning ska bygga på den fonologiska, 
ortografiska och syntaktiska förmågan på modersmålet och att eventuella svårigheter i 
främmandespråksinlärning beror på ovannämnda förmågor. Samuelsson m fl (2009) skriver att elever 
med läs-och skrivsvårigheter ofta har otympliga inlärningsstrategier och dåliga kunskaper om 
språkinlärning generellt samt att lärare sällan reflekterar huruvida undervisningen kan förbättras utan 
istället tillskriver eleven problematiken. Språka loss (http://www.sprakaloss.se) ger skarp kritik till 
engelska läromedel för bristande fokus på läs-och skrivsvaga elever. Man menar att whole language 
synen, som förespråkar inlärning genom ordbilder, intresseväckande texter och muntlig 
kommunikation överger de läs-och skrivsvaga eleverna då dessa behöver en helt annan typ av 
läromedel. Läromedlen ska vara anpassade med tydliga texter och tydlig struktur och 
grammatikmoment ska kunna övas om och om igen, då de ofta behöver mycket mer repetition och 
överinlärning än sina klasskamrater. Höien & Lundberg (1999) betonar vikten av direktundervisning 
för barn med läs-och skrivsvårigheter. De säger att en sociokulturell miljö där barn lär sig av varandra 
i en klassrumsmiljö inte främjar läs-och skrivsvaga barn, då dessa störs av ljud och aktivitet runt 
omkring. De behöver en fokuserad direktundervisning och denna bör vara specialpedagogiskt noga 
genomtänkt. Af Sandeberg (2015) påtalar att undervisning och läromedel i engelska ofta utgår från 
normalläsare och från att elever läser snabbt och självständigt förstår den underliggande 
språkstrukturen i engelska. För elever med läs-och skrivsvårigheter är detta mycket problematiskt då 
de behöver hjälp med att knäcka koden på det nya språket. Af Sandeberg (2015) är enig med 
Samuelsson m fl (2009) och vittnar om att många läs-och skrivsvaga barn klarar engelskan i de lägre 
årskurserna då muntlig kommunikation och lekar är i fokus men får svårigheter när större texter 
introduceras. Hon menar att texterna är lustfyllda men alldeles för svåra och det stöd som ges handlar 
om att erbjuda eleverna reducerad mängd glosor och text eller undervisning i mindre grupp med lägre 
arbetstempo, vilket resulterar i att eleven, som förmodligen redan har ett mer begränsat ordförråd 
jämfört med klasskamraterna, halkar efter ännu mer i engelska. Af Sandeberg (2015) lyfter också det 
faktum att barn med läs-och skrivsvårigheter i engelska inte alltid upptäcks och att dessa barn ofta 
misslyckas upprepade gånger då varken engelsklärarna eller speciallärarna har kunskap om läs-och 
skrivsvårigheter i just engelska språket.   
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2.6 Andra orsaker till svårigheter i engelska 

2.6.1 Ny i skolan och i  Sverige 
Enligt Skollagen kap 3 (2010:800) räknas en elev som nyanländ om hen tidigare har bott utomlands 
men nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat skolan efter årskurs 1 eller senare samt gått i svenska 
skola i max 4 år. Utländska barn (födda utrikes men nu bosatta i Sverige) som har gått i svensk skola 
längre tid än så omfattas inte av definitionen nyanländ. 

På grund av bland annat oroligheter, fattigdom och krig har migrationen till Sverige ökat stort under 
2000-talet. I början av 2000-talet invandrade ca 60 000 personer till Sverige. År 2015 kom ca 163 000 
människor varav ca 70 000 av dessa var barn under 18 år (http://www.scb.se). Skolverket (2016b) 
skriver att nyanlända elever samt elever med okänd bakgrund (dvs de som ´ännu´ ej blivit 
folkbokförda) i svensk skola ökat från ca 30 000 år 2007 till ca 80 000 år 2017 och att dessa främst 
kommit från utomeuropeiska länder så som Syrien, Afghanistan, Irak, Iran och Somalia. År 2015 var 
ca 50% av de utlandsfödda eleverna obehöriga till gymnasiets yrkesförberedande program i jämförelse 
med år 2000, då ca 30% saknade behörighet. Bunar (2010) lyfter invandringsålderns betydelse för 
skolprestationer i Sverige. Barn som kommer till Sverige före 9-års ålder uppnår generellt bättre 
resultat i grundskolan och har större möjligheter att hinna ikapp sina klasskamrater till årskurs 9 än 
vad de som kommer senare har. Han uttrycker vidare att den kritiska invandringsåldern kan variera 
beroende på ursprungsland, social bakgrund, kön och etnisk sammansättning i skolan. Att vistelsetiden 
i Sverige påverkar en elevs skolresultat är naturligt då inlärning av nytt språk samt anpassning till ett 
nytt land och dess skolsystem tar tid. Med utgångspunkt i Bunars (2010) forskning borde skillnaderna 
mellan svenskfödda och utlandsfödda elever alltså minska ju längre vistelsetiden i landet är men så 
verkar inte vara fallet. Skolverket (2005) konstaterade år 2005 att de utlandsfödda eleverna fortfarande 
på gymnasiet, trots en längre tid i Sverige, halkade efter de övriga elever i kunskapsutvecklingen. 
Detta menade de, berodde bland annat på boendesegregation, lågutbildade föräldrar med svag 
arbetsmarknadsanknytning samt att många endast hade en förälder.  

Skolan har dock ett kompensatoriskt uppdrag att jämna ut de stora nivåskillnaderna mellan utrikes-och 
svenskfödda elever. År 2018 publicerade Arena Idé (Bender & Kornhall, 2018) rapporten Ett söndrat 
land. Skolval och segregation i Sverige. Rapporten visar att Sverige är ett av världens mest ojämlika 
länder vad gäller likvärdighet skolor emellan. Av världens fyrtioen rikaste länder, placerar sig Sverige 
på 25:e plats. I jämförelse med övriga nordiska länder, hamnar Sverige sist. I rapporten framkommer 
även att föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som har störst påverkan på elevernas betyg samt att 
ju lägre utbildningsnivå föräldrarna i en skola har, desto högre är andelen nyanlända på skolan. 

 
 […] även om genomsnittsresultaten i den svenska skolan har ökat något, har likvärdigheten fortsatt att 
minska och skillnaderna mellan skolor och mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund fortsätter att 
öka. Den svenska skolan har blivit alltmer segregerad med avseende på föräldrars utbildningsnivå, etniska 
bakgrund och ekonomiska status (Bender & Kornhall, 2018, s.17) 

2.6.2 Andraspråksinlärning och skolspråk 
Ett gemensamt språk med de man lever och umgås med i sin vardag är viktigt för 
identitetsutvecklingen, självkänslan och gemenskapen. I motsats till svenskfödda elever, som lärt sig 
modersmålet först och övriga ämnen sedan, behöver nyanlända elever lära sig ett nytt språk parallellt 
med övriga skolämnen. De behöver alltså använda sitt andraspråk, svenska för att tillägna sig 
ytterligare kunskap trots att de inte behärskar detta andra språk ännu. Dessutom behöver eleverna lära 
sig ett sk skolspråk för att inlärning av övriga ämnen ska kunna ske (Lindström, Lindberg & 
Pettersson, 2013). Skolverket (2017a) förklarar att vardagsspråk förknippas med vardagsaktiviteter i 
hem och på fritid och alltid stöds av en kontext medan skolspråk förutsätter lärande som sker i en 
specialiserad domän där språk och innehåll kan vara skilda från varandra. Lindström, Lindberg & 
Pettersson (2013) understryker att en elev vid skolstart generellt har ca 8000-10000 ord i sitt vokabulär 
och att ett välutvecklat ordförråd har en stor betydelse för skolframgång. 
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2.6.3 Andraspråksinlärning parallellt med tredjespråksinlärning 
Som om det inte vore nog med andraspråksinlärning parallellt med ämneskunskapsinhämtning, måste 
nyanlända elever även lära sig ett tredjespråk, engelska, samtidigt. Detta ställer mycket stora krav på 
eleverna. Enligt Skolverkets rapport (2009) nådde 13,6% av elever med utländsk bakgrund ej målen i 
årskurs 9 i engelska år 2007. Procentantalet för svenskfödda eleverna var 4,4. I nästa rapport, åtta år 
senare (Skolverket, 2017b) hade siffran för de utlandsfödda eleverna ökat till 15,7%. En del nyanlända 
kommer med goda engelskkunskaper i bagaget medan andra anländer med mycket bristfälliga eller 
obefintliga sådana. Många nyanlända elever har aldrig läst engelska i sina hemländer och är inte vana 
att exponeras för språket i sin vardag. En del har dessutom inte någon eller endast en kortare skolgång 
sedan tidigare. Trots detta förväntas de hänga med i den ordinarie undervisningen i engelska i skolan 
och prestera likvärdigt med de svenska eleverna. De förväntas också delta i de nationella proven i 
engelska för att kunna nå ett godkänt betyg i ämnet. De flesta har bristfälliga kunskaper i svenska och 
läser därför svenska som andraspråk för att kunna få rätt förutsättningar att lyckas. Engelska som 
andraspråk finns inte som skolämne. Skolverket (2011b) ger dock elever med särskilda skäl, t ex 
nyanlända elever, möjlighet till dispens i engelska vid intagningen till gymnasieskolan om eleven av 
personliga skäl inte haft möjlighet att delta i engelskundervisningen i grundskolan e.d. Då eleven dock 
i övrigt måste uppnå behörighet till sökt utbildning samt då dispensparagrafen ska tillämpas restriktivt, 
är det en begränsad andel elever som omfattas av möjligheten till dispens. Loman (2017) skriver i en 
debattartikel i Östersunds-Posten att en stor del av de nyanlända eleverna på gymnasiets 
industriprogram klarar alla övriga ämnen förutom engelska och att de på grund av icke godkänt betyg i 
engelska bland annat går miste om extra bidrag under yrkesutbildningen samt ett 
yrkeskompetensbevis, trots att de visat sig vara duktiga i yrket. Han skriver vidare att specialutbildad 
kompetens samt olika sorters hjälpmedel finns för eleverna i svenska men inte i engelska och att detta 
blir högst orättvist mot eleverna i fråga.  

2.7 Sammanfattning av bakgrund 
Liksom modellen Simple View of Reading gör gällande, uppstår läsning endast om både avkodning 
och förståelse fungerar. Läsning är vidare ett samspel mellan fem olika dimensioner (fonologisk 
medvetenhet, ordavkodning, läsförståelse, läsflyt och läsintresse), varav fonologisk medvetenhet och 
ordavkodning ses vara de mest grundläggande i den tidiga läsinlärningen. Samtliga dimensioner har en 
växelvis påverkan på varandra. Att skriva är historiskt onaturligt och komplext och kräver kunskap om 
bland annat ord och ords beståndsdelar, stavning, meningsbyggnad, texter samt funktionell- och 
skapande skrivning. Skrivaren måste också ta hänsyn till den tänkta mottagaren och ha syftet för 
skriften klart för sig. Läsning och skrivning är därmed en skapande och ibland svårtillägnad process. 
Forskningen är överens om att den fonologiska medvetenheten är kärnan i läs-och skrivinlärning men 
även andra faktorer kan påverka. Språkliga faktorer, så som försenad språkutveckling eller bristande 
ordförråd hos den som är nyanländ, begåvningsfaktorer och mognadsfaktorer är några exempel. Barn 
som har dåliga hemförhållanden påverkas av emotionella faktorer medan barn med autistiska 
svårigheter påverkas av neuropsykiatriska sådana. Nyckeln i all läs-och skrivinlärning, oavsett 
svårigheter är dock övning och repetition för att befästa kunskaper och hjälpinsatserna bör sättas in i 
tid, innan svårigheterna blivit för allvarliga. 

Elever med specifika läs-och skrivsvårigheter, dvs dyslexi behöver explicit träning i fonologisk 
medvetenhet och särskilt i fonem-grafemkopplingen för att lära sig läsa och skriva. De behöver öva 
ofta och intensivt för att uppnå resultat och känsla av framgång och för att bibehålla lusten och 
motivationen att exponera sig för texter. Elever med dyslexi som inte får den hjälp de behöver i skolan 
riskerar att fly från läs- och skrivsituationer, skolka eller hamna i utanförskap.  

Ämnet engelska, med sin djupa ortografi, innebär en stor utmaning för elever med dyslexi. Ämnet har 
stark ställning i skolan och har betydelse för framtida gymnasiebehörighet, varför svårigheter i 
engelska kan upplevas som ett misslyckande och ge negativa konsekvenser på självkänslan. Ämnets 
fokus på kommunikation och samspel och det faktum att engelska ofta leks in, främjar generellt 
motivation och intresse för språket i den tidiga engelskundervisningen men när det gäller dyslektiska 
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elever, är detta bara sant till en viss gräns och i början av engelskundervisningen. Ju mer text som 
introduceras, desto svårare blir undervisningen för de dyslektiska eleverna. De behöver få en noggrant 
genomtänkt undervisning där fonem-grafemkoppling i engelska språket står i fokus samt möjlighet till 
överinlärning av grammatiska moment. Kritik har framförts av forskare gällande läroböckernas 
bristande hänsyn till läs-och skrivsvaga barn. Det saknas kunskap hos både lärare och skolledare om 
hur engelskämnet kan utformas för att stödja dessa barn och forskningsunderlaget i området är tyvärr 
tunt. 

Nyanlända och utlandsfödda som varit en begränsad tid i Sverige möter många utmaningar vid inträde 
i den svenska skolan. Förutom att de ska lära sig ett andraspråk (svenska), ska de också lära sig 
skolspråket och ett tredjespråk, engelska samtidigt. Detta ställer stora krav på eleverna, som dessutom 
ofta bär på djupa trauman från hemländerna. Elever som börjar den svenska skolan före 9-års ålder har 
generellt större möjligheter att hinna ikapp sina skolkamrater till årskurs 9, än elever som kommer 
senare. Trots att skolans kompensatoriska uppdrag ska syfta till att jämna ut skillnaderna mellan 
elevers olika socioekonomiska och sociala förhållanden, sker detta inte tillfredställande idag då ca 50 
% av de utlandsfödda eleverna saknar gymnasiebehörighet och ca 16 % inte når målen i engelska. 
Specialpedagogiska insatser i engelska saknas och elever i behov av stöd i ämnet riskerar att inte få det 
stöd de har rätt till. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Andra-, tredje- och främmandespråk 
Ett andraspråk (L2) är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas, till 
exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett främmande språk är ett språk som en person 
lärt sig efter sitt modersmål i en annan miljö än den där språket normalt talas, och syftet med att lära sig 
språket är inte nödvändigtvis att kunna leva i samhällen där språket talas (http://www.wikipedia.se) 

 
Enligt ovanstående definition är andraspråk något som lärs in efter förstaspråket och som talas i den 
miljö individen befinner sig i. Främmandespråk, eller tredjespråk, är ett ytterligare språk som lärs in 
men i en miljö där språket inte naturligt talas. För nyanlända i Sverige är svenska alltså andraspråk 
medan engelska är tredje- eller främmandespråk.  Som tidigare diskuterats i bakgrunden har nyanlända 
alltså en dubbel arbetsuppgift i och med att de både måste lära sig svenska samtidigt som de lär sig 
engelska. De måste dessutom kunna använda svenska språket till att lära in övriga ämnen i skolan. 
Cenoz, Hufeisen & Jessner (2001) skriver att andraspråksinlärning och tredjespråksinlärning har stora 
likheter men också skillnader. Medan andraspråksinläraren är i stånd med att skaffa sig kunskaper om 
språkinlärning och utveckla strategier, har tredjespråksinläraren redan genomgått denna process. 
Tredjespråksinläraren har förmodligen en rad färdigheter med sig och kan dessutom göra jämförelser 
mellan både modersmålet, andraspråket och tredjespråket. Språkinlärning i ett språk ger alltså ringar 
på vattnet och underlättar inlärningen av nästa språk. Dock, menar Cenoz, Hufeisen & Jessner (2001) 
att positiv överföring av strategier från andraspråket först sker när språket befäst väl. Det är därför inte 
konstigt att nyanlända, som är i färd med att lära sig svenska som andraspråk, får det extra kämpigt 
med samtidig inlärning av engelska i skolan. Dessutom pekar forskningen på att tredjespråksinlärare 
ofta tar hjälp av sitt andraspråk, istället för sitt modersmål, när språkförbristningar i tredjespråket 
uppstår; något som ytterligare bevisar andraspråkets betydelse för tredjespråksinlärningen (Zocche, 
2018). 
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3.2 Tvärspråkligt inflytande i 
engelskundervisningen 
Zocche (2018) påtalar att kontrastiv analys, där jämförelse mellan olika språk görs, är en god väg i 
språkundervisning av flerspråkiga elever. Olika språk är uppbyggda av olika grammatiska system och 
regelverk och synliggörande av dessa kan bidra till att språkinläraren lär sig urskilja likheter och 
skillnader språken emellan. Läraren i engelska bör ägna mycket tid till att undervisa eleverna i 
språkliga strategier för att utveckla deras metakognitiva kompetenser. Då tredjespråksinlärare redan 
har kognitiva språkstrategier med sig, bör läraren utnyttja dessa för att öka motivationen hos eleverna. 
Att diskutera varifrån olika låneord kommer och varför dessa uppstått, kan öka den språkliga 
medvetenheten hos elever. Detta förutsätter dock att läraren själv har goda kunskaper om språks 
uppbyggnad och typologi och ser flerspråkighet som resurs istället för hinder. Enligt en norsk 
undersökning bland engelsklärare år 2013 (Zocche, 2018) uppgav 89% att de saknade utbildning och 
kunskap i multilingvistik och var dåligt förberedda i att undervisa flerspråkiga elever. Det är inte 
orimligt att tro att samma mönster återfinns i de svenska skolorna, vilket bekräftas av 
Skolinspektionens rapport (2010). Rapporten ger vid handen att undervisningen av flerspråkiga elever 
är bristfällig på flertalet av landets skolor. Lärarna saknade bland annat kunskap om barnens bakgrund 
och nivå, utnyttjade inte de olika språken som resurser samt samarbetade inte med studie- och 
modersmålslärarna i tillräcklig utsträckning. Modersmålsundervisningen ansågs dessutom vara för 
isolerad från övriga ämnen. 

3.3 Undervisning i de fyra färdigheterna läsa, 
skriva, tala och lyssna 
Burns & Siegel (2018) berättar att de fyra färdigheterna läsa, skriva, lyssna och tala sedan lång tid 
tillbaka varit kärnan i all språkundervisning och är det än idag. Läroböcker i språk är generellt 
uppbyggda kring de fyra färdigheterna och kompletteras med gloslistor samt grammatik- och 
uttalsövningar. Det är även så de olika internationella språktesterna, så som t ex International English 
Language Testing System (IELTS) och Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ser ut. 
Språkutveckling sker dock inte en färdighet i taget utan är en komplex process där de olika 
färdigheterna samverkar. Lyssna och läsa kan sägas vara receptiva färdigheter där mottagaren får 
information medan skriva och tala är produktiva färdigheter, där skribenten eller talaren ger 
information. Läsa-skriva och lyssna-tala kan också ses som reciprokala färdigheter, där de två 
färdigheterna är naturliga samarbetspartners; man läser en text som någon skriver och man lyssnar på 
någon som talar. Språkundervisning förr, förklarar Burns & Segel (2018) byggde på att lära sig 
språkets form i första hand och utvinna mening i andra hand (bottom-up) medan vi idag har en motsatt 
syn (top-down) där kommunikation och samspel dominerar. De skriver fortsättningsvis att dagens 
integrerade språksyn har både för-och nackdelar, då den kan främja inlärning för elever med olika 
styrkor och inlärningsstilar men också ge negativa konsekvenser för elever som har brister och 
behöver öva mer djupgående på en specifik färdighet.  

Burns & Siegel (2018) uttrycker vidare att läsning fordrar både bottom-up och top-down färdigheter 
men också sociokulturella kompetenser. Läsning kräver att läsaren, förutom att kunna avkoda och 
uppfatta meningen i en text, även kan använda texter i olika syften samt kritiskt granska dessa. 
Läsning förbättras inte automatiskt bara för att man läser mer utan kräver både kognitiva samt 
metakognitiva strategier, varför läraren bör undervisa i dessa explicit. Det är dessutom viktigt vid 
andraspråksundervisning att läraren identifierar var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och vad 
som eventuellt hindrar dem att komma vidare. Beror svårigheterna på bristande språkkunskaper är 
utvecklande av ordförråd samt strategier i användningen av ordböcker/lexikon grundläggande medan 
en mer avancerad läsare utvecklas av att läsa mycket, intensivt och målmedvetet samt själv välja texter 
för det aktuella ändamålet. Sist men inte minst, påtalar Burns & Siegel (2018), bör lärarens 
undervisning innehålla övning i läsflyt för att stärka uttal, språkmedvetenhet och hastighet i läsningen. 
Lämpliga metoder är hög-, kör- och parläsning samt modellering och rollspel. 
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Derewianka (2014) ger kritik till undervisningsmetoder som lägger för stort fokus på den muntliga 
kommunikationen och för lite på den skriftliga. Hon menar att lärare ibland tror att växlingen mellan 
tal och skriftspråk vållar för stora problem för eleverna och därför hellre håller sig till det muntliga, 
vilket dock leder till att eleverna inte får tillräcklig övning i att skriva. När de så småningom måste 
producera skriftlig text, vet de inte hur då stöd och vägledning saknats i tidigare undervisning. Att 
kunna skriva kräver kunskaper i språkets och texters uppbyggnad, strategier samt sociokulturell 
medvetenhet. En svårighet för både första-som andraspråksinlärare är att praktiskt kunna göra skillnad 
på talspråk och skriftspråk vid skrivning. Vid muntlig kommunikation underlättas förståelsen av 
gester, minspel, följdfrågor, intonation mm men vid skriftlig kommunikation finns ej dessa 
hjälpmedel, varför en skriven text kräver betydligt mer tydlighet och korrekthet för att förstås av 
mottagaren. Derewianka (2014) förklarar framgent att tal och skrift består av samma komponenter 
men fordrar olika färdigheter. Hon kallar vägen mellan tal och skrift för mode continuum. De båda 
ändarna av mode continuum har olika funktioner och olika grader av stöd i inlärningsprocessen. Talet 
kräver en samtalspartner, sker här och nu samt förutsätter att deltagarna har samma referensram, dvs 
kunskap om det som de talar om. Det erbjuder emellertid stöd i form av möjlighet att ställa frågor, få 
förklaringar mm- dialogen skapas i gemenskap med andra. Skriften å andra sidan sker utan mottagare 
samt är oberoende av tid och rum och saknar stöd från omgivningen. Skriften, som produceras 
självständigt, kräver dock kunskaper i både språkstruktur (mikronivå) samt genre och kulturell kontext 
(makronivå) varför det förståeligt nog är en svårare konst att behärska. För att visa hur tal blir till skrift 
kan läraren utgå från mode continuum modellen och uppmuntra eleverna till en gemensam, aktiv och 
kommunikativ upptäcksfärd där varje steg, från förförståelse i ämnet till praktiskt arbete diskuteras, 
kommuniceras och reflekteras över innan en gemensam skrift produceras. På detta sätt synliggörs både 
stegen och de strategier som omedvetet används vid språkutveckling och skriftproduktion, avslutar 
Derewianka (2014). 

3.4 Språkliga strategier 
År 2011 kom nya riktlinjer från Skolverket (Lgr 11) för hur språkinlärning skulle bedrivas och 
bedömas. Förutom att läsa, lyssna, tala och skriva skulle eleverna nu också reflektera över sin 
inlärning och bedömas i om och hur de använde strategier vid inlärning av språk. I kunskapskraven för 
engelska i slutet av årskurs 9, för att nå betyget E står bland annat För att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för 
lyssnande och läsning (Lgr 11, kursplanen för engelska 7-9). År 2019 genomförde 
Skolforskningsinstitutet (2019:2) en systematisk översikt över kunskapsläget gällande relationen 
mellan undervisning om lässtrategier, användning av dessa samt vilken betydelse strategierna hade för 
läsförståelsen hos elever. De skriver att strategiska läsare är målinriktade och medvetna, har ett syfte 
med sin läsning, kontrollerar sin förståelse medan de läser samt använder strategier vid bristande 
förståelse. Resultatet av översikten visade att lässtrategier generellt hade stor effekt på elevers 
läsförståelse men de användes dock olika beroende på lärare och klass. Undersökningen pekade 
alltjämt på att lässtrategier kunde vara en mängd olika saker, ha skilda syften och främja vissa elever 
mer än andra. Att läraren hade kunskap om strategier och en välgenomtänkt plan för undervisning av 
dessa var dock mycket viktigt. Några av strategierna som belystes var memoreringsstrategier, dvs 
strategier som användes för att plocka ut information, fördjupningsstrategier som hjälpte till att skapa 
en djupare förståelse av texten samt kontrollstrategier som syftade till att läsaren kontrollerade och 
reparerade förståelsen. Fördjupnings-och kontrollstrategierna hade en positiv effekt på läsförståelsen 
hos elever medan memoreringsstrategier inte hade någon märkbar effekt. Dock kunde dessa vara 
användbara i syfte att extrahera information ur en text och som en väg in i textförståelse på djupare 
plan. De med god läsförståelse gjorde generellt mer reflekterade och ändamålsmässiga val av 
strategier än de som inte lyckades så väl i läsningen, vilket tyder på att metakognitiva strategier hör 
ihop med läsförståelse. Pojkar använde strategier i mindre grad än flickor medan flickor tenderade att 
använda dessa mer slentrianmässigt och oreflekterat. Lässvaga elever, som vid användning av 
lässtrategier generellt utvecklades mycket, använde lässtrategier i betydligt mindre grad än de lässtarka 
eleverna.  
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3.5 Ortografiers betydelse för språkinlärning 
Aslam (2013) tar upp olika ortografiers betydelse för språkinlärning. Ett språks skriftsystem består 
enligt författaren av skript (bokstävernas utformning) samt av ortografi (ljudsystemets regler). En 
ortografi kan vara transparent, eller ytlig (shallow) så som i t ex finska, där språkljuden 
överensstämmer i mycket hög grad med bokstäverna. Den kan också vara icke-transparent eller djup 
(deep) så som i engelska, där fonem-grafemkopplingen istället är oregelbunden i hög grad. Engelska är 
i jämförelse med de flesta andra europeiska språken ovanligt djup. Det innebär att ett visst ljud kan 
stavas på en mängd olika sätt och en viss bokstav uttalas på flera sätt, beroende på vilka bokstäver som 
är bredvid samt på ordens ursprung. Vokaler i synnerhet, kan ha en mängd olika stavningar. Denna 
oregelbundenhet beror på att skriftspråket inte hängt med talspråkets utveckling samt på att många 
låneord från bl a franskan och latinet tillkommit. 

Unfortunately, despite staining through different reforms. The ortography of English language failed 
to become learner´s friendly as it seems to be a queer language for the beginners (Aslam, 2013, s. 
116) 

Seymour et al. (2003) håller med ovanstående resonemang och menar att de flesta europeiska barn lär 
sig läsa på grundläggande nivå i slutet av första skolåret medan fransk-, portugisisk-, dansk- och i 
synnerhet engelsktalande barn (vars modersmål består av en djupare ortografi) behöver mer tid på sig 
att lära sig att läsa. Detta, skriver författarna, har att göra med att stavelseskriften samt ortografin i ett 
språk bidrar olika till språkinlärning; stavelseskriften ger effekt på avkodningen medan ortografins 
djup påverkar läsningen av ord och nonsensord. Enligt Katz & Frost (Seymour et al., 2003) hypotes 
om ortografiers djup (an orthographic depth hypothesis) sker ordigenkänningen i ett språk med en 
ytlig ortografi smidigare (än i ett språk med djup ortografi) då alfabetet överensstämmer i högre grad 
med språkljuden. Vid inlärning av ett språk med djup ortografi där fonem-grafemkopplingen inte är 
regelbunden, tar inläraren hjälp av ordbilder (logografisk läsning). Språkinlärning i ett språk med djup 
ortografi som t ex engelska innebär således att även vanliga vardagsord (house, nice, father etc) kräver 
dubbla processer (alfabetisk och logografisk läsning) medan språkinlärning i ett språk med en ytligare 
ortografi endast fordrar alfabetisk läsning (Seymour et al., 2003). Det är således inte förvånande att 
inlärning av engelska tar mer kraft och tid i anspråk än inlärning av andra, mindre ortografiskt 
komplexa språk. 

Aslam (2013) resonerar vidare att literacitet nås genom att kunna läsa, skriva och stava och tar 
avstamp ur tidigare forskning när han hävdar att fonologisk medvetenhet är grunden för all stavning. 
Skriftspråk, fortsätter han, kan ses i ljuset av något generellt eller som något språkspecifikt, dvs att alla 
språk har ett skriftspråk men att kunna stava på ett språk betyder inte att man kan det i ett annat. Alla 
språk kräver specifika fonologiska kunskaper. Aslam (2013) skriver också att det är stor skillnad på 
hur inlärningsprocesserna vid inlärning av ett förstaspråk respektive ett andraspråk ser ut då 
andraspråksinlärare tar hjälp av de kognitiva färdigheterna från förstaspråket. Av denna anledning är 
kopplingen mellan språkinlärning och olika ortografier viktig att ta hänsyn till. Sparks, Ganschow & 
Javorsky (1998), som forskat om främmandespråksinlärning och svårigheter som kan uppkomma i 
den, bekräftar denna bild av överföring av färdigheter mellan första-och andraspråket. De menar att 
svårigheter i främmandespråksinlärning nästan alltid beror på bristande färdigheter i förstaspråket, och 
i synnerhet i den fonologiska och ortografiska kompetensen. Därför är de sistnämna kompetenserna 
oerhört viktiga att erövra i förstaspråket för att en framgångsrik andraspråks- eller 
främmandespråksinlärning ska kunna ske. Sparks, Ganschow & Javorsky (1998) betonar vikten av att 
kartlägga elever med svårigheter i främmandespråksundervisningen så att adekvata hjälpinsatser kan 
sättas in. I kartläggningen bör man, förutom att titta på främmandespråksutvecklingen, även se på hur 
eleven tidigare utvecklats i modersmålet samt testa de fonologiska, ortografiska och grammatiska 
färdigheterna och ordförrådet i förstaspråket. Burns & Siegel (2018) hävdar också att individer med 
svårigheter i fonologisk medvetenhet ter sig mer oroliga och osäkra i jämförelse med individer med 
god fonologisk kompetens när de ska lära sig ett nytt språk och att många därför avbryter 
främmandespråksstudierna i förtid. Detta, menar de,  är i de flesta fall kontraproduktivt för elevernas 
inlärning och de bör istället fortsätta med studierna men få kvalificerad och direkt hjälp i fonologisk 
medvetenhet i det aktuella målspråket. Sparks, Ganschow & Javorsky (1998) förespråkar Orton-
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Gillingham metoden i detta syfte. Metoden går i huvudsak ut på att systematiskt undervisa 
främmandespråkselever i fonem-grafemkoppling i det aktuella målspråket genom multisensoriskt 
arbete. De betonar att insatserna, för bäst utfall, bör vara väl förankrade och genomföras av pedagoger 
med specialkunskaper i området.  

3.6 Individualisering i heterogena grupper 
Forskningsunderlaget gällande framgångsrikt lärande i heterogena gruppkonstellationer är tunt, skriver 
Ashton (2017). Den forskning som finns behandlar främst individualisering i klassrum där 
kunskapsnivån eleverna emellan ligger inom normalspannet (min kursivering). Forskaren och 
författaren skriver därefter att undervisning i heterogena klasser är mycket komplext och utmanande 
för läraren och med ökade kunskapsvariationer i klasserna växer efterfrågan på kunskap och 
framgångsrika undervisningsmetoder i dessa. Ashtons (2017) undersökning visar att de lärare som 
undervisade heterogena språkgrupper valde olika metoder beroende på erfarenhet, intresse och syn på 
lärande. De tre metoder som i huvudsak användes var nivågruppering med olika planeringar och 
material för respektive grupp, undervisning med fokus på ett arbetsmoment där eleverna arbetade 
integrerat i en kommunikativ miljö samt individualiserad undervisning med tekniska hjälpmedel och 
lärplattformar som gav eleverna möjlighet att arbeta i egen takt, på egen nivå och följa sin egen 
process. Resultatet visade att metod 1, nivågruppering med differentierat material, förespråkades av 1/ 
3 av lärarna. En del valde metoden för att försäkra sig om att de följde läroplanens innehåll och mål 
och att eleverna klarade slutproven i ämnet och andra för att de ansåg det för svårt att undervisa de 
olika nivåerna på annat sätt. Ett flertal av lärarna i denna grupp var relativt nya i läraryrket. Denna 
metod främjade gemensamt arbete inom gruppen men hämmade interaktionen grupperna emellan. Den 
andra metoden, som bestod av att samtliga i klassen arbetade med samma arbetsområde eller uppgift, 
byggde på elevaktivt arbetssätt där eleverna på de olika nivåerna hjälpte varandra. Hälften av lärarna i 
studien undervisade på detta sätt. Majoriteten av dessa hade först provat metod 1 men slopat den; en 
del pga arbetsbelastningen att uppfinna studieplan för flera grupper samtidigt och andra för att de 
ansåg att språkutveckling ska bygga på kommunikation och samspel. En del av lärarna framförde dock 
att verklig individualisering var svår att uppnå med metoden. Lärarna i denna grupp var generellt 
erfarna och hade undervisat i många år. Den sista metoden, där undervisning baserades på teknik och 
lärplattformar, användes av en minoritet av lärarna. De som förespråkade den ansåg att metoden gav 
eleverna möjlighet att öva på olika färdigheter beroende på nivå, behov och intresse. Google 
Classroom användes bland annat för att ge eleverna fri tillgång till övningar och länkar och olika 
onlineprogram användes för att eleverna skulle kunna arbeta i egen takt, få resultat direkt och kunna 
följa sin egen utveckling. Onlineprogrammen registrerade samtliga elevers resultat, varför läraren på 
ett enkelt sätt kunde följa deras utveckling. Den kritik mot metoden som framfördes var att eleverna 
riskerade att lämnas ta ansvar för sitt eget lärande och då alla elever inte var mogna för uppgiften, 
kunde detta hämma deras inlärning. Det var också viktigt att lärarna var kunniga i de olika teknikerna 
och programmen och att de i förväg explicit hade undervisat eleverna i användningen av dessa. 
Samtliga lärare angav att det var svårt att undervisa olika nivåer samtidigt och att de var oroliga över 
hur väl de hade förberett eleverna inför nationella läs-och skrivtester. Ashton (2017) menar att 
utbildning och fortbildning för lärare i hur man undervisar heterogena grupper på bästa sätt är av 
yttersta vikt och att kunskapen idag saknas i skolorna. Hon skriver att lärare bör veta exakt hur en elev 
ligger till, vilka elevens styrkor och svagheter är samt hur eleven ska nå dess maximala 
utvecklingsnivå, för att individualiseringen ska vara framgångsrik. Även om individualisering idag är 
målet i de flesta heterogena klassrum sker det sällan på riktigt då tiden och kunskapen inte räcker till, 
avslutar Ashton (2017). 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning i språkutveckling kommit fram till att andraspråk, som lärs 
in efter förstaspråket och talas i den miljö inlärningen sker, skiljer sig från tredjespråksinlärning, som 
sker i en omgivning där språket inte naturligt talas. De kognitiva processerna är likartade i både andra-
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och tredjespråksinlärning men en tredjespråksinlärare har redan förvärvat strategier och färdigheter 
från tidigare språkinlärning och har därmed generellt en djupare metalingvistisk förståelse än en 
andraspråksinlärare har. Dock sker överföringen av strategier först när andraspråket behärskas 
tillräckligt väl. Tredjespråksinlärare tenderar dessutom att ta hjälp av andraspråket när problem 
uppstår, vilket ytterligare bekräftar andraspråkets vikt för tredjespråksinlärningen och belyser 
svårigheterna som kan uppstå vid samtidig inlärning av ett andra-och tredjespråk. Lärarens lingvistiska 
och metalingvistiska kompetens och förmåga att synliggöra språkinlärningsprocesser och 
språkstrukturer, underlättar för flerspråkiga elever. Dock pekar forskningen på att denna kompetens är 
bristfällig hos både hos lärare, skolledning och i lärarutbildningar. Samarbetet mellan lärare och 
studiehandledare och modersmålslärare kan också förbättras för att gynna flerspråkiga elevers lärande. 
De fyra färdigheterna, läsa, lyssna, tala och skriva hänger ihop och samverkar och därför bör läras ut 
integrerat i främmandespråkundervisningen. Förmågorna samspelar också kontinuerligt i vår vardag 
där vi lyssnar och talar växelvis i dialoger och i samspel med varandra. Då syftet med all språk är att 
göra sig förstådd och förstå andra, står kommunikation också naturligt i fokus i modern 
språkundervisning. Viktigt är dock att muntlig kommunikation i skolan, balanseras med skriftlig, då 
denna kompetens också krävs i samhället och dessutom är svårare att erövra på egen hand. Både läs-
och skrivutveckling främjas generellt av sociokulturellt samspel där elever, med hjälp av lärarens 
vägledning, är aktiva i sin egen lärprocess och där tankar och strategier synliggörs och ventileras. 
Framgångsrik läs-och skrivpedagogik bedrivs i gemenskap och erbjuder elever olika grader av 
stöttning hela vägen till mål. I början är stödet mer omfattande och minskar sedan i takt med att 
eleverna lär sig strategier och verktyg för att bli mer självständiga. Elever som uppvisar svårigheter i 
läsning och skrivning i främmandespråket bör alltid kartläggas noggrant för att utreda om 
svårigheterna beror på bristande fonologiska färdigheter i förstaspråket, på svagt ordförråd i 
målspråket eller på andra faktorer. Utan noggrann kartläggning av svårigheter och orsakerna till dessa, 
riskerar elever att bli utan adekvat hjälp och de individuella behoven att förbises. Elever med 
svårigheter i de fonologiska processerna i förstaspråket, uppvisar vanligtvis också samma brister i 
främmandespråksinlärningen då kognitiva färdigheter följer med från ett språk till ett annat. Ett flertal 
av nämnda eleverna avbryter därför främmandespråksstudierna och går därmed miste om ett 
ytterligare språk. För att övervinna hindren och för att ha motivation att fortsätta med 
främmandespråksundervisningen bör elever få riktad fonologisk och ortografisk träning i det specifika 
målspråket som de studerar. Dessutom bör de få möjlighet att jämföra olika språkstrukturer, ord och 
språkfamiljer för att öka den språkliga medvetenheten. Att läraren har god multilingvistisk kompetens 
och vilja att använda olika språk som resurser i lärandet, är också en viktig faktor i 
främmandespråksundervisningen. Elever med brister i en eller flera av språkförmågorna läsa, lyssna, 
tala och skriva ska ha möjlighet till fördjupad och intensiv träning i just dessa, varför det är viktigt att 
de fyra förmågorna kartläggs och bedöms individuellt, även om de undervisas integrerat i 
klassrummet. Forskningen belyser också vikten av språkliga strategier vid inlärning av ett nytt språk. 
Språkinlärning är en aktiv process och metakognition, dvs kunskap om sitt eget lärande, är av stor 
betydelse för framgångsrik språkutveckling. En del elever har goda strategier med sig från 
modersmålsundervisningen medan andra helt eller delvis saknar dessa. Explicit undervisning i 
språkliga, kognitiva och metakognitiva strategier rekommenderas och främjar samtliga elevers 
främmandespråksinlärning och utveckling. Ortografiers betydelse för språkinlärning lyfts vidare då 
ordigenkänning och avkodning i ett språk med en djup ortografi (t ex engelska) fordrar både alfabetisk 
och logografisk läsning vid medan språkinlärning i ett språk med ytligare ortografi bygger på den 
alfabetiska principen (fonem-grafem kopplingen). Sist men inte minst, tar forskningen upp de 
utmaningar som möter lärare i klassrum där kunskapsvariationen mellan eleverna är stor. Trots att 
både forskning och läroplan förespråkar individuellt anpassad undervisning för att möta alla elever och 
deras behov, är detta både utmanande och svårt att genomföra praktiskt. Lärare lämnas att själva 
avgöra vilken undervisningsmetod är lämpligast och lärares personliga intresse, erfarenhet och syn på 
lärande styr generellt valet. En del lärare nivågrupperar eleverna, andra utgår från ett gemensamt ämne 
och ytterligare en del vänder sig till tekniken för att möjliggöra individualisering i största möjliga mån. 
Lärare vittnar om att arbetsbelastning och brist på tid utgör hinder i undervisningen av heterogena 
grupper och efterfrågar vidare forskning och kunskap inom området. 
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4.  Teoretiska utgångspunkter  
Då detta arbete belyser elever som lär i samspel med andra och lärare som stöttar och vägleder elever 
mot mål, kommer den sociokulturella teoriramen att genomsyra den. Dock räcker det sociokulturella 
perspektivet inte hela vägen då barn med med läs-och skrivsvårigheter behöver en mer strukturerad 
och direkt undervisning, varför fonetiskt perspektiv också präglar arbetet. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Lev Vygotskij, ses som sociokulturella perspektivets förfader. Enligt honom är sociala relationer 
kärnan i allt lärande. Lärande sker i samspel och gemenskap och språk förstås i relation till människors 
sociala och kulturella resurser (Jacobsson, 2012). Kunskap och mening skapas inte i första hand 
genom individuella processer utan i gemenskap och i ett sammanhang. Deltagande i en social miljö, 
interaktion och samarbete är således helt avgörande för att lärande ska kunna ske (Dysthe, 2003). 
Vygotskij (2010) menade att lärande sker hela tiden, föregår utveckling och börjar i den miljö ett barn 
växer upp. Barn lär sig om sig själv genom andra och individualiteten växer fram långt senare i åldern. 
Lärande och utveckling är vidare olika processer som sker simultanmässigt och inverkar på varandra. 
Han uttryckte också att allt lärande utgår från sociala aktiviteter och utvecklas först i samverkan med 
andra, sedan som en inre process, sk internalisering, i individens medvetande. Internalisering sker när 
den inlärda kunskapen blivit väl förankrad i människans medvetande och när denne kan göra den till 
sin egen. Internalisering sker genom att mentala funktioner överförs eller medieras med hjälp av 
kulturella verktyg som människor använder för att handla och förstå världen. Språket är enligt 
Vygotskilj (2010) det viktigaste kulturella verktyget och påverkas av de historiska, kulturella, sociala 
och individuella sammanhang där språket förekommer. Språket skapas och blir meningsfullt i 
samverkan med andra och språkliga verktyg förs vidare till nästa generation. Denna överföring, sk 
socialisation påverkar en individs uppfattningar och tolkningar av världen och sker i den närmaste 
omgivningen. Vygotskij (2010) menar också att då lärande sker kontinuerligt, är det inte fråga om om 
människan lär sig något utan om vad och hur. Han hävdade vidare att en individ kunde lära sig mer 
och nå större utveckling med hjälp av olika verktyg och stöd, det Bruner kallade för scaffolding (Säljö, 
2000). Vygotskij (2010) sa att det ett barn kunde göra tillsammans med någon idag, kunde det göra 
ensam imorgon. Med detta menade han att utveckling inte stannar av och att bedömning av en individs 
kunskaper alltid ska ske i perspektivet av dennes potentiala förmåga, eller proximala utvecklingszon.  

4.2 Fonetiskt perspektiv på läs-och 
skrivutveckling 

4.2.1  The simple view of reading 
The Simple View of Reading lanserades under 1980-talet av forskarna Philip Gough och William 
Tunmer (Fälth, 2013) och har haft stor betydelse för läs-och skrivpedagogiken i skolan. Fridolfsson 
(2017) beskriver att läsning enligt modellen, är en produkt av avkodning och förståelse (läsning= 
avkodning x förståelse). Brister i avkodning, oavsett ordförråd och grammatisk kunskap, leder till svag 
läsning och brister i språkförståelse, oavsett avkodning, ger lässvårigheter (https://www.legilexi.org). 
Modellen bygger på ett fonetiskt perspektiv (Fridolfsson, 2019) där läsning och skrivning ses som 
färdigheter som behöver läras in. Detta görs genom systematisk och strukturerad undervisning i 
kopplingen mellan språkljud och bokstäver. Fonologisk medvetenhet är kärnan i läs-och skrivinlärning 
och språkets tekniska sida står i fokus- delarna kommer före helheten (bottom-up). En tydlig 
progression från enkelt till svårt präglar metoden och den övar en sak i taget. Språkförståelse blir 
vidare omöjligt om avkodningen brister då det tar mycket energi i anspråk att traggla ord man inte kan 
uttala. Barn som inte vid skolstart har kunskaper om bokstäver behöver hjälp direkt- det är förödande 
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att vänta och se, betonar Fridolfsson (2017). Fonetiskt perspektiv bygger på en kognitiv teoriram 
(Fridolfsson, 2015). Ett stort ordförråd samt kunskaper om språkstruktur så som morfologi och syntax 
är viktiga för språkförståelsen. För att kunna ge elever verktyg att undersöka, manipulera och jämföra 
språk, behöver lärare ha gedigna språkkunskaper och kunna förmedla dessa. 

5. Metod 

5.1 Metodansats 
Då syftet med detta arbete var att belysa lärares upplevelser av undervisning, utmaningar och stöd i 
engelska, valde jag en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjustudie. Kvalitativ forskningsmetod 
utgår från att forskaren, med olika verktyg, försöker nå förståelse för någons livsvärld (Hartman, 
2004). Larsson (2011) skriver att kvalitativa studier undersöker hur något är beskaffat. Hartman 
(2004) menar att det handlar om att tolka människors beteenden och verbala utsagor om och om igen 
tills man når en fördjupad förståelse för deras subjektiva sätt att se på världen. De lärare som 
intervjuades samt de verksamheter som ingick i studien beskrivs kortfattat nedan 

5.2 Urval 

5.2.1 Deltagare 
Samtliga lärare har i studien avidentifierats genom att fingerade namn använts samt genom att inga 
uppgifter om arbetsplats eller kommun förekommer. Definition av kommuner efter invånarantal > 30 000 (små), 
mellan 31000-100 000 (medelstora) , < 100 000 (stora). 

Anna 

Utbildad i svenska och engelska. Arbetat som engelsklärare i mindre än fem år. Ämnesansvarig i 
engelska. Arbetar på en 6-9 skola i en medelstor, socioekonomiskt blandad kommun i Sverige. 
Kunskapsvariationen i klasserna är stor. 

Britta 

Utbildad i svenska och engelska. Arbetat som engelsklärare i 20 år. Arbetar på en 7-9 skola i en liten 
socioekonomiskt stark kommun. Högpresterande elever. 

Carina 

Utbildad i svenska och engelska. Arbetat som engelsklärare i 15 år. Arbetar på en 7-9 skola i en liten 
socioekonomiskt blandad kommun. Kunskapsvariationen i klasserna är stor. 

Dinah 

Utbildad i svenska och engelska. Arbetat som engelsklärare i ca 15 år. Arbetar på en F-9 skola i en 
liten socioekonomiskt blandad kommun. Skolan tillämpar nivågrupperad undervisning i engelska.  

Eva 

Utbildad i svenska och engelska. Arbetat som engelsklärare i ca 15 år. Arbetar på en 7-9 skola i en 
medelstor socioekonomiskt blandad kommun. Kunskapsvariationen i klasserna är stor. 
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5.3 Beskrivning av skolor 
Nedanstående tabell visar de skolor som ingick i studien. All information har tagits från Skolverket, 
(2018) samt de respektive verksamheters hemsidor. Med gymnasiebehörighet avses gymnasiets 
nationella program (Godkänt i minst sv, eng och ma krävs) och procentantalet är avrundat till närmaste 
heltal. 

 
Tabell 1. Deltagande skolor 

 Årskurser  

på skolan 

Elevantal 
(ca) 

Utrikes- 

födda  i 
% 

Betyg E-
A i år 9 i 
engelska i 
% 

Gymnasie- 

Behörighet 
i % 

1 6-9 300 33 80 60 

2 F-9 500 8 100 98 

3 7-9 300 36 77,2 59 

4 F-9 500 32 84,8 67 

5 7-9 1000 38 84,9 60 

5.4 Genomförande 
Då syftet med detta arbete var att belysa lärares upplevelser av undervisning, utmaningar och stöd i 
engelska, valde jag att intervjua ett antal lärare på olika skolor och i olika områden i Sverige. Skolorna 
skiljde sig åt både geografiskt, socialt och storleksmässigt och valdes ut genom bekvämlighetsurval. 
Då studien vidare ämnade att fånga elevers svårigheter i engelska på högstadiet, var det naturligt att 
försöka få tag i lärare som undervisade i engelska på högstadiet. På grund av tidsbrist valde jag att i 
första hand försöka nå lärare genom personliga kontakter men fick endast tag i en som hade möjlighet 
att delta. Därför gick jag vidare genom att kontakta olika skolor i nära kranskommuner. Av 
bekvämlighetsskäl valde jag intilliggande kommuner och för att få med eventuella variationer, 
kontaktade jag skolor i fyra olika kommuner. Samtliga lärare upplevde stor arbetsbörda och hade svårt 
att ta tid till intervjuer. Till sist lyckades jag ändå få tag i fem lärare som ville ställa upp men sedan 
fick tre lärare från två olika kommuner förhinder. Jag kom därefter, genom en studiekompis, i kontakt 
med ytterligare två lärare från två olika och avlägsna kommuner samt en lärare som jag kände sedan 
tidigare (dock inte i yrket utan privat). Urvalet bestod slutligen av fem lärare, från fem olika 
grundskolor och kommuner. Lärarna kontaktades via rektor (de jag rekryterat via personliga kontakter, 
via e-post) , som vidarebefordrade informationen till lärarna.  Innan genomförande av intervjuer 
skickade jag ett missivbrev till deltagarna. Syftet från början var att intervjua lärare på deras respektive 
arbetsplatser men på grund av geografiska faktorer, blev detta en omöjlighet. För likvärdighetens skull 
valde jag därför att genomföra telefonintervjuer med samtliga deltagare. 

5.5 Intervjuer 
Samtalen spelades in via Ipad. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Lantz (2013) beskriver 
att graden av strukturering i intervjufrågorna styr utfallet av svaren och svaren bestämmer vilken typ 
av databearbetning och analys som är lämpligast. Då studiens syfte var att fånga lärarnas uppfattningar 
av svårigheter, dvs deras innersta tankar var det viktigt att försöka få så omfattande svar som möjligt. 
Jag valde därför semistrukturerade intervjufrågor som jag följde upp med följdfrågor beroende på 
informanternas svar.  
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5.6 Analysmetod 
I denna kvalitativa intervjustudie har en induktiv analysmetod med en fenomenografisk ansats 
tillämpats. Larsson (2011) uttrycker att kvalitativ metod kan utgå från både första- och andra 
ordningens perspektiv, vilket innebär att forskaren antingen kan beskriva hur något är (första 
ordningens perspektiv) eller hur något uppfattas att vara (andra ordningens perspektiv). Denna studie, 
vars syfte är att studera elevers svårigheter, men ur lärares perspektiv, ger inga allmängiltiga sanningar 
om vilka svårigheter elever faktiskt stöter på. Inlärning sker ju alltid inom en individ och är subjektiv. 
Den belyser istället lärares uppfattningar om dessa svårigheter. Ansatsen bygger därmed på andra 
ordningens perspektiv och är fenomenografisk. Larsson (2011) resonerar fortsatt att fenomenografisk 
metod utgår från ett empiriskt material i form av intervjuer och att det viktiga är att fånga så många 
olika uppfattningar som möjligt om ett fenomen. Fejes & Thornberg (2015) menar att svårigheten i en 
kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd data. Larsson (2011) belyser vidare att det i en 
fenomenografisk studie inte handlar om att ta reda på hur många personer uppfattar ett fenomen si 
eller så utan att få fram en diversitet av perspektiv. Det är dessa olika uppfattningar om samma 
fenomen som bidrar till att våra perspektiv vidgas och ger möjlighet till större reflektion och ny 
kunskap. Då huvudsyftet med detta arbete är att lära mig nya saker om utmaningarna i engelska för att 
på bättre sätt kunna hjälpa elever i svårigheter, anser jag fenomenografisk ansats vara ett bra val. 
Larsson (2011) understryker att metoden ska ses som ett verktyg och verktyg väljs utifrån det problem 
som ska lösas. Sist men inte minst, handlar fenomenografi om att dyka under ytan och fånga 
uppfattningar som man till en början inte visste fanns ”Uppfattningar är ofta den oreflekterade grund 
på vilken åsikter vilar” (Larsson, 2011, s.21).  

5.7 Analysprocess 
Efter att intervjuerna var inspelade och klara transkriberades de ordagrant. Därefter skrevs de ut och 
lästes igenom ett flertal gånger för att hitta det väsentliga i varje intervju. Viktiga uttalanden och 
tankar ströks under och sammanfattades. I nästa steg ströks allt som hade med syftet och 
frågeställningarna att göra under. Därefter klipptes uttalandena ut och markerades med bokstäverna A-
E beroende på vilken intervjuperson som hade gjort uttalandet. Lapparna från varje intervjutranskript 
samlades i en hög. Som ett första steg i sorteringsarbetet grupperades lapparna efter frågeställningarna, 
(svårigheter, identifiering, stöd, uppföljning) Detta förfarande hämmade dock tankeprocessen. Efter en 
stunds iakttagande började vissa mönster dock synas och lapparna grupperades då efter dessa och 
namngavs. Processen med att stryka under, klippa ut och sortera uttalandena gjordes därefter om ett 
flertal gånger då det underförstådda inte framkom under de tidigare analysprocesserna. Till slut 
utkristalliserades tre olika kategorier ur materialet. Dessa var syn på lärande, stor kunskapsvariation 
utmanar samt utvärdering, uppföljning och specialpedagogiskt stöd. 

5.8 Metoddiskussion  
Detta arbete har varit oerhört intressant och lärorikt då det behandlat många olika områden och belyst 
diverse aspekter av engelskundervisning. Det har dock, av samma orsak, också varit svårt då 
spridningen är stor och att i en C-uppsats få med allt som är viktigt i området, är praktiskt omöjligt. 

Arbetets svagheter ligger därmed i att intervjufrågorna behandlade många olika aspekter. Bredden på 
frågorna kan ha medfört att alla frågor inte följdes upp i största möjliga utsträckning och därmed kan 
någon beröringspunkt ha missats. Då datamaterialet dock var gediget och analysen gjordes mycket 
noggrant, anser jag ändå att den kvalitativa metoden och den fenomenografiska ansatsen fungerat väl. 
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5.9 Studiens trovärdighet 
Lantz (2013) skriver om att en god intervju ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet. 
Metoden måste ge tillförlitliga resultat, alltså vara trovärdig och resultatet måste vara giltigt, alltså 
vara valid för undersökningen. Dessutom ska studien och dess slutsatser kunna granskas av oberoende 
forskare. Fejes & Thornberg (2015) utvecklar och resonerar att graden av trovärdighet och 
tillförlitlighet i en studie beror på hur systematisk och noggrann forskaren varit i datainsamlandet, 
bearbetningen och analysen. Lantz (2013) betonar vikten av forskarens kompetens i det beforskade 
området, intervjumetodik och färdigheter att skapa en god dialog och menar att dessa kompetenser har 
stor betydelse för slutresultatet och kvalitén i studien. 

Studiens syfte och frågeställningar är noga genomtänkta, liksom intervjuguiden och analysmetoden.  
Urvalet till studien kunde dock varit större men då det var svårt att få tag i lärare som hade möjlighet 
att medverka, blev underlaget tunnare. Därför kan inga allmängiltiga slutsatser dras av resultatet. 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant. Omfånget på datamaterialet från intervjuerna 
är gott och möjliggör djupare analyser av lärares utsagor. I enlighet med fenomenografisk ansats har 
intervjuerna lästs och bearbetats om och om igen, meningsbärande enheter identifierats och kategorier 
skapats och ombildats efter noggrann reflektion och eftertanke. 

 

5.10 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ska forskaren följa fyra huvudkrav för god 
forskningssed, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. I denna studie har samtliga huvudkrav uppfyllts; informationskravet genom att 
informanterna i förväg informerats om studiens syfte, samtyckeskravet genom att deltagarna fått 
information om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst, konfidentialitetskravet 
genom att all datamaterial avindentifieras och nyttjandekravet genom att materialet endast används till 
studien. All ovanstående information delgavs informanterna via ett missivbrev innan studien 
påbörjades. Fejes & Thornberg (2015) belyser forskarens egen roll i forskningen och menar att denne 
aldrig är objektiv till det beforskade. Medvetenhet om detta är viktigt i all forskningsarbete, inte minst 
vid intervjuer där relationen mellan forskare och informant är av största vikt för ett gott utfall. Lantz 
(2013) preciserar och säger att det i en intervjusituation alltid finns en påverkansfaktor eller 
intervjuaffekt att ta hänsyn till. Informanter är påverkningsbara i olika grad och forskarens alltid måste 
beakta sin egen påverkan på den intervjuade genom att vara uppmärksam på hur frågorna ställs, om de 
är ledande i karaktär, om flera frågor ställs samtidigt eller om något annat stör samspelet mellan 
forskaren och informanten. I denna studie genomfördes intervjuerna via telefon, varför samspelet inte 
kan analyseras djupare. Jag försökte ställa öppna, icke-ledande frågor samt lyssnade aktivt på 
informanternas utsagor. Jag ämnade att ställa en fråga i taget men upptäckte under genomlyssningen 
att jag emellanåt blev för ivrig och ställde två frågor samtidigt. Dock följde jag upp med följdfrågor då 
något förblev oklart eller då jag önskade få mer fördjupade resonemang om något. Ett etiskt dilemma 
uppstod dock då jag, på grund av lärarnas tidsbrist, inte lyckades få tag i helt för mig okända 
informanter och därför valde att intervjua en väninna. Lantz (2013) betonar att relationen mellan 
intervjuaren och informanten ska vara professionell. Läraren i fråga och jag är vänner privat, bor långt 
ifrån varandra och har aldrig haft någon yrkesmässig relation. Då det dessutom handlade om en 
telefonintervju torde intervjuaffekten, trots vår vänskap, vara begränsad. 
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6. Resultat  
Med den första kategorin, syn på lärande och stöd, menas hur lärare ser på lärande, svårigheter, stöd 
och utveckling samt vad som de anser viktigt i ämnet engelska. Här ingår också frågan om vem som 
ansvarar för att lärande sker. I nästa kategori, stor kunskapsvariation utmanar, belyses lärarnas 
uppfattningar om heterogena gruppkonstellationer. I den sista kategorin, utvärdering, uppföljning och 
specialpedagogiskt stöd beskrivs till sist hur och när lärare utvärderar och följer upp elevernas 
kunskaper samt hur de ser på specialpedagogiskt stöd och behovet av det. 

6.1 Syn på lärande och stöd 
Det som framkommer i lärarnas utsagor, vad gäller synen på lärande är undervisning kopplat till 
elevernas vardag, intressen och övriga ämnen samt lärande som fångas i flykten. Kommunikation står i 
fokus och målspråket är ett viktigt undervisningsredskap. Läsning och skrivning ses som svårast för 
eleverna att behärska i engelska. För att hjälpa elever i läsning och skrivning använder lärarna sig av 
enklare material, förkortade texter och gloslistor, stödmallar och modellering i undervisningen. Även 
webbaserade övningsprogram samt strategiundervisning tillämpas. Elever i behov av stöd 
rekommenderas läsa svensk-engelska under språkvalstimmarna.  

 

6.1.1  Innehåll utifrån intresse 
Lärarna uttryckte att engelska var ett fritt ämne som de själva eller tillsammans med eleverna kunde 
forma. 

Och sen är det ju alltså, både svenskan och engelskan är ju roliga ämnen därför att det är, det är klart att man 
har en kursplan att följa men man kan göra, alltså man ska ju läsa, skriva, tala, lyssna eeh men vad..hur man 
gör det är ju ganska öppet på många sätt. Så att ehh tillsammans med eleverna så kan man ju forma ganska 
mycket själv (Britta) 
 
Och det är väl en av dom stora fördelarna med engelska att man kan läsa nästan vad som helst så länge man 
fokuserar på de fyra förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala (Eva) 

 

De ansåg också engelskämnet vara tacksamt då det gick att göra så mycket med språk, att det var lätt 
att omge sig med språket och att eleverna kunde göra snabba och synliga framsteg. 

Men engelska upplever jag i alla fall att jag ganska enkelt kan få eleverna att språkbada mer hemma(…) O 
sen tycker jag det är fantastiskt roligt för att eleverna märker väldigt tydligt själv när dom blir bättre. Helt 
plötsligt inser dom att oj, jag har haft ett helt samtal på engelska eller jag läste hela den där texten…Jag 
upplever att det är ett ämne där dom tydligt kanske själva känner när dom lyckas så. Det tycker jag är häftigt! 
(Anna) 

 

Lärarna planerade undervisningen utifrån teman och ämnen som låg nära elevernas vardag, intressen 
och övriga ämnen. Skönlitteratur användes som bas i starkare grupper. 

 
Jag försöker tänka att det vi gör i engelskan inte är en isolerad ö utan jag lyssnar väldigt mycket på kanske 
so och no lärare. Vad gör eleverna nu? Hur kan jag använda det? (Anna) 
 
Nu så kan jag säga att i de flesta grupperna använder jag ingen lärobok utan jamen i grupper som kommit 
ganska långt så använder jag mycket skönlitteratur och utgår från. Och kanske plockar in ämnen som dom 
är intresserade av (Dinah) 
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6.1.2 Kommunikation och målspråk 
Både Dinah och Eva lyfter vikten av att börja lektionen med en muntlig aktivitet (warm-up) för att 
kasta in eleverna i rätt språk 

Men annars så tänker jag att en lektion ska ju innehålla eeh.. alltid nånting muntligt. Att prata engelska , 
gärna inleda lektionen med med det så att man liksom hamnar i nån sorts engelskamode, att det är det vi ska 
göra..så gärna nån warm-up av nåt slag muntligt…eeh med diskussionsämnen eller ´would you rather´ 
question eller nåt som är ganska enkelt för de flesta att haka i (Dinah) 
 
Jag är nog…har fokus på kommunikation, mycket på att kommunicera.  
Vi försöker prata varje lektion så att vi har nån warm-up (Eva) 

 

Anna tar upp Skolverkets riktlinjer gällande kommunikationens roll i undervisningen 

Mm, jag tänker också att en del elever ..ej alltså, mycket med engelska upplever jag att det handlar om att 
våga försöka. Att en del av dom fastnar i att det måste vara rätt hela tiden, att det måste vara korrekt (…) 
Medans om man läser läroplanen och det Skolverket säger så handlar det ju om att kunna kommunicera 
(Anna) 

 

Samtliga lärare i studien angav att de talade målspråket i stor eller mycket stor grad på lektionerna. De 
menade att det var viktigt att förmedla målspråkets betydelse för eleverna och att agera god förebild 
genom att använda det engelska språket i största möjliga utsträckning. 

O sen kan man ju, jag vet ju dom elever som man kan prata engelska sen individuellt med kan man ju göra 
det, när man cirkulerar i klassrummet. Men att försöka att använda engelskan så mycket som möjligt. Vill 
jag att de ska prata engelska så då behöver ju jag göra det. Det är ju svårt o få dom prata engelska om jag 
pratar svenska (Britta) 

 

 

En lärare talade enbart engelska på sina lektioner av hänsyn till samtliga elevers språkbakgrund 

Så jag har ju elever i mitt klassrum som inte kan svenska ööh..överhuvudtaget nästan, som är väldigt 
nyanlända så för mig så redan alltså..även i de klassrum där jag har elever där alla kan svenska så använder 
jag ändå engelskan  men det gör ju också att jag faktiskt inte..jag har har faktiskt inget val, jag kan inte ha 
lektioner på svenska utan jag pratar engelska på mina lektioner men jag se ju till att alla hänger med (Anna) 

 

Carina valde medvetet att inte använda engelska i för stor utsträckning i klassrummet 

Jag använder det i stor utsträckning (…) Jag råkade på en film där dom hade lagt fram lite forskningsresultat 
som dom hade gjort där dom jämförde English only och English mainly och där eleverna verkade få bäst 
grepp om saker o ting när det var English mainly (Carina) 

 

Anna berättade hur hon skapade en tillåtande och engelskspråkig miljö i klassrummet 

Så har de lärt sig att i det här klassrummet så försöker man. Så närde kommer in t ex om det kommer in 
annan personal o snabbt ska säga något till klassen (…) om dom kommer in under min lektion så ber jag 
dem, den personen att också att, ja men prova på engelska, kom igen. För jag vill att..jag vill liksom visa att 
jamen titta, nu kom rektorn och på lite knagglig engelska fick ur sig det han ville, det gick ju också bra. 
Titta, vi förstod ju! (Anna) 

 

Enligt gav målspråksanvändandet i klassrummet resultat. De flesta elever talade engelska i ganska hög 
grad. 

Aa, det ser också lite olika ut i olika grupper eeh. Jag skulle väl säga att de flesta försöker ju att använda 
engelska. De blir ju vana vid att det är engelska som är målspråket och det är det som dom förväntas använda. 
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Jag skulle väl säga att i min åtta…dom har ju haft mig i ett och ett halvt år nu, där använder de flesta engelska 
ja i väldigt stor utsträckning. (Dinah) 

 

Carina menade att eleverna behövde påminnas om att tala engelska på lektionerna 

Ja, eeh det är.. inte i så stor utsträckning, utan jag kan gå och ställa en fråga till en elev som jag vet bör 
kunna svara mig på engelska men dom svarar ändå så då brukar jag försöka skämta och säga ” I´m sorry, I 
don´t understand. What did you..” och så försöka härma litegrann och säga med lite engelsk brytning det 
dom just har sagt så då kommer dom på sig att aah just ja..(Carina) 

 

6.1.3 Fånga lärandet  
Flera av lärarna talade om att lärande pågick hela tiden samt fångades under lektionstid och under 
arbetets gång.  

Ah men att försöka läsa på lektionerna vad dom skriver och ge snabb feedback o där kan man ju fånga in 
gemensamma saker som är svåra. Men lektionerna är ju viktiga…man kan ju liksom inte sitta och vänta tills 
man avslutar arbetsområdet utan försöka fånga in det under arbetets gång. Sen vet man ju, nu har jag en ny 
sjua då men utifrån vad dom har med sig sen tidigare att försöka stötta upp så att dom inte behöver 
misslyckas det första utan få stödet så fort som möjligt. (Britta) 

 
Andra använde kontrollverktyg i form av inlämningsuppgifter, prov och diagnoser i början av en 
termin eller ett läsår för att få syn på elevernas kunskaper och svårigheter. 

Mm, vi har ett system på skolan att när eleverna kommer i årskurs 7 så gör vi ett diagnostiskt test som testar 
av läsförståelse, ordförråd, hörförståelse, skrivförmåga och det muntliga och även grammatik (…) Då blir 
det ganska tydligt vilka elever som har svårigheter. Men sen under högstadiet gör vi olika typer av tester, 
olika diagnoser (Eva) 
 
Sen har vi ju skrivuppgifter såklart som dom lämnar in, då skriver vi i det programmet som heter Chromex 
att man vet att dom…man kan inte googla eller kolla upp saker utan det som är skrivet har man producerat 
själv (Britta) 

 

Anna uppmärksammade inte bara rätt och fel elevsvar utan la märke till hur och på vilket sätt eleverna 
löste uppgifterna  

Jag tänker att jag försöker både att identifiera var dom har problem i engelska men också dom här lite mer 
metakognitiva förmågorna, den här självregleringen, den hära..att kunna skumläsa, att kunna följa rubriker, 
att kunna följa en instruktion,  att kunna flytta fokus…sånt tittar jag också jättemycket på när det gäller 
sexorna för jag tänker att det måste jag också kunna komma åt och jobba med (Anna) 

 

Hon tog också hjälp av studiehandledare i de fall språket inte gjorde eleven rättvisa och för att se vad 
denne egentligen kunde 

Eeh och när jag har elever som inte kan svenska än eller som inte har.. som kan svenska men inte har den 
språkkänslan riktigt så..då eeh försöker jag nytta studiehandledare för att gå via deras modersmål för att 
förklara  till exempel hur man komparerar nånting eller skillnaden på adjektiv o verb eller genitiv –s eller 
vad det nu är. Så försöker jag använda deras språk i så stor utsträckning som möjligt (Anna) 

 

Britta, Dinah och Anna uttryckte att eleverna själva berättade hur de lärde sig, vad som var svårt och 
varför 

Ja, men förhoppningsvis…alltså jag försöker ju säga till mina elever att det är bra att spela med öppna kort, 
alltså är det saker som är svåra så är det bättre att säga det direkt (…) Så att försöka att dels att dom är ärliga 
med att ja men vi är ju i skolan för att lära oss saker så att (…)våga fråga, säga till (Britta) 
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Så det handlar ju hela tiden om att ha eleven med sig, prata med eleven och se vad det är dom upplever är 
svårt (Dinah) 

 

6.1.4 Svårigheter i ämnet 
 
Att läsa och skriva är svårt, menar Dinah och Britta 

Om jag börjar i andra änden, vad som är lättast. Det muntliga har ju många..har ju många med sig. Det är 
väl…jag skulle säga att det är läsförståelsen och skrivandet som kanske vållar störst bekymmer för många 
(Dinah) 
 
De har ju ofta en ganska god förståelse, det är den som kommer först (…) Och sen när man ska uttrycka sig 
själv så är det där hindren uppstår lite grann (…) skrivandet är kanske det som är svårast och som ställer till 
det för flest elever i slutändan (Britta) 

 

Anna talar om läsförståelsen blir bristande på grund av att avkodningen inte fungerar 

Och vi har pratat om att det är nästa steg att vi ska screena av eleverna på avkodning på engelska också för 
att vi upplever att för en del av dom…fastnar redan på avkodningssteget, att dom hinner inte ens liksom 
läsförståelse blir lidande för att avkodningen liksom..(Anna) 

 

 Carina upplever att hörförståelse är svårt för nyanlända elever 

Eller i vissa..i många fall..jag har en pojke från Syrien som går i årskurs nio. Han är..han är rätt bra på 
engelska. Han har ..och jag vet inte hur han har burit sig åt. Han kanske har lätt för det eller så men så fort 
det kommer till hörförståelse så är det väldigt jobbigt för honom. Läsförståelse går betydligt lättare för 
honom. 

 

Både Eva och Britta menar att ett begränsat ordförråd och att sätta ord i sammanhang medför 
svårigheter. Självförtroendet kan också sätta krokben för eleverna. 

Eehm, ja men det är…dom kan ha ett ganska bra passivt ordförråd och kunna enstaka ord men det är ju att, 
hur dom används i sammanhanget och det, det gäller ju såklart ofta svagare elever som kanske kan mekaniskt 
lära sig ord (…)  brister i ordförråd, det påverkar ju begripligheten av texten(…) Om man saknar ord eller 
man använder orden på fel sätt… (Britta) 
 
Alltså (…) dom elever som är svaga i engelska skulle jag säga att det är bristande ordförråd och också i 
kombination med att man inte riktigt tror på sig…(Eva) 

 

Anna menar att elever saknar lässtrategier 

Eeh t ex så är det nationella vi hade, det är fyra ganska långa texter ändå men det ska väl vara korta texter o 
sen såhära i vilken text hittar du fakta om det här o så ska dom välja a, b eller c. Var i jag märker att eleverna 
läser om alla fyra texter i varje fråga. Så dom har inte greppat att dom kan skumläsa dom (Anna) 

 

Samt att de inte reflekterar och tar lärdom av eventuella misstag när de skriver… 

O skriver dom på engelska så är dom vana att använda Google Translate eller autokorrigering och då 
använder dom inte det på ett medvetet sätt, alltså dom tänker att vänta det här ordet blev rödmarkerat, undra 
varför, jaha så här stavar man…utan dom bara trycker såhär klick, klick, klick och så är det rättat (…) jag 
upplever att många elever genar på ett sätt jag inte ser dom göra i andra ämnen för att det finns så mycket 
verktyg eller direktöversättningar (Anna) 

 
Britta menar att det ställs högre krav på nationella prov på skrivna texter 
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Och ser man på nationella proven (…) Där är ju kraven i och för sig större, egen produktion muntligt eeh är 
ju inte liksom..behöver inte ha samma korrekthet gällande grammatik och andra saker som skrivandet så att 
det har väl också med den delen att göra att det är högre krav på en skriven text (Britta) 

 

6.1.5 Anpassningar i ämnet 
 

Eva och Britta anpassar för elever med svårigheter genom att erbjuda förenklade texter och mindre 
antal glosor 

Eh, vi anpassar läxor eeh, inte så att man slipper glosor eller vad man ska säga men att man kanske väljer ut 
vissa glosor. Samma sak där att det är kanske bättre att lära sig 10 glosor ordentligt än 20 som snurrar runt 
i huvet o som man blandar ihop  (Britta) 
 
Ofta kör vi läxor, inte alla lärare gör det men ofta har vi glosläxor och texter..att man ska anpassa o få lite 
enklare material (Eva) 

 

Eva använder också stödmallar för att hjälpa elever med skrivsvårigheter 

 
Men t ex dom som inte har engelska med sig sedan tidigare har vi ofta när man ska skriva texter, man har 
stödmallar till hjälp..Ska man skriva ett brev t ex, de starka eleverna inga problem, man ska bara ha med 
saker, punkter som de ska ha med. Elever som har svårigheter kan behöva ha stödmallar med vissa fraser 
förskrivna. Och jobba med strategier…(Eva) 

 

medan Anna modellerar för eleverna i samma syfte 

Sen jobbar vi ju också på skolan liksom hur jag kan stötta på lektioner (…) och där jobbar jag ju mycket 
utifrån modellerande, jag jobbar utifrån genrepedagogik att jag tänker att okej nu ska eleven, vi säger 
sexorna, dom ska skriva en presentation. Ja men då gör vi en tillsammans (…) sen om man vill så får man 
bara byta ut till sig själv (…) nästa gång kanske du får en stödmall (…) Och tredje gången kanske du kan 
skriva när jag sitter bredvid och fjärde gången gör du det själv. Aah jag försöker hela tiden tänka att dom 
måste inte klara det själv första gången (…) hellre då att jag stöttar och stöttar så att de lär sig än att jag bara 
släpper o säger att nej nu är det ett bedömningstillfälle (Anna) 

 

Ett flertal lärare använde också lärplattformar och webbaserade övningsprogram som gav eleverna 
möjlighet att öva på ord och meningar på egen hand och få resultat direkt 

vi arbetar med Google classroom o då har jag ett ckassroom som eleverna får tillgång till där jag bara matar 
in uppgifter som är helt frivilliga men där det finns, det finns material om det är så att jag men jag skulle 
vilja öva på det här, det finns hörförståelse lite allt möjligt. Jag brukar också, där finns det också länkar till 
t ex Brittish Council har en hemsida där man kan jobba mycket med förmågorna själv. Där man kan, där det 
finns liksom, man lyssnar på en hörförståelse o trycker man i såna här kryssfrågor typ o så får man sina 
resultat själv (Anna) 

 

Carina hjälper elever med språkstörning eller dyslexi genom att läsa högt 

Eehm, del så har man ju dom som har dyslexi och kanske i flera fall i kombination med språkstörning. Em, 
där jag försöker, alltså försöker så mycket det går att hjälpa dom så att dom kan göra nånting muntligt eeh. 
Eller att jag kan läsa högt till exempel nånting för dom. Så att dom kan förstå liksom, så att dom slipper sitta 
med en stor tjock text själva så att säga (Carina) 

 

Dinah och Carina ansåg att det var för lite tid i ämnet engelska i skolan 

Både skrivande och läsandet, jag tänker att det är samma som i svenska att det är förmågor som man behöver 
aktivt jobba med och som många kanske enbart jobbar med i skolan. Har man då kanske inte med sig de 
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förmågorna, man är inte på nivån när man kommer upp till mig, jag tänker i sjuan. Då krävs det ganska 
mycket för att ta igen och komma upp på den nivån (Dinah) 
 
Jag tycker att det är väldigt lite tid på engelska på högstadiet. Att det är 120 minuter  liksom men man ska 
ändå ha alla godkända liksom. Och att det inte finns nåt direkt spelrum för det heller (Carina) 

 

6.1.6  När anpassningar inte räcker 
 
Lärarna talade om särskilda stödinsatser i form av mindre grupper, avskilda studierum samt 
resurspersoner för att stödja elever som, trots anpassningar i klassrummet, ej nådde målen. Eleverna 
rekommenderades också läsa språkval svensk-engelska istället för ett modernt språk. Några lärare 
använde sin egen förtroendetid eller fritid till att hjälpa elever i behov av stöd. 

 

 På Dinahs skola finns fasta stödgrupper i engelska för de svagare eleverna 

Ja, vi har alltså organisatoriskt på skolan har vi två klasser…om man tänker det finns 7a och 7b och sen har 
vi en mindre grupp i varje årskurs som vi kallar för stödgrupp (Dinah) 

 

som hon anser fungerar väl och är för elevernas bästa 

Och det upplever väl jag gynnar många, att man faktiskt blir den här mindre gruppen som..ja men som 
jobbar med ett anpassat material, där man är på samma nivå så att säga. Eeh, jag tänker att som elev sitta i 
ett klassrum med 28 andra och vara..man kanske själv är på 7:ans nivå fast man går i 9:an, det säger sig ju 
självt att det är väldigt väldigt svårt även om man gör anpassningar (Dinah) 

På Annas och Evas skolor finns möjlighet till frivilligt stöd i mindre grupp 

Eeh, vi har i de flesta klasser ett system som är tre lärare på två klasser. Det innebär att en del elever går och 
jobbar i en mindre grupp (…) Vi tvingar ingen (Eva) 
 
Vi har ett..vi kallar det för grundengelska. Och det är en möjlighet , det är en frivillig tillfällig placering i en 
grupp där man får jobba med engelska från början. Alltså dom som är helt nyanlända, eller dom som 
har..kanske läser svenska som andraspråk o skulle behöva läsa engelska som tredjespråk (…) vi har 
treparallelliga klasser o det blir en fjärde grupp med en utbildad lärare som läser engelska från grunden. Eeh, 
men vi får ju inte nivågruppera eleverna så det här är ju frivilligt, det är ett erbjudande o det är tillfälligt. 
Eeh, men det är u framförallt för typ eleverna som kommer i nian där vi håller på o skriver en argumentative 
essay och dom behöver lära sig ”hello, my name is..(Anna) 

 

Elever i behov av tillfälligt stöd kan få det i ett särskilt studierum, säger Britta och Carina 

Vi har en studiegård eeh dit elever kan gå i perioder, inte fast..att man alltid går till studiegården men man 
kanske behöver göra det under ett arbetsområde för att, ja det är nåt särskilt man jobbar med eller man 
behöver extra stöttning (Britta) 
 
Ja, just nu är det ett rum i paviljonerna. Där har vi ett antal lärare som kan ta emot elever som behöver jobba, 
kanske ibland i lugn och ro och ibland på en annan nivå än vi har i klassrummet Så det kan ju vara ett 
steg..eeh. För några elever som har en annan typ av bekymmer, t ex inom autismspektrat, så kan de också 
får hjälp med sina ämnen i en eeh lugnare miljö där de kan sitta mera avskärmat o få mer stöd för där är det 
väl..om det är många elever på plats så kanske det är 8-10 st 
 (Carina) 

 

Elever i behov av stöd i engelska rekommenderas att läsa svensk-engelska istället för moderna språk. 

Läser man t ex spanska eller franska och det också är svårt då brukar vi ha en diskussion att man kanske 
skulle fundera på att byta till sv/en för att få den här stöttningen, få lärarstöd (Dinah) 
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Det var dock inte alltid säkert att behörig engelsklärare fanns att tillgå 

Vi har, det heter svensk-engelska. I år har vi försökt göra en uppdelning mellan oss ämneslärare så att de 
har ju tre pass i veckan då. I sjuan o nian i alla fall. Och då ska ett pass av det vara riktat mot engelska, ett 
mot svenska som är lite mer lärarstyrt, o sen har vi haft ett pass där dom kan välja lite mera själva. Då är det 
ämnes..för det är inte alltid så, ibland har ju svensk-engelska…det är ju inte alltid en ämneslärare i svenska 
och engelska har haft den undervisningen. Det beror lite på hur tjänsterna har sett ut. I år har det prioriterats 
lite bättre  (Britta) 

 

Anna hjälpte elever i behov av stöd på sin egen tid 

Eeh, sen är det också..och det här ligger kanske utanför mitt jobb men förra året hade jag en..då hade jag 
nior. Och dom elever som riskerade..alltså då hade jag, att jag tog delar av min förtroendetid till ett typ 
språkcafé på eftermiddagarna. Att jag då hade en timme nästan varje vecka när eleverna var välkomna till 
mitt hemklassrum och prata engelska. Typ såhär men köp med dig nån fika eller kom o häng en stund. Vi 
pratar engelska, ni kan få nån skrivuppgift.. är det nån grammatikgrej vi behöver gå igenom? Och det gav 
jätteeffekt. Det..jag kan på rak arm säga tre elever som kom in på gymnasiet ganska tack vare på grund av 
det som hade, som jag inte tror hade klarat engelskan annars och några på IM som ändå fick godkänt i 
engelska men som inte klarade alla andra ämnen (Anna) 

6.2 Stor kunskapsvariation utmanar 
Majoriteten av lärarna uttryckte att nivån mellan de som var riktigt starka i engelska och de som var 
väldigt svaga i samma klassrum, hade ökat markant de senaste åren. Anledningen till detta var att 
många elever använde mycket engelska på fritiden medan andra var nyanlända med inga eller 
bristande engelskkunskaper. 

 

Anna och Carina uttryckte vilka utmaningar nyanlända möter i skolan och engelskundervisningen 

Medans jag har elever som har lärt sig engelska i ett liksom ett flyktingläger på väg till Sverige, där 
engelskan blir nästan nån form av pidgin-blandning  eh mellan olika språk till dom som aldrig e till dom 
som engelska är helt nytt det ska jag nu lära mig samtidigt som jag lär mig svenska som också är helt nytt 
(Anna) 
 
Eeh, för att på nåt sätt så är det som att..om man är uppvuxen här, om man har tittat på barnprogram sen 
man var liten eller har lyssnat på radio eller vad som helst så har man på nåt sätt, vi matas ju med engelska 
hela tiden. Men kommer man från Somalia och bara har gått i koranskola i ett år så då är det..då är det svårt 
(Carina) 

 

Eva beskrev utmaningarna med heterogena kunskapsnivåer i undervisningen 

Nej, men det är en jätteutmaning som vi har. Jag tror att många upplever att just som jag sa att klasserna är 
så mycket mer heterogena idag jämfört med vad de var för 10-15 år sen. Just för att vi har så många elever 
som är väldigt duktiga på engelska idag, tack vare gaming och internet och liknande och i samma klasser 
har vi också elever som har eeh…stora svårigheter…Så det är en jätteutmaning (Eva) 
 
Men är det elever som inte behärskar språket, vi har ganska många elever som kommer till oss..nyanlända 
bland annat så finns det..som inte kan engelska. Och då blir det på helt annat sätt, då får man kommunicera 
med..ibland kroppsspråk, ibland lite svenska, ibland att man får översätta till modersmål o liknande. (Eva) 

 

Britta talade om att hon behöver utveckla och höja kvalitén på sin undervisning för att utmana de allt 
duktigare eleverna 

Jag tycker ju att av dom 20 år som jag jobbat så är ju (…) många är ju faktiskt väldigt duktiga i engelska 
och det gör ju att man behöver höja kvalitén på sin undervisning (Britta) 
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Carina och Britta ansåg också att det var svårt att undervisa väldigt heterogena grupper  

Oj! Ehm den har blivit mycket svårare på senare år tycker jag (…) Eeh, och under förra läsåret då hade vi 
parallellt med engelskan i årskurs sju, åtta och nio, så hade vi en grupp nybörjarengelska. Eeh, men det har 
vi inte längre (…) Och det är jättesvårt (…) Och där misslyckas jag med största säkerhet (Carina) 
 
Men det finns u jättemycket behov och i dagsläget har ju inte vi…förut hade vi ett digitalt läromedel, förra 
året, som hette Digilär och där fanns…varje text fanns på en basic och en avancerad nivå (…) Det fanns 
ändå en tanke att alla elever skulle kunna jobba med samma text fastän den ena texten var lite enklare med 
enklare ord och förkortad medan den andra var lite svårare. Men det blev nerdragningar på det…(Eva) 

 

Eva och Carina beskrev att brist på tid, kunskap och resurser gjorde att elever mer eller mindre fick 
hänga med så gott det gick  

 
Och det är klart att man skulle önska att vi hade mycket mycket mer resurser och också mycket mer kunskap 
om hur man jobbar med elever som har svårigheter eeh (…) Och jag upplever att många lärare…man hinner 
liksom inte alltid med på det sättet som man skulle önska. Dels kanske man inte har kunskapen men att man 
inte riktigt hinner med. Och många (…) Nej, men eleverna har bara fått hänga med, de får hänga med så 
gott de kan…Vilket blir väldigt tråkigt (Eva) 
 
Men jag kan inte heller säga att jag känner att jag har nån jättebra grund från utbildningen och stå på i det 
här (Carina) 

 

6.3 Utvärdering, uppföljning och 
specialpedagogiskt stöd 
Vad gäller uppföljning av elever som trots anpassningar inte nådde målen, rådde det stor osäkerhet hos 
lärarna. En del satte in egna insatser som de ansåg passade medan andra sökte stöd i kollegiet för att 
bredda sitt perspektiv på elevens svårigheter och behov av stöd. Vilka insatser som sattes in för de 
olika svårigheterna preciserades inte närmare. Stödet följdes upp i olika grad och efter olika lång tid 
och vems ansvaret var för att följa eleven till mål rådde det olika åsikter om. Några lärare hade tillgång 
till indirekt specialpedagogiskt stöd medan andra inte hade någon kontakt med speciallärare eller 
specialpedagoger. De elever som fick särskilt stöd direkt av en speciallärare/ specialpedagog, fick det i 
svenska (inte engelska). 

6. 3.1 Insatser , utvärdering och ansvar 
Eva och Anna uttryckte att de i första hand diskuterade eleven med kollegor och arbetslag 

Vi är ganska många engelsklärare på skolan och försöker liksom dividera såhär ”Vad har du gjort och hur 
kan jag göra?(Eva) 
 
Ja men då har vi ju arbetslagsträffar (…)Vi försöker tänka ut nya anpassningar, finns det annan kompetens 
vi kan koppla på? Finns det nånting som funkar hos nån annan som jag kan prova och sen skriver vi ett 
uppföljningsdatum (Anna) 

 

Eva menar att när insatser utvärderas beror på typ av insats och det som ska läras in 

Det kan ju vara eeh, är det ord, att det handlar om att eleven ska, man ser att eleven inte lär sig de här orden. 
Man kanske gör en åtgärd där. Och är det ett kortsiktligt mål att det ska fungera med läxan o då kan man ju 
utvärdera det efter bara några veckor kanske. Är det längre att det är läsförståelse som behöver utvecklas, 
då kanske man behöver längre tid (Eva) 
 

Britta säger att insatsernas längd varierar och att de utvärderas kontinuerligt 
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A men när det gäller studiegården om man är där. Så där är man ju kanske i en några veckor så o sen 
utvärderas ju det o ser om man har behov att, man kanske kan komma tillbaka till klass o, går man till 
studiegården så är man kanske där inte båda lektionerna utan kanske en av två då eeh. Så det utvärderas ju 
kontinuerligt (…) Eeh, annars gäller det väl att dels kanske sätta en viss tid på det man bestämmer (…)sen 
får man ju se hur det ser ut när den perioden är slut (Britta) 
 

Eva menar att diagnostisering på nytt kan vara en sorts utvärdering 

Jaa, vi får ju göra nån form av utvärdering. Ibland har vi gjort, ja men säg att man gör en diagnos först i 
årskurs 7 tex. Och sen sätter man in nån sorts stöd och sen får man utvärdera det med nå liknande prov, nåt 
likvärdigt prov. I det här Liber materialet så finns det prov test 1 och test 2 till varje årskurs som ska ligga 
på ungefär på samma nivå så att eeh…man får ju försöka se om det har skett någon utveckling…Att man 
gör nån liknande diagnos eeh för att utvärdera om det har skett någon utveckling (Eva) 

 

Dinah berättar att specialpedagogen har hand om åtgärdsplaner om elever behöver särskilt stöd och 
dessa utvärderas av specialpedagog i samarbete med ämneslärare 

Ja, alltså har man riktat stöd. Har du verkligen…är det inte en anpassning utan du har stöd, alltså extra tid 
eller nånting man gör under en längre period, då har ju eleven åtgärdsprogram. Och det utvärderas ju eeh, 
det kanske är lite olika men säg efter 8 veckor. Och det gör man ju (…) ofta tillsammans med 
specialpedagogen som skriver de här åtgärdsprogrammen, som har hand om systemen så (Dinah) 

 

Carina anser att tidigare bristande undervisning har betydelse för elevens svårigheter 

 

Jag har en elev som man tidigare under mellanstadiet har funderat om det kan finnas en dyslexi men då 
gjordes det ingenting och nu håller vi på och nu känns det lite grann som att eeh istället för att våga chansa 
så skriver ha ing.., för det är en kille, så skriver han ingenting. 
Så att han, det känns lite grann som att han lagt ner för att, 
ja i väntan på att få diagnos (Carina) 

 

Britta betonar sitt eget ansvar i att följa upp elevens utveckling 

Men det är klart att det är ju mitt ansvar att, att se till att det följs upp. För annars måste man ju ändra riktning 
eller ändra innehåll om det inte fungerar (Britta) 

 

Carina menar att utvärdering och uppföljning sker i mån av tid 

Jaah, det handlar nog framförallt om korta informella samtal när tid hittas en stund (Carina) 
 
Och på frågan vad hon gör om stödet inte fungerar ger hon följande svar 

Ja, du eeh, det var en jättebra fråga. Jag tror inte jag egentligen kan svara på det för jag kan inte komma ihåg 
att detta har hänt. Alltså inte på det sättet. (Carina) 

 

6.3.2  Specialpedagogiskt stöd  
Britta menar att specialpedagogen främst finns till för elever i behov av stöd i svenska (inte engelska) 

Vi har ju specialpedagog och dom elever som kanske har svårigheter i engelska kan ju också vara elever 
som har svårigheter i svenska..så att, men då är ju stödet mera riktat mot kanske i första hand svenskan ehm, 
så jag har ingen kontakt med specialpedagog kring engelskan nu (Britta) 

 

medan Eva berättar att de haft en speciallärare med utbildning i engelska förut och att eleverna och 
lärarna saknar den kompetensen på skolan idag 
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Förra året hade vi ju en speciallärare i engelska där vi kunde skicka iväg elever som hade stora behov. Det 
har vi inte i dagsläget (…) Förra året var det jättemånga elever från olika klasser som ”Åh, får inte jag gå 
till X?” för att man själv känner att man har ett behov av extra stöd så. Som man kanske inte alltid får i en 
klass på 28-30 elever (Eva) 
 

Anna resonerar att speciallärarens kompetens kommer eleverna till del via henne  

Ja, vi har en speciallärare (…) hon är fokus läs-och skriv och lärare i engelska, svenska och sva. Så hon har 
ju mycket det tänket. Det är inte neeh, jag skulle säga såhär, nä det är nog ingen kontinuerligt projekt, 
däremot så bollar jag otroligt mycket med henne och känner att jag får väldigt mycket. Och jag är 
ämnesansvarig i engelska (…)jag tänker att hennes kompetens kommer kanske lite via mig att hon och jag 
har ofta träffar. Vi prioriterar att ses, eeh vi upplever båda två att det är ett bra sätt för henne att komma ut i 
verksamheten och nå många (Anna) 

6.4  Sammanfattning av resultat  
Resultatet visade att lärandemiljön präglades av kommunikation och lärarna, liksom eleverna talade 
målspråket mestadels. Lärarna använde målspråket i stor utsträckning dels i undervisningssyfte och 
dels i syfte att agera som förebild för eleverna. De flesta lärare använde svenska emellanåt medan en 
lärare endast talade engelska av hänsyn till elever med olika språkbakgrund. Lärarna undervisade i 
grammatik på svenska då de ansåg detta vara för svårt för eleverna att förstå på engelska. En lärare gav 
dock de starkare eleverna de engelska grammatiktermerna. Engelskämnet sågs som fritt i 
utformningen och planerades utifrån lärarens eller elevernas intressen och behov. I starkare grupper 
användes skönlitteratur och i mindre starka grupper användes lärobok som bas i undervisningen 
medan en blandning av lärobok och annat material var vanligast i de flesta grupper . En lärare 
tillämpade ämnesintegrering i största möjliga mån medan en annan gjorde det när eleverna läste något 
särskilt viktigt tema. Lärarna började ofta lektionerna med en gemensam introduktion och därefter 
växlade de mellan gemensamma-, par-och gruppaktiviteter samt individuella uppgifter. Elevsynen var 
övervägande positiv och lärarna ansåg eleverna vara motiverade och snabblärda. Lärarna reflekterade 
över sin egen undervisning i stor grad. En lärare ansåg elevens ansvar och tidigare undervisning vara 
bristande och orsaken till nuvarande svårigheter. De största utmaningarna i undervisningen var enligt 
lärarna den stora kunskapsvariationen som fanns i klasserna, från elever som saknade grunder i 
engelska till de som använde språket flitigt i sin vardag. Lärarna saknade både material, kunskaper och 
tid för att nå alla elever i heterogena klasser. I skolor där fasta nivågrupper tillämpades fanns inte 
dessa utmaningar.  

Att läsa och i synnerhet att skriva var det som flest elever hade svårigheter med. Orsakerna till läs- och 
skrivsvårigheter ansågs bero på bristande ordförråd, bristande avkodningsförmåga, svårighet att sätta 
in ord i sammanhang samt avsaknad av kognitiva och metakognitiva strategier. Bristande ordförråd 
och hörförståelse var utmärkande svårigheter för nyanlända och de med bristande grundkunskaper 
medan läsförståelse och att sätta ord i sammanhang samt skrivsvårigheter var vanligast för majoriteten 
av elever. Eleverna genade genom att använda sig av digitala verktyg och hjälpmedel.  Två lärare 
ansåg att det var för lite tid i ämnet engelska i skolan för att uppnå god läs-och skrivförmåga.  

Svårigheterna identifierades främst under lektionstid, vid läs-och skrivövningar och när läraren gick 
runt och lyssnade på eleverna. Lärande sågs pågå konstant och fångades i flykten. Formativt arbetssätt 
och bedömning användes av flera lärare och majoriteten sa att en god och öppen relation dem och 
eleverna emellan främjade identifieringen av svårigheter. Kartläggning i form av diagnoser och 
bedömningsmaterial skedde på flera skolor i början av terminen eller året. En lärare uppgav inte att 
någon kartläggning eller diagnostisering av elevers kunskaper skedde. Endast en lärare uppgav att hon 
återgick till kartläggningen efter en tid för att följa upp elevens utveckling. 

Anpassningarna i klassrummet varierade från förkortade texter och gloslistor till enklare material och 
verktyg för självinlärning samt stödmallar och modellering av texter. Kognitiva och metakognitiva 
strategier lyftes som viktiga i syfte att hjälpa elever men endast en lärare gav uttryck för att hon lärde 
ut strategier i undervisningen. Nyanlända elever fick hjälp av studiehandledare. Elever som trots 
anpassningar inte uppnådde målen i engelska fick stöd i mindre grupper eller annat stöd utanför 



 

33 
 

klassrummet. De rekommenderades också att inte läsa moderna språk, utan istället svensk-engelska. 
Det var inte alltid behörig engelsklärare som ansvarade för denna undervisning. 

Trots att de flesta lärarna gav uttryck för att vilja följa upp elever i behov av stöd, visste de inte riktigt 
hur och när detta skulle ske. En lärare följde upp genom att eleverna fick göra om tidigare diagnoser, 
andra diskuterade med kollegor om hur och när stödet skulle utvärderas. Lärarna konkretiserade inte 
vilka stödinsatser olika behov krävde och uppföljning skedde olika beroende på insats och lärare. 
Några lärare betonade sitt eget ansvar i att följa upp elevens utveckling medan en lärare inte var säker 
på om eller hur uppföljning gjordes. 

Några lärare uttryckte önskan om att få stöd av speciallärare i klassen eller för elever i behov av stöd 
medan andra ansåg att det räckte att de själva tog del av specialpedagogiska tankar i syfte att kunna 
hjälpa eleverna på bättre sätt. Lärare som undervisade i nivågrupperade undervisningsgrupper 
uttryckte inget behov av specialpedagogiskt stöd. Elever som fick stöd av speciallärare uppgavs främst 
få det i svenska. 

7. Resultatanalys och Diskussion 

7.1 I förhållande till teoretiska utgångspunkter 
Utifrån resultatet präglas lärarnas undervisning av en sociokulturell inlärning och miljö där lärande 
sker med andra i en kommunikativ omgivning. Kunskap är ingen individuell process utan konstrueras 
i relation med andra. Målspråket ses som viktigt redskap i undervisningen för att lära eleverna innehåll 
men också för att visa på språkets effekter som relationsbyggare. Elever som talade målspråket med 
sina kamrater, lärde sig snabbt och vågade tala mer och mer. Språket fungerade som ett verktyg för 
interaktion och mediering av kunskap. Lärare som skapade engelsktalande klassrum verkade för att ge 
språket en viktig plats i allt lärande. Lektionerna startades med muntliga par-, grupp-och klassövningar 
och därefter kunde mer enskilt arbete påbörjas. Denna undervisningsmodell kan ses i ljuset av att 
lärande börjar i det sociala sammanhanget för att sedan apropieras (Säljö, 2000), internaliseras och bli 
till inre kunskap som kan förstås och övas på egen hand. Stödmallar och modellering av texter 
anknyter till Vygotskijs (2010) och Bruners (Säljö, 2000) lärandeteorier då eleverna övar på något som 
ligger strax över deras förmåga men får stegvis hjälp (scaffolding) att nå fram till mål, deras närmaste 
utvecklingszon.  Till en början är stödet omfattande men i takt med att eleven utvecklas, minskas 
stödet steg för steg; liksom Anna uttalade … jag försöker hela tiden tänka att dom måste inte klara det 
själv första gången (…) hellre då att jag stöttar och stöttar så att de lär sig än att jag bara släpper o 
säger att nej nu är det ett bedömningstillfälle (Anna). Här kan tilläggas att scaffolding för att nå den 
närmaste, eller proximala utvecklingszonen fordrar att det som ska läras in ligger strax över elevens 
kunskapsnivå. Är glappet mellan elevens faktiska kunskapsnivå och undervisningen för stort, blir 
också avståndet till elevens proximala utvecklingszon för långt. Enligt Säljö (2000) och sociokulturell 
teori är det viktigt att planera undervisningen utifrån elevers vardag och intressen för att eleverna ska 
kunna relatera till innehållet och på så vis bli mer aktiva i sin egen inlärning; något lärarna beskrev att 
de gjorde. Digitala verktyg och appar/ program för självständigt lärande som användes i 
undervisningen kan ses som kulturella verktyg eller artefakter för att nå lärande. Vygotskij (Säljö, 
2000) talar också om det inre talet, dvs vårt inre tänkande och menar att det är först när vi nått det inre 
talet som vi förstått något på riktigt. Att elever lär sig att använda strategier och reflektera över språk 
och inlärning, är därmed av yttersta vikt. 

Vad gäller andra-tredje-och främmandespråksundervisning knyter inlärningsmetoder och strategier 
även till det fonetiska perspektivet som betonar att läsning är en problemlösningsprocess som kräver 
både avkodning och förståelse för att fungera (Simple View of Reading). Forskningen betonar den 
fonologiska medvetenhetens roll vid inlärning av språk och menar att bristande andraspråksinlärning i 
regel alltid beror på fonologiska svagheter i modersmålet och att svårigheter i främmandespråk kan 
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härledas till andraspråksutvecklingen. Positiva erfarenheter liksom negativa följer alltså med från ett 
språk till ett annat, varför basen i modersmålet är fundamental för att resten av språkbyggandet ska bli 
stabilt. Avkodning är den första grundläggande färdigheten som måste behärskas i läsinlärning för att 
förståelse och flyt ska kunna följa. Av resultatet av döma, hade flest elever svårigheter med läsning 
och skrivning i engelska, vilket kan tyda på en bristande grund i den fonologiska medvetenheten, men 
behöver inte göra det. Elever som uppvisar svårigheter i engelska eller annat främmandespråk bör 
dock kartläggas för att ta reda på vilka färdigheter eleven behöver öva mer på. Eventuella fonologiska 
svagheter kräver riktad och intensiv undervisning i fonem-grafemkopplingen i målspråket och 
insatserna ska sättas in tidigast möjligt. Vad gäller engelska, är forskningen också överens om att 
språket, på grund av dess djupa ortografi, innebär en extra utmaning, inte minst för de med läs-och 
skrivsvårigheter. En lärare hade uppmärksammat att en del elever med läsförståelsesvårigheter också 
hade tydliga problem med avkodning på engelska och önskade screena eleverna i avkodning framöver. 
Resultatet i undersökningen visade att ett flertal lärare kartlade elevernas kunskaper i färdigheterna 
läsa, lyssna, tala och skriva men ingen kartläggning av fonologiska färdigheter gjordes. Forskningen 
belyser också det faktum att många elever, både dyslektiker och icke-dyslektiker, hoppar av studierna i 
moderna språk (främmandespråk) på grund av fonologiska svårigheter, istället för att få hjälp att 
åtgärda dessa. Eleverna går då miste om ett ytterligare språk och eventuella meritpoäng till gymnasiet. 
Dessutom har språkinlärning en gynnande bumerang-effekt för ju fler språk vi lär oss, desto mer 
metakognitivt medvetna blir vi, vilket underlättar vidare språkinlärning. Olika språk har olika 
ortografier och avkodning och fonologisk träning ska därför ske i det språk svårigheterna uppkommer.  

7.2 I förhållande till bakgrund och tidigare 
forskning 
Att betygsstatistiken i engelska för elever i årskurs 9 på senare år sjunkit är inte konstigt med tanke på 
att andelen nyanlända elever, som ofta bor i socioekonomiskt utsatta områden (https://www.svd.se), 
ökat i klasserna. Liksom Bender & Kornhall (Arena Idé, 2018) skriver finns det ofta ett samband 
mellan en skolas betygsstatistik och de socioekonomiska förhållanden eleverna kommer ifrån. Enligt 
lärarna kommer många nyanlända elever ofta helt utan eller med bristande kunskaper i engelska. De 
placeras ofta i klasser med elever med betydligt bättre kunskaper i språket och förväntas uppnå samma 
villkor och mål som övriga elever. Det säger sig själv att det är svårt att lära sig ett andraspråk, 
skolspråk och ett tredjespråk samtidigt. Cenoz, Hufeisen & Jessner (2001) skriver att en 
tredjespråksinlärare kan ha god hjälp av de strategier och färdigheter hen utvecklat i 
andraspråksinlärningen. Dock behöver andraspråket ha befästs väl, vilket inte alltid är fallet med 
nyanlända elever som är i färd med att lära sig både svenska och engelska samtidigt. För att stödja 
eleverna, bör läraren se olika språkbakgrunder som resurser och använda dessa för att nå elever. En 
framgångsrik undervisning för flerspråkiga elever innehåller inslag av multilingvistik. Cenoz, 
Hufeisen & Jessner (2001) menar att om lärare synliggör de olika språkens struktur och funktion och 
jämför ord och språk med varandra, kommer eleverna få en större förståelse för språkens ursprung och 
därmed utveckla metalingvistiska strategier som hjälper dem i den vidare språkinlärningen. Detta 
fordrar dock multilingvistisk kompetens hos lärarna. Lärarna bör också , liksom Anna gör, ta hjälp av 
studiehandledare för att förklara något för eleven och för att själv lära sig mer om elevens språk och 
kultur. Av lärarna var det endast en som uttryckte sig aktivt vända sig till studiehandledaren för stöd. 
Ingen sade sig samarbeta med modersmålslärare och ingen tycktes arbeta med olika språk på sättet 
Cenoz, Hufeisen & Jessner (2001) förespråkar. Skolinspektionen (2010) bekräftar bilden att nyanlända 
inte får den undervisning de behöver då lärarna i stor grad saknar kunskaper om barnens bakgrund och 
nivå samt utnyttjar modersmålslärare och studiehandledare i för snäv utsträckning.  

Vidare visade resultatet att nyanlända främst tycktes ha bristande ordförråd som påverkade både läs- 
och hörförståelsen medan övriga elever mötte hinder vid skrivande, när de skulle sätta ord i 
sammanhang eller formulera en längre text. Enligt tidigare forskning är de nyanlända eleverna 
generellt bra på avkodning men har svårigheter med läs-och hörförståelse pga många okända ord och 
begrepp. De behöver öka sitt ordförråd samt få hjälp med att använda läs-och hörstrategier. Elever 
med andra skrivsvårigheter tog ofta genvägar när de skulle skriva egna texter. Verktyg och hjälpmedel 
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så som Google Translate och autokorrigering användes utan reflektion och eftertanke. Enligt Ashton 
(2017) är det viktigt att elever i förväg får undervisning i användningen av verktyg innan de lämnas att 
arbeta självständigt med dessa. Han menar att elever också är olika mogna för att arbeta självständigt 
med digitala verktyg och att kontrollera och styra sitt lärande. Hur många lärare som explicit 
undervisade i användningen av verktyg och strategier framgår inte i intervjuerna men en lärare 
uttalade sig om att hon, förutom resultatet, även tittade på strategier och användningen av dessa vid 
prov och inlämningar och en annan sa att det var viktigt att jobba med strategier på lektionerna. 
Derewianka (2014) menar att skrivsvårigheter ofta kommer av att det muntliga betonats i 
undervisningen medan det skriftliga istället har skuffats undan. Hon uttrycker att avståndet mellan 
talet och skriften är stort och att elever ofta lämnas ensamma med sitt skrivande. De behöver lära sig 
upptäcka vad som finns längs vägen genom gemensamma tal-och skrivövningar, som uppmuntrar till 
samtal, reflektion och metareflektion. Enligt lärarna i undersökningen präglade kommunikation 
lärandet och undervisningen i klassrummet och det är möjligt, liksom Britta säger, att skrivövningar 
inte förekommer i lika stor utsträckning. Men det är väl där att vi kan se att många elever kanske 
behöver ha lite skrivarskola sådär, i lite kortare skrivövningar o sådär (Britta) 

Vad gäller stöd till elever med olika behov visar resultatet på att anpassningar i klassrummet främst 
ges genom förenklade och begränsade texter, förkortade gloslistor, enklare material samt digitala 
verktyg och lärplattformar. Stödmallar och modellering användes i syfte att stärka skrivandet. Det som 
inte framgår är vilka insatser som sattes in för olika behov. Kanske har detta att göra med att jag inte 
utförligt frågade om detta eller kanske rör det sig om att lärarna inte reflekterade över detta i 
undervisningen. Då endast en av lärarna uttryckte att hon följde upp eleverna efter kartläggningen av 
deras kunskaper samt då samtliga lärare var osäkra gällande uppföljning av stöd, är det inte orimligt 
att tro att det rör sig om det senare. Om så är fallet, kan elever, liksom Aslam (2013) befarar, förbli 
utan stöd eller få felaktigt stöd som inte ger effekt. Elever med dyslexi, liksom elever med svårigheter 
i moderna språk, hamnar enligt forskningen ofta i språkvalsgruppen svensk-engelska fastän de 
egentligen behöver få riktad undervisning i målspråkets ortografi. Enligt lärarna rekommenderades 
också elever med svårigheter i engelska, att välja bort moderna språk. Liksom Höien & Lundberg 
(1998) samt Af Sandeberg (2015) betonar, räcker ett sociokulturellt perspektiv på undervisning inte 
för alla barn. De med läs-och skrivsvårigheter (samt barn i riskzonen för dessa) behöver en 
strukturerad och direkt undervisning i fonologisk medvetenhet. De behöver dessutom tydliga 
läromedel med möjligheter till mycket repetition och överinlärning. 

Undervisning i heterogena grupper var svårt, medgav ett flertal lärare i undersökningen. De uttryckte 
att behoven var stora och nivåskillnaderna eleverna emellan hade ökat kraftigt de senaste åren, från de 
som aldrig hört engelska till de som talade språket flytande. Lärarna ansåg det svårt att hinna anpassa 
för samtliga nivåer och saknade både nivåanpassat material och kunskap i hur man undervisar 
heterogena grupper. Ashton (2017) ger en liknande bild av lärarnas upplevelser. Han skriver att lärarna 
lämnades att på egen hand finna metoder och arbetssätt som gynnade heterogena grupper. Lärarna 
valde arbetsmetoder efter personlig tycke och smak- inte efter beprövad vetenskap eller kunskap. De 
sade sig också sakna kunskap om vilka arbetsmetoder som var bäst lämpade för grupper med stor 
kunskapsvariation.  

Resultatet visar också på att lärarna i min undersökning såg det nödvändigt att elever som saknade 
baskunskaper undervisades i mindre grupp utanför klassens ramar. I tre undersökta verksamheter 
fanns det nybörjargrupper i engelska och i de övriga två hade dessa tagits bort. Lärarna önskade dock 
dessa åter.  

Avslutningsvis pekar både resultat, tidigare forskning samt Skolinspektionens rapport (2011) på att 
ojämlikheten bland skolorna är stor och att skolan, trots sitt kompensatoriska uppdrag, inte lyckats 
jämna ut skillnaderna mellan elever med olika socioekonomiska förhållanden. Att lärare och i många 
fall även speciallärare saknar kunskap om läs-och skrivinlärning i just engelska är bekymmersamt 
samt det faktum att skolledare inte har tillräcklig insikt i hur engelskundervisningen på skolorna 
bedrivs och hur stödet ges och följs upp. Forskningsunderlaget i området är dessutom tunt. 
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8. Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis utgår engelsklärarnas undervisning från det sociokulturella tänket där lärande 
sker i social gemenskap och där tankar, kultur och kunskap förmedlas genom språk. Eleverna 
uppmuntras till att tala, diskutera och kommunicera och språket lärs in under roliga och fria former. 
Undervisningens utformning är fri och läraren har möjlighet att välja innehåll utefter eget intresse, 
kunskap och erfarenhet. Det som slår mig, är dock om denna frihet och muntliga fokus, kan ha 
baksidor? I egenskap av engelsklärare upplever jag nämligen, liksom både Skolinspektionens rapport 
(2011) och lärarnas utsagor visar, att elevernas skriftliga färdighet är betydligt sämre än den muntliga. 
De saknar ord, genar med verktyg och har generellt en låg skriftlig nivå på texter. Jag inser också att 
jag nog inte heller övat skrivande med dem tillräckligt utan förespråkat muntlig interaktion. Då 
elevernas resultat på de nationella proven också pekar på försämrade skriftfärdigheter, behöver vi nog 
börja balansera det muntliga med det skriftliga i högre grad och undervisa i skrivande mer riktat och 
effektivt. Det står dessutom i kursplanen för engelska att 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 
förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal 
och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare…(Skolverket, 2011a) 

 

Med tanke på att samtliga lärare i undersökningen uttryckte tveksamhet gällande stödets uppföljning, 
funderar jag om det kan bero på lektionernas fria utformning och ämnets stora vidd. Lärarna menade 
att engelskämnets stora fördelar var just att kunna utforma undervisningen fritt och efter målen för 
läsa, tala, lyssna och skriva. Jag tänker att om alla lärare får bestämma utformningen själv och stödet 
och uppföljningen därmed också blir fria till innehåll, hur blir då likvärdigheten? Får elever det stöd de 
har rätt till och vem bedömer det? Då speciallärare och specialpedagogisk kompetens i engelska 
saknas på de flesta skolor och då speciallärarutbildning med inriktning engelska inte ens finns, finns 
det stor risk att ett kvalificerat stöd till elever uteblir. Skolinspektionens rapport (2011) pekar på att 
anpassningar, stöd och uppföljning av elever i behov av stöd i engelska brister och att rektorer och 
ledning i många fall inte ens är medvetna om problematiken.  

Med speciallärarutbildning med inriktning engelska, kanske elever med dyslexi får kompetent hjälp i 
ordavkodning på engelska och nyanlända kvalificerat språkligt stöd av lärare med multilingvistiska 
kompetenser. Då kanske elever i behov av stöd, får det på riktigt även i engelska. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då detta arbete varit brett i utformningen och behandlat både läs-och skrivsvårigheter, heterogena 
grupper samt andraspråksinlärning, har intresset väckts för en rad olika frågor. Det skulle vara väldigt 
intressant att undersöka vad avsaknaden av specialpedagogiskt stöd i engelska beror på. Eleverna har 
historiskt nått goda resultat i engelska, även om några få, särskilt dyslektiska elever alltid halkat efter i 
ämnet. Idag har vi dock en mycket större andel elever, som inte kan engelska alls, i klassrummen. 
Kanske har forskningen och skolan helt enkelt inte hållit jämna steg med samhällsutvecklingen och 
därför inte insett behovet av specialpedagogiskt stöd i engelska? Även engelskans utformning och dess 
eventuella konsekvenser på stöd skulle vara spännande område att forska vidare i, liksom elevernas 
upplevelser av undervisningen och stödet i engelska. 
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Bilaga 1 
 

            Missivbrev till lärare 

 

Hej 

Mitt namn är Heidi Kotiranta. Jag studerar sista terminen på speciallärarutbildningen vid Stockholms 
universitet och ska nu skriva mitt examensarbete på avancerad nivå. Då jag är språklärare i grunden 
och undervisar i bl a engelska har jag fokuserat på specialundervisning i språk.  

I denna  studie önskar jag intervjua lärare i engelska för år 7-9 och skulle varmt uppskatta just din 
medverkan. Intervjun tar ca 30 min. 

 

Jag ämnar skriva om elevers svårigheter i engelska och vilket stöd som elever ges i ämnet.  

Studiens syfte är att undersöka hur engelsklärare som undervisar elever i år 7-9 ger stöd till elever som 
riskerar att inte nå målen för år 9 i engelska. 

 

Hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet kommer att tas, vilket betyder att du informeras om  studiens 
syfte, deltar frivilligt och kan avbryta ditt deltagande när du vill. Dina svar behandlas konfidentiellt 
och alla personuppgifter avidentifieras. Resultatet av studien används enbart i forskningssyfte och du 
har rätt att ta del av den färdiga studien om du så önskar. 

 

Jag hoppas att du vill medverka i denna studie och återkommer till dig för svar nästa vecka. 

 

Vid vidare frågor om studien, kontakta mig eller min handledare Siv Fischbein på specialpedagogiska 
institutionen på Stockholms universitet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Heidi Kotiranta    

 

 

Student 

Heidi Kotiranta   

heidikaroline79@outlook.com  

07xx-xxxxxx 

 

Handledare 

Siv Fischbein    siv.fischbein@specped.su.se 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Allmänt 

 

Hur länge har du arbetat som engelsklärare?  

 

Kan du berätta lite om ditt arbete som engelsklärare? (Hur ser en typisk dag ut?) 

 

Vilken årskurs arbetar du i? 

 

Varför valde du att bli engelsklärare? 

 

Vad är det bästa med ditt arbete som engelsklärare? 

 

Undervisning av elever 

 

Hur ser din undervisning ut skulle du säga? Hur planerar du undervisningen? Vilket material/ vilka 
verktyg använder du? Varför? 

 

I hur stor utsträckning använder du målspråket (engelska) under lektionerna? 

 

I hur stor utsträckning använder eleverna målspråket under lektionerna? 

 

Stöter eleverna på några hinder i engelskundervisningen i klassrummet? (Vilka? / Hur ser dessa ut?)  

 

Hur kan elevers svårigheter i engelska yttra sig i undervisningen? (dyslexi, nyanlända, andraspråk, 
språkstörning, svår ortografi, koncentrationssvårigheter) 

 

Vilka svårigheter är vanligast förekommande bland dina elever? Varför tror du att det är så? 

 

Stöd i engelska 

 

Vad gör du om en elev riskerar att inte nå målen i engelska? 

 

Hur identifierar du svårigherna hos eleverna?  
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Hur ger du stöd till de elever som behöver stöd i engelska? (I klassrummet- EA/ särskilt stöd hos 
spec.lärare? Språkval Eng. Provtillfällen/ vid NP.)  

 

Hur motiverar du stödets utformning? 

 

Hur ser du om stödet fungerar? ( Utvärderas?) 

 

Hur gör du om stödet inte fungerar? 

 

Finns det specialpedagogiska insatser i engelska på skolan? Hur ser dessa ut? Vem ansvarar för dessa? 

 

Övrigt 

 

Vill du berätta eller utveckla något mer? 

 

 Tack för din medverkan! 
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