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Titel 
”Det har alltid varit en liten klump i magen så, engelska.” 

 

English title 
”English gives me a bad gut feeling.”(vår översättning) 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka hur engelskundervisningen kan anpassas för elever med 

dyslexi samt få en fördjupad förståelse för hur några elever med dyslexi har upplevt 

engelskundervisningen i grundskolan. För att få svar på frågeställningarna genomförde vi 

kvalitativa intervjuer med fyra lärare och tre elever. Lärarna arbetar eller har arbetat med 

specialpedagogiska insatser mot elever som har svårigheter i engelska, eleverna är över 15 år 

och har dyslexi. Studien har en hermeneutisk ansats, med en explorativ karaktär. 

 

Resultatet visar att eleverna har upplevt engelska som det svåraste ämnet i skolan och att det 

har präglat deras självkänsla och motivation negativt. Vidare framgår av resultatet att det 

behövs tre komponenter för att det ska bli en framgångsrik undervisning för elever med 

dyslexi. För att kunna genomföra adekvata insatser i engelskundervisningen behövs en 

noggrann kartläggning av elevens specifika svårigheter och styrkor. För att kunna göra en 

sådan kartläggning krävs kunskaper i det engelska språkets djupa ortografi, komplexa 

stavelsestruktur och hur man lär ut grunderna. Det krävs även kunskaper om läs- och 

skrivsvårigheter samt en lyhördhet och vilja att lyssna till hur eleven själv upplever sina 

svårigheter och de insatser som erbjuds.  
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1. Inledning 

Engelska är ett världsspråk och ett av tre kärnämnen i grundskolans läroplan. Det krävs ett 

godkänt betyg i ämnet från grundskolan för att få gymnasiebehörighet. Alla elever i svensk 

skola förväntas behärska engelska när de slutar skolan. Under 2011 deltog Sverige i 

Internationella språkstudien där över 53 000 elever i 14 länder i Europa medverkade. 

Resultaten visar att svenska niondeklassare har mycket goda kunskaper i engelska. 66 % 

presterar på högsta nivån i läsförståelse och 77 % presterar på samma höga nivå i 

hörförståelse. Resultaten ligger lika högt som exempelvis Malta, där engelska är ett officiellt 

språk. Studien visar även att ämnet har hög status i Sverige (Skolverket, 2012). Den som inte 

behärskar språket i tal och skrift riskerar därför ett utanförskap. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter upplever engelska som det svåraste ämnet i skolan och flera av de eleverna 

får inte godkänt i ämnet (Jacobsson, 2009). Av samtliga elever som slutade åk 9 våren 2015 

var 7.3 % inte godkända i engelska (Skolverket, 2015). 

 

Denna studie görs som ett självständigt arbete inom speciallärarprogrammet med inriktning 

språk- läs- och skrivutveckling. Embryot till studien började gro under utbildningstiden 

genom de många intressanta och lärorika diskussioner som fördes mellan oss studiekamrater 

och lärare, både under föreläsningar men även efteråt i bilen på vägen hem... 

Speciallärarutbildningen har gett oss fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter.  

Under utbildningen blev vi medvetna om vår okunskap runt läs- och skrivsvårigheter och 

inlärning av engelska. Vi fick erkänna för oss själva att vi tidigare som klasslärare tyvärr 

”glömt bort” denna elevgrupp när det gäller anpassningar i engelska. Ovetande om 

elevgruppens behov hjälpte vi dem genom att ge lite kortare texter och lite färre glosor. Vi är 

båda grundskollärare 1-7 utan formell engelskkompetens, eftersom det inte var obligatoriskt i 

grundskollärarutbildningen 1-7 sv/ so. Trots det har vi undervisat i ämnet och mött elever där 

engelskan har blivit ett till synes oöverstigligt hinder, där även självkänslan har drabbats. Vår 

erfarenhet är att det saknas metoder, läromedel och kunskap för att kunna möta behoven. Att 

få mer kunskap om hur engelskundervisningen kan anpassas för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, är vår motivation till att göra följande studie med fokus på engelska och 

dyslexi.  

 

Det finns inte mycket forskning på området, enligt Estling Vannestål (2002). Förklaringen till 

det skulle kunna vara att de som har tagit sig an specialpedagogisk forskning saknat 

kompetens inom språkinlärning och tvärtom saknar språkinlärningsforskare en 

specialpedagogisk kunskap. Det finns därför ett behov av forskning och studier inom området 

(Estling Vannestål, 2002). 

 

Vi vill ta reda på hur engelskundervisningen kan anpassas för elever med dyslexi, dels genom 

att ta del av tankar från lärare som har erfarenhet av specialpedagogiska insatser riktat mot 

engelskundervisning, dels genom att lyssna till hur elever med dyslexi har upplevt 

engelskundervisningen och det stöd de har fått. Vår förhoppning är att skolan genom vidgad 

kunskap och en medveten metodik, skulle kunna förebygga att elever får svårigheter att lära 

sig engelska. 
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt förmedlas kunskap, som enligt vår bedömning kan vara av värde att ha med 

sig vid läsning av studien, under rubrikerna Läroplan för grundskolan, 4th grade slump, 

Behov av särskilt stöd, En skola för alla, Vanliga anpassningar i engelska, Språkligt 

självförtroende samt Elever i engelsksvårigheter. 

 

2.1. Läroplan för grundskolan 

Det centrala innehållet i engelska för år 1-3 ur Läroplanen för grundskolan (LGR11), kan 

tydas som att undervisningen inte bara ska innefatta muntliga aktiviteter, utan även moment 

med att läsa och skriva.  

Lyssna och läsa – reception 

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

 Enkla instruktioner och beskrivningar. 

 Olika former av enkla samtal och dialoger. 

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

 Sånger, ramsor, dikter och sagor. 

 Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion 

 Enkla presentationer. 

 Enkla beskrivningar och meddelanden. 

 Sånger, ramsor och dramatiseringar. (Skolverket 2011:31) 

I det centrala innehållet i engelska för år 4-6 utökas momenten mer tydligt med skriftliga 

aktiviteter. Under momentet Lyssna och läsa ingår ”Muntliga och skriftliga instruktioner och 

beskrivningar”, och under Tala, skriva och samtala: ”Presentationer, instruktioner, 

meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.”(Skolverket, 

2011:31–32) 

Jacobson (2009) menar att man bör tona ner de skriftliga momenten för elever med dyslexi 

och istället fokusera på de muntliga. ”Kanske är det så att läraren är alltför fixerad vid 

skriftspråket, vilket är till nackdel för de elever som har problem med just detta.” (Jacobson, 

2009:266) Ett dilemma för både lärare i engelska och för elever i läs- och skrivsvårigheter är 

att LGR 11 innehåller kunskapskrav där elevens skriftliga förmågor ska visas och bedömas. 

 

Om eleven inte uppnår alla kunskapskrav så innebär det ett F i betyg.  Utan ett godkänt betyg 

i engelska är eleven obehörig att söka till gymnasiet. Några av kunskapskraven i engelska för 

betyg E i slutet av år 6 lyder: ”I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan 

eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. […] I muntlig och 

skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och 

meningar.” (Skolverket, 2011:35) 
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I Skollagen, (2010:800, 10 kap.21§) beskrivs undantagsbestämmelsen som innebär att läraren 

vid betygsättning får bortse från enstaka delar av kunskapskraven, om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning som hindrar eleven från att 

uppfylla kunskapskraven. I lagtexten saknas entydiga definitioner av vad som menas med en 

funktionsnedsättning. Detta kan bidra till svårigheter för läraren vid tolkning om 

undantagsbestämmelsen kan användas och bedömningen kräver stor professionell kompetens. 

Syftet med undantagsbestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som inte annars 

haft möjlighet att nå ett visst betyg(Skolverket, 2014). 

   

2.2. 4th grade slump 

Det centrala innehållet för år 4-6  behandlar skriftliga moment i större utsträckning än det 

centrala innehållet för år 1-3. Eleverna förväntas härmed kunna både läsa och skriva mer 

omfattande texter på engelska (Skolverket, 2011). En möjlig förklaring till att elever stöter på 

hinder med engelska i år 4 skulle kunna härledas till begreppet 4th grade slump.  Ungefär i 

årskurs 4 så utökas textmassorna och eleverna förväntas att på egen hand kunna läsa 

skönlitteratur och faktatexter.  Kraven på en god läsförståelse och att kunna läsa med flyt 

ökar. Elever som av någon anledning inte har utvecklat tillräckligt goda lässtrategier och har 

ett sämre ordförråd, kan därmed få bekymmer att ta sig an årskursens undervisningsstoff. 

(Westlund, 2009).  

   

2.3. Behov av särskilt stöd 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. ”(Skollagen 3kap 3§) 

 

Persson(2008) framhåller att kärnan i den specialpedagogiska verksamheten är det 

förebyggande arbetet. Ett tungt ansvar vilar på skolan genom att alla ska ges stöd och hjälp, 

men det finns inte mycket beskrivet kring hur stödet ska gestaltas. 

 

De allmänna råden för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2014) 

redogör för skolans kompensatoriska uppdrag som innebär en strävan att uppväga elevers 

olika förutsättningar. För att ge alla elever förutsättningar att nå målen kan det krävas insatser 

i verksamheten på individ, grupp och organisationsnivå.  

 

En del elever behöver stöd och stimulans utöver den ordinarie undervisningen för att nå de 

mål som minst ska uppnås. Innan en stödinsats sätts in för en elev är det viktigt att skolan har 

sett över organisationen kring eleven. Exempelvis hur resurserna är fördelade, vilka 

pedagogiska metoder och material som används, hur lärmiljön runt eleven ser ut. I vissa fall 

kan förändringar i organisation kring en elev skapa förutsättning för lärande och utveckling. I 

andra fall krävs mer individinriktade stödinsatser. Dessa stödinsatser kan ges i form av extra 

anpassningar eller i form av särskilt stöd. Om det uppmärksammas att en elev riskerar att inte 

nå kunskapsmålen ska skolan skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar. Dessa 

extra anpassningar kan intensifieras och anpassas ytterligare. Om eleven trots stödinsatserna 

inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen anmäls elevens eventuella behov av särskilt stöd 
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till rektor. Enligt allmänna råden har fokus flyttats från att utvärdera elevens måluppfyllelse 

till att mer utvärdera effekten av insatta åtgärder (Skolverket 2014).  

 

2.4. En skola för alla 

”En skola för alla” har varit ett betydelsefullt begrepp i den svenska skolan, utifrån en 

demokratisk aspekt. Nilholm (2007) menar dock att tankarna främst funnits i teorin och inte i 

praktiken. ”Begreppet en skola för alla kan tolkas på många sätt, men det har hela tiden varit 

uppenbart att det varit svårt att hävda att skolan varit till för alla barn.” (Nilholm, 2007:50)  

 

Genom en skrivning i skollagen förändrades uttrycket elever med behov av särskilt stöd till 

elever i behov av särskilt stöd. Den språkliga förändringen antyder att svårigheterna ska 

förflyttas från barnet till att mer kunna bero på omständigheter i omgivningen (Persson, 

2008). 

Karlsudd (2011) menar att skolans styrdokument, kursplanemål och betyg uppmuntrar till 

sortering och segregering. Parallellt med kursplanemålen finns också de mål som uttrycker att 

skolans verksamhet ska omfatta alla och att alla elever har rätt att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Detta är enligt Karlsudd dubbeltydigt, svårt att hantera och kan skapa en 

frustration hos skolans personal (a.a.). 

 

2.5. Vanliga anpassningar i engelska 

Enligt vår erfarenhet är vanliga anpassningar i engelskundervisning kortare texter och färre 

glosor. Det förekommer även att elever får erbjudandet att ”slippa” engelska. För 10 -20 år 

sedan var det vanligt att helt ta bort engelsklektionerna på mellanstadiet för de elever som 

uppvisade störst svårigheter. Eleverna fick det sedan mycket svårt på högstadiet, där det 

förväntades att de hade lärt sig grunderna i engelska (Fouganthine, 2012, Föhrer och 

Magnusson, 2010). Jacobson (2009) förordar inte att man tar bort ämnet för elever som har 

stora svårigheter, utan man bör istället göra sitt yttersta för att finna adekvata åtgärder.  

 

I Skollagen 3 kap.12§ står:  

”Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan […] inte i rimlig grad kan anpassas 

efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7§ innebära avvikelser från 

den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen(anpassad 

studiegång).” (Skolverket, 2014: 56 ).  

 

Formuleringen betonar att det är effekten av det särskilda stödet som kan leda till beslut om 

en anpassad studiegång. Miller Guron och Lundberg (2000) menar att en kartläggning av 

elevens förutsättningar att lära sig engelska måste ligga till grund för beslut av olika åtgärder. 

De varnar för att av slentrian låta elever med lässvårigheter får reducerad kurs eller helt slippa 

engelska. Ovan nämnda åtgärder kan få motsatt effekt och snarare leda till att eleven får ett 

sämre ordförråd på engelska. Enligt Elbro (2004) är måttet på en persons ordförråd den enskilt 

viktigaste faktorn för språkförståelse. Även Stanovich (1986) lyfter fram sambandet mellan 

ett välutvecklat ordförråd och en god läs- och skrivförmåga. Ett rikt ordförråd utvecklas 

genom mycket läsning och genom att möta många ord. 
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Enligt vår erfarenhet kan en vanlig anpassning vara att ta hjälp av alternativa verktyg, såsom 

Ipad, dator, talsyntes och inlästa läromedel. De flesta läromedel i engelska innehåller idag 

digitala komplement, som finns tillgängliga för alla elever.  

 

2.6. Språkligt självförtroende 

Skolverket (2005) visar att ju bättre måluppfyllelse i engelska, desto mer lär man sig även på 

fritiden, genom exempelvis olika medier, på utlandsresor osv. Det omvända förhållandet 

gäller också, ju sämre måluppfyllelse, desto mindre vill och vågar man använda sig av 

engelska på fritiden. Lundberg (2010) menar att grundläggande för språkutveckling är att 

eleven vill och vågar använda språket. Detta uttrycks också i LGR 11: ”Undervisningen i 

ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar […]tilltro till sin egen förmåga att 

använda språket…”.(Skolverket, 2011:30) Det finns en koppling mellan språklig självbild 

och intresse och vilja att delta i språkundervisningen. Ett svagt språkligt självförtroende 

påverkar elevens möjligheter negativt medan ett gott språkligt självförtroende kan innebära 

ytterligare möjligheter till inlärning. I detta perspektiv blir engelskundervisningen i skolan 

särskilt betydelsefull. Språkkunskap är ett resultat av aktivitet där undervisning har en central 

roll (Lundberg, 2010). 

 

2.7. Elever i engelsksvårigheter 

Enligt Estling Vannestål (2002), har elever med svårigheter i engelska inte varit en prioriterad 

grupp i jämförelse med grupper som har svårigheter i svenska och matematik. Ett kategoriskt 

förhållningssätt har dominerat och dåliga prestationer har tillskrivits elevens bristande 

förutsättningar. Svårigheterna har sällan kopplats ihop med undervisningen. Vidare 

identifierar Estling Vannestål (2002) två stora huvudgrupper med svårigheter i engelska. Den 

ena gruppen är de elever som har läs- och skrivsvårigheter på sitt modersmål svenska. Den 

andra gruppen är mycket heterogen och består av elever med utländsk bakgrund och ett annat 

modersmål än svenska (a.a.).  

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till elever som på grund av läs- och skrivsvårigheter stöter 

på hinder i engelskinlärningen. Studien har smalnats av ytterligare genom att vi fokuserar på 

elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, också kallat dyslexi. Vi har valt att använda 

oss av begreppet dyslexi, dels på grund av att det är kort och dels för att de flesta är bekanta 

med termen (Höien & Lundberg, 2013). I de fall vi skriver enbart läs- och skrivsvårigheter 

menar vi den stora gruppen i läs- och skrivsvårigheter där svårigheterna kan ha många olika 

orsaker (se vidare figur 1 i avsnitt 4.1 för mer utförlig beskrivning.).  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur engelskundervisning kan anpassas för elever med 

dyslexi, samt få en fördjupad förståelse för hur dessa elever kan ha upplevt 

engelskundervisningen i grundskolan.  

 
 Vad anser speciallärare vara faktorer för framgångsrik engelskundervisning för elever 

med dyslexi? 

 

 Vilka insatser erbjuder skolan elever som riskerar att inte nå målen i engelska på 

grund av dyslexi? 

 

 Hur har elever med dyslexi upplevt engelskundervisningen i grundskolan? 
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4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 

Svensk forskning inom området elever med dyslexi och engelskinlärning är sparsam. Det 

finns studier som har fokus på dyslexi och andraspråksinlärning. Då sker inlärningen i en 

majoritetsmiljö (se t.ex. Hedman, 2009) där inläraren är omgiven av språket, exempelvis om 

man har flyttat till ett land med ett nytt språk. Det finns vissa svårigheter med att dra 

paralleller från dessa studier, eftersom inlärning av ett främmande språk (engelska) skiljer sig 

från andraspråksinlärning i majoritetsmiljö. Främmande språkinlärning sker i klassrumsmiljö 

som är en begränsad miljö. För att ringa in vårt fokus presenterar vi tidigare forskning och 

litteratur utifrån följande rubriker, som vi anser vara betydelsefulla för vårt problemområde: 

Läs- och skrivsvårigheter, Främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning, 

Ortografins betydelse för läsinlärning, Läsinlärning på engelska, Insatser och åtgärder samt 

Motivation och självkänsla. Vi inleder med kapitlet Läs- och skrivsvårigheter för att reda ut 

begreppet och visa på den problematik som kan visa sig i användandet av begreppet. 

 

4.1. Läs- och skrivsvårigheter 

 

The Simple View of Reading är en modell som innebär att läsfärdigheten är en produkt av de 

två faktorerna avkodning och språkförståelse, L= A x S (Hoover & Gough, 1990). Precis som 

i multiplikation så blir produkten ”noll” om en av faktorerna är ”noll”.  För att uppnå 

läsfärdighet behöver man behärska både avkodning och språkförståelse. När 

avkodningsförmågan är svag men språkförståelsen hög, benämns det dyslexi (a.a.). 

 

Enligt Jacobsson (2006) uppskattas att ca 20-25 % av den vuxna befolkningen har läs- och 

svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter kan ses som ett övergripande begrepp, som antingen 

kan bero på individuella förutsättningar eller faktorer i omgivningen (figur 1).   

 
Figur 1. Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson, Svensson m.fl. ,2006) 
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Enligt figur 1 är exempelvis brister i syn och hörsel, neuropsykiatriska faktorer och 

medicinska faktorer omständigheter som kan leda till läs- och skrivsvårigheter. Som de 

dubbelpekande pilarna i figur 1 visar kan några faktorer vara både orsak och verkan. Till 

exempel kan emotionella faktorer leda till läs- och skrivsvårigheter och omvänt kan läs- och 

skrivsvårigheter ge emotionell påverkan.  Specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, vars 

primära orsak är ”fonologiska faktorer”, representeras av en relativt liten grupp ca 4-5 %. 

Gränsen mellan generella och specifika svårigheter är inte knivskarp. För att understryka detta 

har linjen på bilden gjorts prickad (Jacobson, Svensson, m.fl. 2006).  

 

4.1.1. Specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 

Kunskap är dynamisk och det som är sant idag kan ha ändrats i morgon. Vetenskapen 

innehåller därför en paradox där den söker efter sanning och ändå är under ständig förändring 

(Thurén, 2007). Ett tydligt exempel på det är dyslexibegreppet, som reviderats i takt med att 

forskning visat på ny kunskap. Efter många års debatterande formulerades 1968 en definition 

av dyslexi av World Federation of Neurology, som var den dominerande ända in på 1990- 

talet. Definitionen begränsas till att personen har en allmän eller hög begåvning i övrigt:  

”A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional 

instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon 

fundamental cognitive disabilities which are frequently of constitutional origin.” 

                                                                                        (Höien & Lundberg, 2013:13) 

 

Även senare definitioner gör den distinktionen att det ska finnas en diskrepans mellan 

begåvning och lässvårigheter för att få betecknas som dyslexi. Det finns dock inte tillräckligt 

stöd i forskningen idag för den s.k. diskrepansdefinitionen. Den är likväl populär, vilket skulle 

kunna vara en effekt av att kända, begåvade personer med dyslexi har fått mycket medial 

uppmärksamhet. Höien och Lundberg nämner inte begåvning i sin definition, som lyder: 

 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen 

kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går 

som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. 

Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter 

hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer 

grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta 

område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.” 

(Höien & Lundberg, 2013:21) 

 

Många forskare är idag eniga om att dyslexi innebär en ihållande svaghet i det fonologiska 

systemet, oberoende av intelligens. Kvarstående svårigheter med att läsa och skriva trots 

strukturerade, systematiska och mycket omfattande insatser, kan sägas bero på dyslektiska 

svårigheter (Höien & Lundberg, 2013) Det betyder att man har svårigheter med kopplingen 

mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) (SBU, 2014). Svårigheterna skiljer sig 
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beroende på vilket språk man lär sig läsa, eftersom språkens ortografier har varierande 

tydlighet vad gäller kopplingen mellan fonem och grafem (se avsnitt 4.3). 

 

För att underlätta diagnostisering av dyslexi har det i nyare forskning tagits fram 

undergrupper av dyslexi. Fonologisk dyslexi som även kallas för visuell dyslexi eller yt 

dyslexi, innebär bland annat svårigheter med att särskilja liknande språkljud och problem med 

att sätta samman ljud – ljudsyntes. En elev som har fonologisk dyslexi läser ofta genom 

gissningar utifrån ordets visuella bild. Med ortografisk dyslexi menas att man har svårigheter 

med att särskilja liknande ljud och svårt att se ord som helheter. Det innebär att elever med 

ortografisk dyslexi läser genom ljudning (Höien & Lundberg, 2013). 

 

Ramus (2004), beskriver hur dyslektiska svårigheter påverkar åtkomsten och kvaliteten på de 

fonologiska representationer som finns lagrade i det mentala lexikonet.  Detta tillsammans 

med en svag fonologisk medvetenhet, kan ytterligare leda till svårigheter med mappning av 

fonem- grafem (mappning förklaras i avsnitt 4.3, Ziegler & Goswami 2005).   

 

Dyslexibegreppet är än idag debatterat. Elliot och Grigorenko (2014) tillhör de som menar att 

det inte finns tillräckligt med bevis för vilka kognitiva och neurologiska förmågor som 

särskiljer dyslexi från läs- och skrivsvårigheter. Det råder inte heller konsensus i forskningen 

kring definitionen av dyslexi och därför uttrycker de en tveksamhet över att använda 

begreppet överhuvudtaget (Ramus, 2014). 

 

4.2. Främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning  

 

Ganschow och Sparks (1991) menar att kunskaperna på modersmålet är avgörande för hur 

framgångsrik inlärningen blir på ett främmande språk. Det innebär att en elev som visar 

brister i fonologi, syntax eller ortografi på sitt modersmål löper stor risk att få svårigheter vid 

inlärning av ett främmande språk. Just fonologiska svårigheter har visat sig ha störst påverkan 

på hur väl inlärningen av ett främmande språk ska lyckas.  

 

Enligt Miller Guron (2000) finns tre övergripande förutsättningar för andraspråksinlärning. 

Det första är förstaspråksvariabler, som ortografisk struktur och skriftspråkskultur. Det andra 

är språkliga och kognitiva förmågor och strategier, d.v.s. medfödda förmågor och inlärda 

strategier, det tredje är kännedom om andraspråket, som innefattar skriftspråket och kulturen 

runtomkring. De understryker även vikten av en god undervisning och att eleven är motiverad 

(a.a.).  

 

Enligt Europeiska kommissionen (Lundberg 2010) startar engelskundervisningen i Europa allt 

tidigare, i många fall redan vid 6-7 års ålder. Motiveringen till en tidig språkstart är att barnet 

ska utveckla ett livslångt språkintresse, samt att språk är identitetsskapande. Motivation för 

språklärande förefaller ändras över tid och verkar vara optimal då eleven är i sjuårsåldern. En 

tidig språkstart gynnar alla elever, inte minst de med läs- och skrivsvårigheter. I Sverige ser 

det inte riktigt ut på det sättet, skillnaderna är stora från kommun till kommun och det är ett 

fåtal svenska skolor som startar engelskundervisningen i årskurs ett. De flesta skolor börjar 
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med engelskundervisningen ungefär i årskurs två eller tre. Enligt Lundberg skulle den sena 

starten av engelskinlärning, med detta resonemang, kunna försvåra möjligheterna för elever i 

läs- och skrivsvårigheter till en god andraspråksutveckling (a.a.).  

 

I Kanada har skolan använt sig av språkbadsprogam och enligt Swain och Lapkin (1982) har 

resultaten från språkbadsprogrammen varit positiva. Ett tidigt språkbad innebar i detta fall att 

barnen mötte andraspråket (franska) redan i förskolan. Ända upp till femte klass talade lärarna 

enbart på andraspråket till barnen. Barnen fick dock använda sig av sitt förstaspråk både 

sinsemellan och när de talade med lärarna (lärarna förstod engelska). Programmet innebar 

fokusering på förståelse av språket framför produktion och påminner därför mycket om 

barnets förstaspråksinlärning (a.a.). Även försök till språkbadsprogram med engelska har 

gjorts i vårt land. De har däremot varit av typen sena språkbad, som introducerats först på 

högstadiet eller på gymnasiet. Här har resultaten dock inte skilt sig från vanlig undervisning 

(Håkansson, 2003). 

 

4.3. Betydelsen av olika ortografier vid läsinlärning 

 

Tidig läsforskning har i huvudsak utgått från engelska språket. Vid studier av fler språk har 

man upptäckt att ett språks skriftsystem har betydelse för läsprocessen. Teorin om ortografiskt 

djup, ODH, The orthografic depth hypothesis formulerades av Katz och Frost (1992). Teorin 

utgår från att språken skiljer sig åt vad gäller fonem- grafem kopplingen. Ett transparant 

språk med s.k. ytortografi har en hög motsvarighet när det gäller fonem- grafem koppling, 

d.v.s. ”det stavas som det låter”. De språk som tillhör djuportografier har en låg motsvarighet 

när det gäller fonem- grafem- koppling. Det kan även påverka avkodningsstrategin. Vilken 

avkodningsstrategi som lämpligast tillämpas på respektive språk lämnar de öppet. De föreslår 

däremot dual- route- modellen (se avsnitt 4.4.1) som utgångspunkt, där den visuellt- 

ortografiska metoden kan vara mer dominerande i djupa ortografier och den fonologiska 

metoden mer dominerande i ytliga ortografier. Finska och spanska tillhör de mest transparanta 

språken, svenska befinner sig i mitten, medan engelska har en djup ortografi (se tabell 1). 

  

Paulesu m.fl. (2001) studerade hjärnaktiviteten vid läsning hos individer med dyslexi i 

språken italienska, franska och engelska för att pröva ODH (se ovan). Resultaten pekar på att 

underliggande fonologiska svårigheter visade sig i högre utsträckning vid läsning av franska 

och engelska (djuportografier) än vid läsning av italienska (transparant ortografi). Dyslektiska 

svårigheter blev alltså ett större hinder vid läsning av ett djuportografiskt språk jämfört med 

ett transparant språk (a.a.). 

 

Mc Guiness (1998) beskriver ortografin som en av de stora svårigheterna vid inlärning av det 

engelska skriftspråket: ”It lacks a one- to one- correspondence between each sound in the 

language and the symbols that represents it.” (Mc Guiness, 1998:74) 
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Tabell 1. Tabell som beskriver några språks ortografiska djup och stavelsestruktur. Tabellen är gjord utifrån Seymour, Aro & 

Erskine, (2003) 

 

Stavelsestruktur Ortografiskt djup 

 ytlig                                                                                          djup 

Enkel finska    grekiska        portugisiska         franska 

               italienska 

               spanska 

Komplex                tyska            nederländska       danska       engelska 

               norska          svenska 

               isländska 

 

 

Som tabell 1 visar kan man se att både svenska och engelska tillhör de språk som har en 

komplex stavelsestruktur. Svenskan har alltså en relativt transparant ortografi, men en 

komplex stavelsestruktur, med ord som t.ex. västkustskt och engelskspråkig. Två undantag för 

vår transparanta ortografi är sj- ljudet som kan stavas med tio olika bokstavskombinationer 

och j- ljudet som stavas på sex olika sätt (Miller Guron, 2002). Engelska har både en komplex 

stavelsestruktur och en djup ortografi (Hedman, 2009). Engelska klassificeras därför som ett 

av de mest komplicerade skriftspråken i världen med 43 språkljud, representerade av endast 

26 bokstäver. Språkljuden kan stavas på ca 110 olika sätt (McGuinness, 1998). 

 

Seymour, Aro och Erskine (2003) har genomfört en stor studie i 13 europeiska länder som 

visar att det tar längre tid att lära sig läsa på ett språk med en komplicerad ortografi och att 

olika ortografier triggar olika avkodningsstrategier. En skillnad man kunde se var att de elever 

som hade ett språk med ytlig ortografi hade en långsam men korrekt läsning, t.ex. spanska och 

svenska med 95 % korrekt lästa ord, medan engelska elever hade betydligt fler felläsningar 

med endast 34 % korrekt lästa ord. Deras resultat visar också att läsinlärning på ett språk med 

ytlig ortografi går snabbare än på ett språk med djup ortografi. Finska och grekiska barn 

nådde en takeffekt vid läsning av ord och nonord redan efter ett år, medan franska, 

portugisiska, danska och engelska nådde samma nivå först efter tre år i skolan (a.a.). 

 

Utifrån Seymour, Aro och Erskines (2003) studie utvecklades The Grain Size Theory av 

Ziegler och Goswami (2005). De menar att läsinlärningen utvecklas på olika sätt beroende på 

ett språks ortografi. ”Grain size” rakt översatt betyder ”kornstorlek”. ”Korn” symboliserar 

olika storlekar av fonem, där små ”korn” representeras av ett grafem och stora ”korn” 

representeras av flera grafem. Exempelvis är vokalljudet ”å” i det svenska ordet lov 

representerat av ett grafem: ”o”. I det engelska ordet ”thought” är vokalljudet ”å” 

representerat av tre grafem: ”oug”. Det engelska å- ljudet har alltså en större ”grain size”. 

Engelskan är ett språk med många ”stora korn” som man måste lära sig och sedan kunna hålla 

isär. Ju fler enheter som lagras i det ortografiska lexikonet, s.k. mappning, desto lättare blir 

det att läsa och skriva på språket. Beroende på vilken avkodningsstrategi man använder och 

hur omfattande mappningsstrategier man har utvecklat, skulle då dyslexin kunna manifesteras 
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på olika sätt på beroende på vilket språk man lär sig läsa. Vid läsinlärning på ett språk med 

transparant ortografi krävs inte lika många mappningsstrategier som på ett språk med djup 

ortografi (Ziegler & Goswami, 2005).  

 

4.4. Läsinlärning i engelskspråkiga länder 

I följande avsnitt presenteras några forskares tankar om hur läsinlärning kan eller bör 

genomföras i engelskspråkiga länder. 

 

4.4.1. Phonics eller whole- language 

De senaste 20 åren har s.k. dual route- modeller varit de dominerande inom läsforskning. 

Gemensamt för dessa modeller är att det finns två vägar till att läsa skrivna ord, den direkta 

och den indirekta. Den direkta vägen, eller visuellt- ortografiska (whole- language), innebär 

att upprepade möten med ordet gör att man känner igen ordets visuella form. Den indirekta, 

fonologiska vägen (phonics), innebär att man ljudar ihop genom att grafem översätts till 

fonem. Man använder alltså båda strategierna vid läsning, den ortografiska vid kända ord och 

den fonologiska vid nya ord.  

 

I den läspedagogiska debatten har de båda sidorna ”krigat” med varandra om vilken metod 

som är mest rätt att använda när man ska lära sig att läsa initialt. Ska man börja ”uppifrån” 

(top- down), med de hela orden eller ska man börja med att lära sig de minsta delarna, 

fonemen (bottom- up)? Elbro (2004) visar att tendensen i läsforskningen, särskilt i 

engelskspråkiga länder, idag är tydlig: Det tar längre tid att lära sig läsa enligt whole 

language- metoden än enligt phonics – metoden och elever som har sämre förutsättningar att 

lära sig skriftspråk löper betydligt större risk att få svårigheter att lära sig läsa om de inte får 

undervisningen om språkets minsta beståndsdelar; fonemen. 

 

Mc Guiness delar Elbros åsikter:  

”This means that no child should ever be taught to memorize or guess whole words by sight. 

This will never work, and we now have 5,500 years of evidence to prove it.” (Mc Guiness 

1998:75) 

 

Miller Guron & Lundberg (2004) genomförde en jämförande studie med ordkedjetestet i åk.3 

och åk.6 i Sverige och England, totalt deltog cirka 450 elever. Av dem valdes 68 

engelska/svenska matchande par ut som hade jämförbara, låga resultat. Man kunde se en 

signifikant skillnad i vad de gjorde för typ av fel. De engelska eleverna gjorde fler uppgifter 

men hade fler fel, medan de svenska eleverna genomförde färre uppgifter men rättade sig 

själva i större utsträckning. De menar att det kan tyda på att de engelska eleverna använder 

whole- language- metoden, medan de svenska eleverna utgår från phonics. Det skulle kunna 

vara en följd av språkens olika ortografi, men också ett resultat av olika undervisning (a.a.).  

 

Jacobson (2007) genomförde ordkedjetestet på svenska och engelska med totalt 890 elever i 

åk.4-9. Elever med höga resultat på svenska ordkedjor visade ännu högre resultat på engelska 

ordkedjor, medan elever med låga resultat på svenska ordkedjor presterade ännu lägre på 
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engelska ordkedjor. Han spekulerar i om det är elever med ”fonologisk dyslexi” (se avsnitt 

4.1.1) som har svårare för engelskan, men menar att det behövs mer forskning för att reda ut 

det (a.a.). 

 

I motsägelse till detta har Miller Guron & Lundberg i en annan studie funnit vuxna svenskar 

med dyslexi som har lättare för att läsa på engelska än på svenska. Deras huvudhypotes 

bygger på ett antagande att dessa elever har en ordavkodningsstrategi som är mer anpassad till 

engelsk ortografi (Miller Guron & Lundberg, 2000). 

 

Walker (2000) betonar att enbart ”phonics” inte är en tillräcklig åtgärd för elever med dyslexi 

och inlärning av engelska. Walker lyfter fram att läraren lägger tid på att förklara språkliga 

och grammatiska strukturer:”Phonics teaching is rarely sufficiently detailed, thorough or 

cumulative for the dyslectic student. A purely phonic approach cannot help much with 

irregular words as ”said”, ”through” and ”laugh.” (Walker 2000:97) 

 

I engelska finns s.k digrafer som innebär att två grafem används för att beteckna ett fonem. 

Exempelvis ch (church), qu (quit), sh (shoot). Dessa ord kan vålla bekymmer för den som ska 

lära sig engelska språket. 

 

Mc Guiness(1998) beskriver ytterligare svårigheter med engelska språket. Bokstaven/h/ kan 

stå för både ljudet /h/ tillsammans med vissa bokstäver som till exempel house, hear, ahead.   

Men tillsammans med vissa andra bokstäver kan/h/ låta helt annorlunda, till exempel, chest 

/ch/, them /th/, shine /sh/, ghost /g/ phone/f/ tough/f/.  Mc Guiness menar vidare att vokalerna 

ännu mer kan komplicera läsning och stavning. Engelska använder sig av vokalkombinationer 

som ee - see, ea -meat, head, break, ie - believe, oo- soon, look,  oa -boat,  ou, - out, soup, 

touch, soul (a.a.).  

 

4.4.2. Strukturerad multisensorisk undervisning 

Grundläggande i läs- och skrivinlärning för elever med dyslexi, är att träningen tar sin 

utgångspunkt i en mycket strukturerad undervisning och sker stegvis. Detsamma gäller även 

vid inlärning av ett främmande språk. Delar som ska ingå är fonologisk medvetenhet, 

koppling grafem och fonem, överinlärning och metakognition. Elever med dyslexi behöver 

träna extra mycket, repetera och behöver viss överinlärning för att ord ska lagras i 

långtidsminnet. Aktiviteter som nämns är klappa ord i stavelser, skriva ord, säga ord, dela upp 

ord i stavelser, morfem, fonem, prefix, och suffix (Walker, 2000). 

 

En multisensorisk undervisning där så många sinnen som möjligt aktiveras gynnar elever med 

dyslexi. Detta baseras på kunskapen om att vi använder visuella, auditiva, kinestetiska och 

verbala förmågor och kanaler då vi läser och skriver. En multisensorisk länk till ett utökat 

ordförråd kan till exempel vara bildstöd och s.k. nyckelord. (Walker, Elwell, & Townend, 

2000). S.O.S. (simultaneous oral spelling) beskrivs som en effektiv metod för att lära sig 

stavningsmönster i ord. Flera olika processer ingår i träningen som segmentering av fonem, 

men även sekvensminnesträning. Läraren säger ett ord, eleven upprepar ordet och namnger 

bokstäverna för att sedan skriva ordet och kontrolläsa bokstäverna (a.a.).  
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4.4.3. Metakognition 

Enligt Hedman (2009) så är den metalingvistiska förmågan grundläggande för läsprocessen 

även vid tillägnade av ett andraspråk. Likaså beskriver Höien och Lundberg (2013) 

metakognition som en viktig aspekt vid läsning och för läsförståelse. Metakognition kan 

beskrivas som läsarens förmåga att övervaka sin läsning och förmåga att välja ändamålsenliga 

strategier då det uppstår problem. Läsaren kan tillämpa olika lässtrategier utifrån syftet med 

läsningen. Metakognition och självbild hänger ihop. Lässvaga elever kan genom många 

nederlag i skolan ha utvecklat en negativ självbild och lärt sig att deras eget omdöme och 

egna erfarenheter inte är tillförlitliga. De litar därför inte på sin metakognitiva förmåga. 

 

”Om man gradvis lär sig att inte tänka på vad man läser så slutar man med att utveckla 

inre kriterier för att bedöma om man förstått eller inte. Det handlar alltså i hög grad om 

den inlärningshandikappades egen självbild, hans syn på sig själv som en lärande 

individ. (…) De tror inte på sin egen förmåga att lära sig något och saknar det kognitiva 

modet som man behöver när man aktivt går in i en text. En rimlig hypotes kan vara att 

metakognition och självbild har ett nära samband och att detta på ett karaktäristiskt sätt 

kan komma till uttryck i läsningen.” 

 (Höien & Lundberg 2013:128) 

 

 

4.5. Insatser och åtgärder  

 

En del av syftet med vår studie är att undersöka hur engelskundervisningen kan anpassas och 

vilka åtgärder elever med dyslexi erbjuds. I detta avsnitt görs en kort presentation av insatser 

för elever med dyslexi. Några av åtgärderna kan betraktas som exkluderande, eftersom de ges 

utanför klassrummet och den ordinarie undervisningen. Ett kort resonemang kring 

inkluderingsbegreppet och olika former av inkludering presenteras därför sist i kapitlet. 

 

4.5.1. Tidiga insatser 

Höien och Lundberg (2013) redovisar att det saknas noggranna, kritiska och vetenskapligt 

utformade utvärderingar av de åtgärder som ges till elever med dyslexi. De uppmärksammar 

samtidigt att det finns en problematik kring att utvärdera effektiviteten av ett 

undervisningsupplägg.  

 

Höien och Lundberg redogör för några generella pedagogiska principer som gäller för arbetet 

med elever med dyslexi. Dessa elever har stor nytta av en undervisning som bygger på en 

grundlig diagnostisering, tidig identifiering och tidiga insatser, fonologiskt grundarbete, direkt 

undervisning, multisensorisk stimulering, överinlärning och automatisering samt en god 

inlärningsmiljö. Många forskare är idag eniga om att tidiga insatser i skolan är avgörande för 

om elever i läs- och skrivsvårigheter ska ha en framgångsrik läs- och skrivutveckling 

(Myrberg, M, 2007, Elbro, 2004, Torgesen m.fl., 2001, Lahtinen & Ström, 2011).  

 

Furnes och Samuelsson (2010) har gjort en jämförande studie av hur man kan förutsäga läs- 

och skrivsvårigheter i transparanta (norska/ svenska) och djupa (engelska) ortografier. 
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Resultatet visar att fonologisk medvetenhet avtar som förutsägare i ett tidigare skede i 

transparanta ortografier, än i djupa ortografier. RAN (Rapid Automitized Naming) d.v.s. 

snabb namnåtergivning, kan bättre förutsäga läs- och skrivsvårigheter på lång sikt, i både 

transparanta och djupa ortografier, redan i förskolan (a.a.).  

 

Wagner, Francis och Morris (2005) visar i sin studie att det även är bekymmersamt med en 

sen identifiering av elever med lässvårigheter i engelska och att det blir svårare att överbrygga 

problemen ju mer tiden går.  

 

4.5.3. Insatser utifrån kartläggning och elevens röst 

Fouganthine (2012)har med utgångspunkt i den longitudinella studien Läsutveckling 

Kronoberg följt upp 30 personer med dyslexi, 20 år efter att Kronobergsstudien startade. 

Forskningen visar att deras till synes likartade svårigheter ser olika ut och att man inte kan ge 

alla individer med dyslexi samma insatser. En pedagogisk konsekvens av hennes forskning är 

att varje enskild individ måste kartläggas, för att man ska kunna avgöra vilka insatser som 

skulle kunna vara adekvata (Fouganthine, 2012).  

 

Höien och Lundberg (2013) betonar att framsteg i läsförmågan är beroende av hur 

undervisningen organiseras och att det inte finns någon generell metod för hur undervisningen 

bör organiseras. Det finns inget undervisningsupplägg som kan appliceras på alla elever med 

dyslexi. Villkoren måste skapas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Det är viktigt att 

lyssna på elevens röst. 

”I en del fall kan man hjälpa eleverna i helklass, i andra fall blir hjälpen mest effektiv 

ifall den ges i små grupper eller i form av enskild undervisning. Detta måste man 

avgöra utifrån lokala förhållanden och inte minst med utgångspunkt i vad eleven själv 

önskar.” (Höien & Lundberg, 2013:263) 

  

4.5.4. Hur undervisningen organiseras 

Heimdahl Mattson och Roll – Pettersson (2007) har gjort en intervjustudie med elever i läs- 

och skrivsvårigheter om hur de upplevt de specialpedagogiska insatser de har fått. Studien 

visar att nästan samtliga elever har mött en ”vänta och se” mentalitet i fråga om sina läs- och 

skrivsvårigheter. Svårigheterna uppmärksammades oftast inte förrän i fjärde eller femte klass. 

Stödet de fick var oftast i segregerade grupper, särskilda undervisningsgrupper, vilket i sig 

inte var någon garanti för en effektiv lärandesituation. Lärares ”vänta och se” mentalitet kan 

tyda på en okunskap om barns språkutveckling och om läs- och skrivprocesser(a.a.). 

 

Enligt Tjernberg (2013) är individanpassade insatser, en till en undervisning i korta intensiva 

pass i kombination med lärarskicklighet framgångsrika insatser för elever med dyslexi. Även 

Höien och Lundberg (2013) menar att enskild undervisning oftast är att föredra vid svåra läs- 

och skrivsvårigheter. De beskriver enskild undervisning som den enklaste modellen för att 

läraren ska kunna elevanpassa undervisningen och för att kunna ge eleven en bra 

återkoppling. 
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En annan undervisningsmodell, som under vissa förutsättningar kan vara resultatrik, är 

inkluderande undervisning som Höien och Lundberg liknar vid anpassad specialundervisning 

i klassrummet.  För att en inkluderande undervisning ska vara framgångsrik krävs ett gott 

samarbete mellan inblandade lärare, individualisering av elevernas uppgifter och en bra 

planering (Höien & Lundberg, 2013). 

 

4.5.5. Olika former av inkludering 

Enligt Persson(2008) definieras begreppet inkludering: 

”Inklusion [...] att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet 

att känna gemenskap, delaktighet, och meningsfullhet i skolan och så att ingen 

exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande.” ( Persson, 2008:9) 

 

Enligt Asp – Onsjö (2006) kan olika inkluderingsbegrepp användas för att analysera en elevs 

skolsituation. Inkludering kan bestå av olika delar som är sammanvävda med och interagerar 

med varandra. Rumslig inkludering innebär hur mycket tid som eleven tillbringar i 

klassrummet med sina kamrater.  Med social inkludering menas på vilket sätt eleven deltar 

och interagerar både med andra elever och med lärare. Didaktisk inkludering innebär i vilken 

utsträckning undervisningen är utformad och anpassad till elevens behov för att eleven ska 

kunna ta till sig undervisningen. En elev kan sägas var inkluderad ur samtliga tre aspekter 

men även utifrån någon/ några av dem (a.a.).   

 

En form av vidareutveckling av inkluderingsbegreppen är de begrepp som Roos
 
(2015) 

identifierade; dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. 

Dynamisk inkludering har med organisationen av undervisningen att göra. 

Innehållsinkludering har fokus på innehållet i undervisningen och innebär att innehållet görs 

tillgängligt för eleven så att hen kan ta det till sig. Deltagandeinkludering handlar om elevens 

deltagande och innefattar betydelsen av att lyssna på eleven (a.a.). 

 

 

4.6. Motivation och självkänsla 

 

I följande avsnitt kopplar vi ihop självbildens betydelse för elever med dyslexi och 

engelskinlärning. 

 

Druid Glentow (2006)beskriver hur begreppet självbild är kopplat till hur en person ser sig på 

sig själv alltså kopplat till den egna personen, medan självförtroende är mer förankrat i 

personens prestation. Självkänsla hör ihop med en persons känsla av inre värde. Elever i läs- 

och skrivsvårigheter kan genom en rad misslyckanden i skolan ha utvecklat en negativ 

självbild. En negativ självbild kan generera ytterligare svårigheter och en ond cirkel startar 

(a.a.). Motivation och självkänsla hänger ihop. Jenner beskriver det så här: 

”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man 

gjort och det bemötande man får. […] För den som har ansvar för motivationsarbetet 

gäller det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan 

innebära.”  (Jenner, 2004: 15) 
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I ett aktionsforskningsprojekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 

(Larsson-Lindberg & Nilsson, 2012), var ambitionen att finna undervisningsmetoder i 

engelska för att underlätta inlärning för elever med dyslexi och exekutiva 

funktionsnedsättningar. Undersökningen utgick från tre undervisningsgrupper på 6-8 elever 

vardera och genomfördes under en period på ca två månader. Deras resultat visar inte i första 

hand på framgångsrika metoder, utan gav istället pedagogerna ett förhållningssätt. De kom 

fram till att det viktigaste för att lyckas med inlärningen av engelska var elevernas motivation 

och självkänsla. En positiv självkänsla gör att eleven vågar använda och utveckla sina 

kunskaper. När det gäller engelskundervisning kan det handla om att våga prata och skriva 

och därigenom utveckla sin språkliga kompetens på engelska, som gör att man vågar prata 

och skriva mer. I resultatet kan man se att elever som tidigare inte hade velat skriva alls 

frågade om hjälp för att kunna skriva och stava, efter att tilliten till den egna förmågan ökat 

(a.a.). 

 

4.6.1. Misslyckande i engelska 

I en forskningsöversikt hänvisar Estling Vannestål (2002) till studier som visar att engelska 

uppfattas som det viktigaste ämnet i skolan av många elever. Att misslyckas just med 

engelska kan därför upplevas särskilt jobbigt.  Hon beskriver vidare att svaga språkinlärare 

verkar ha liten variation i sina inlärningsstrategier. De tycks också ha svårt att koppla 

engelska till något annat utanför skolan och ser det som ett isolerat ämne. De verkade inte 

heller anse att de skulle ha någon nytta av sina engelskkunskaper i framtiden.  

 

4.6.2. Den akademiska självbilden 

Swalander (2009) refererar till en modell (Shavelson, Hubner och Stanton, 1976, Marsh, 

Byrne Shavelson, 1988) där vår självbild kan skildras som en multidimensionell modell, 

indelad i olika områden och domäner, där vissa delar är överordnade andra. Den akademiska 

domänen innefattar självbilden i förhållande till olika skolämnen, medan den icke -

akademiska domänen kan innehålla till exempel fysisk självbild och social självbild och inte 

behöver ha samma koppling till skolan. Faktorer som kan påverka en persons akademiska 

självbild är det sociala sammanhanget och de signifikanta andra. Med signifikanta andra 

menas personer som är särskilt inflytelserika för individen. Föräldrar, syskon, jämnåriga 

kamrater och även lärare anses vara signifikanta andra för den akademiska självbilden (a.a.).  

 

Taube (2007) beskriver olika strategier som en individ kan använda för att bevara och skydda 

sin självbild. En vanlig strategi för elever i läs- och skrivsvårigheter är att inte alls anstränga 

sig och utåt visa sitt ointresse för läsning och skrivning. Alexander – Passe (2006) studerade 

tonåringar med dyslexi med fokus på självkänsla och strategier. Han menar att elever med 

dyslexi ofta utvecklar strategier för att undvika uppgifter som kan leda till att de misslyckas.  

 

Forskning gällande korrelationen självbild och prestation verkar ha gett olika utfall. 

Swalander (2009) hävdar att en del studier visar att självbilden är en konsekvens av 

prestationen, medan andra studier visar tvärtom, att prestationen är en följd av självbilden. 

Eftersom vår studie har fokus på tidiga insatser kan Skaalvik och Hagtvets forskning (1990) 
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vara relevant. De genomförde en studie i åk.3 och 6 med uppföljning i åk.4 och 7 och 

upptäckte att i de tidiga åren tenderade självkänslan vara en konsekvens av prestationen, 

medan de äldre eleverna snarare visade tendensen att självkänslan påverkade deras prestation.  

 

Att trots hård ansträngning misslyckas med uppgifter leder till frustration. Sambandet mellan 

en negativ självbild och låga prestationer är starkare än sambandet mellan en positiv självbild 

och höga prestationer. En elev med god självbild kan vara lågpresterande, men det är sällan 

tvärtom, att en elev med negativ självbild är högpresterande (Taube, 2007). 

 

4.6.3. Self- efficacy och inlärd hjälplöshet 

Self- efficacy är ett begrepp som binder samman självbild, motivation och målorientering och 

förklarar hur en person bedömer sin kognitiva förmåga (Swalander, 2009, Taube, 2007). 

Bedömningen bygger till stor del på personens tidigare erfarenheter. Individens self- efficacy 

kan sägas förutspå hur han kommer att lyckas med en uppgift. Utifrån detta synsätt skulle 

man kunna göra tolkningen att elever med dyslexi, som har ett lågt självförtroende vad gäller 

möjligheten att lyckas med läsning och skrivning, kan komma att hamna i en negativ cirkel 

med undvikande av läsning och skrivning, vilket i sin tur kommer att förstärka svårigheterna 

och ytterligare minska motivationen. Negativa erfarenheter och en känsla av att uppgifterna i 

skolarbetet är oöverstigliga kan bidra till att elever med dyslexi utvecklar en inlärd 

hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet innebär bland annat en låg självkänsla, låga prestationer, sänkta 

förväntningar, passivitet, och minskad motivation (Swalander, 2009, Druid Glentow, 2006).  

Enligt Burden (2005) finns ett tydligt samband mellan dyslexi och en negativ självbild. 

Problematiken kan visa sig genom stresskänslighet, depression och känslor av inlärd 

hjälplöshet. 

 

 Swalander (2009) redogör för att lärare som undervisar elever med dyslexi kan hamna i ett 

hjälplöshetstillstånd. Detta kan bland annat betyda lägre förväntningar på eleven, vilket i sin 

tur leder till sämre prestationer (a.a.).   
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5. Metod 
I följande metodavsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. 

 

5.1 . Metodval och ansats 

 

Vår studie syftar till att undersöka hur engelskundervisningen kan anpassas för elever med 

dyslexi, samt få en fördjupad förståelse för hur dessa elever kan ha upplevt 

engelskundervisningen i grundskolan. Syftets formulering uttrycker att studien ämnar söka 

svar på människors upplevelser och uppfattningar och utifrån informanternas svar göra en 

tolkning.  

 

Bryman (2002) beskriver att kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är 

tolkningsinriktad med tydligt fokus på en förståelse av den sociala verkligheten. Studiens 

syfte definierar vårt projekt till en kvalitativ studie och eftersom vi vill tolka och förstå elevers 

och lärares upplevelser får studien en hermeneutisk ansats. Vårt problemområde har 

kunskapsluckor då det inte utforskats särskilt mycket tidigare. Studien skulle därför också 

kunna klassificeras som explorativ, eftersom vi har inhämtat så mycket kunskap som möjligt 

och försökt att belysa problemområdet allsidigt (Patel & Davidsson, 2011).   

 

5.2 . Datainsamling 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar valde vi att använda oss av intervjuer. Ahrne 

och Svensson (2011) menar att intervjuer är ett bra alternativ då man vill generera berättelser 

och redogörelser om en persons upplevelser.  

  

Termen kvalitativa intervjuer används enligt Bryman (2002) för att beskriva många olika 

sorters intervjuer. Några av de viktigaste intervjuformerna är semistrukturerade intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Vårt val föll på semistrukturerade intervjuer, 

eftersom frågorna följer ett visst frågeschema, där vi som intervjuare även har ett visst 

utrymme att kunna ändra frågeföljd och att kunna ställa ytterligare följdfrågor. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer för att genom frågeschemat vara trygga med att få med allt vi 

avsåg, men genom friheten att kunna ställa följdfrågor förhoppningsvis kunna tillföra studien 

en djupare dimension. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns många dimensioner att beakta i en 

intervjusituation. Att intervjua kan ses som ett hantverk som man lär sig genom att utföra 

intervjuer och bygger således på intervjuarens färdigheter.  

 

Intervjuerna med speciallärarna skiljer sig från intervjuerna med eleverna, då de olika 

grupperna av informanter har olika utgångspunkter. Speciallärarna beskrev sina erfarenheter 

utifrån sin yrkeskunskap, medan elevernas frågor berörde upplevelser från deras egna liv som 

till stor del kan ha varit svåra att hantera. Intervjuerna behövde därför angripas på olika sätt. 

För att få fram elevernas upplevelser använde vi oss av fler öppna frågor. Vi ville lyssna till 
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deras upplevda berättelser, men visste syftet med intervjun och styrde den i riktning mot 

studiens fokus. Vi vill dels förmedla deras upplevelser av svårigheterna, och dels tolka 

intervjusvaren för att få svar på våra frågeställningar.  

 

5.3 . Urval 

 

Ramen för urvalet av informanter styrdes av att vi ville intervjua lärare som hade ett intresse 

och en passion för ämnet engelska och en erfarenhet av att arbeta med elever i 

engelsksvårigheter. Av praktiska skäl begränsade vi oss geografiskt i en radie om ca tio mil 

från vår hemort.  I linje med forskning gällande tidiga insatser (se avsnitt 4.5.1) gjorde vi även 

ett medvetet val att intervjua lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet för att undersöka hur 

engelskundervisningen kan anpassas. Vi fick kontakt med de deltagande lärarna via kollegor 

och studiekamrater. Lärarna består av en specialpedagog med engelska i sin 

grundlärarutbildning, två speciallärare med inriktning läs -språk och skrivutveckling 

(lågstadielärare i sin grundutbildning utan formell engelskkompetens) samt av en 

engelsklärare (med behörighet för åk 1-9) utan specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. 

 

Två av eleverna fick vi kontakt med genom en förfrågan till speciallärare på en av 

kommunens högstadieskolor. Den tredje eleven fick vi kontakt med via en bekant. Ingen av 

dem har varit våra elever. De elever som deltagit i vår studie har alla dyslexi (en av eleverna 

har en dubbeldiagnos, ADHD och dyslexi.) och är över 15 år. Det var ett medvetet val att de 

deltagande eleverna skulle vara över 15 år, eftersom vi ville att de skulle kunna se tillbaka och 

reflektera över den engelskundervisning de har fått under sin skolgång.  

 

Vår tanke från början var att vi ville intervjua tre elever och tre lärare. Slutligen blev det fyra 

lärare som deltog i vår studie, eftersom det på en av skolorna var två lärare som arbetade tätt 

tillsammans och som hade ansvar för specialpedagogiska insatser i engelska. Totalt har vi sju 

informanter, 2 speciallärare, 1 specialpedagog, 1 lärare med behörighet att undervisa i 

engelska år1-9 samt 2 elever på 15 år och 1 elev som är 19 år. De deltagande kommer från 

fem olika skolor i tre olika kommuner. De två 15 åringarna går på samma skola. 

I analysen benämns de lärarinformanter och elevinformanter. I resultatet benämns alla 

informanter, eftersom resultatet är uppdelat i två separata kapitel, ett för lärarna och ett för 

eleverna. 

 

5.4. Genomförande 

 

Vi deltog båda två under samtliga intervjuer. En av oss ledde intervjun, medan den andra 

antecknade och såg till att alla frågor blev besvarade. Vi valde att göra så dels för att få med 

så många aspekter som möjligt genom att vi båda ställde följdfrågor och dels för att bådas 

närvaro förhoppningsvis skulle ge en bredare och djupare analys efteråt. Alla deltagande fick 

möjlighet att i förväg läsa frågorna, för att kunna förbereda svaren om de så önskade. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter.   
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Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det viktigt att intervjuer med barn sker i en kontext där 

de känner sig bekväma för att minimera känslan av en maktsituation som kan uppstå när en 

vuxen möter ett barn.  Våra elever var 15 och 19 år och kanske inte kunde anses som barn 

utan snarare som ungdomar. Vid elevintervjuerna kände vi trots det ett extra ansvar att se till 

att det skapades en intervjusituation som präglades av en trygg och en tillåtande atmosfär.  

Vår strävan var att få eleverna att känna sig bekväma så att de skulle vilja öppna sig och dela 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser.   

 

5.5. Databearbetning och analys 

 

Det finns inte någon bestämd metod att följa när det gäller bearbetning av kvalitativ data, och 

det lämnas utrymme för egna sätt att angripa empirin. Därför måste man förmedla noggrant 

hur man har gått tillväga när man har bearbetat datamaterialet (Patel & Davidson, 2011). Vi 

följde Patel och Davidsons råd att föra en dagbok under hela arbetets gång där vi 

dokumenterade reflektioner och gjorde en löpande analys. Vid skrivandet av analysen kunde 

vi sedan gå tillbaka och se hur kunskapen utvecklats under forskarprocessen (a.a.).  

 

Ahrne och Svensson (2011) understryker vikten av kreativitet och att man utvecklar ett 

självständigt sätt att skriva fram sin analys i dialog med både insamlad data och teoretiska 

utgångspunkter. De beskriver vidare fenomenet kaosproblemet och behovet av att sortera och 

bekanta sig med datamaterialet för att skapa ordning. De menar att det kan vara en omöjlighet 

att representera allt som har samlats in, det måste reduceras (a.a.) Vi följde deras 

rekommendationer enligt nedan: 

 

Elevintervjuerna transkriberades ordagrant för att få fram känslor och nyanser, medan 

lärarsvaren transkriberades med fokus på våra frågeställningar och därmed inte helt ordagrant. 

Vi blev själva mycket berörda av elevernas berättelser och ville göra vårt yttersta för att 

förmedla det. Hammaréns citat belyser väl hur vi tänker: ”Berättelser övertygar genom sin 

beröring, inte genom argument.”(Hammarén, 2009:66) 

 

Vid databearbetningen upptäckte vi vissa kategorier av svar. Svaren kategoriserades och 

sorterades. I resultatavsnittet reducerades rubrikerna till tre huvudrubriker, Insatser och 

åtgärder, Självkänsla och motivation och Framgångsfaktorer. För att göra resultatet mer 

läsarvänligt har avsnitten även underrubriker. I analysen har vi argumenterat och med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiker granskat vår empiri från olika synvinklar (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjupersonernas uttalanden inte ska ses som data 

som ”samlats ihop”, utan som något som skapats tillsammans. Det är oundvikligt att 

intervjuaren är medskapare till resultatet av intervjun, eftersom den sker i en social situation. 

Vår intervjuanalys gjordes med fokus på meningen, till skillnad från en analys med fokus på 

språket. Det betyder att vi har gjort en hermeneutisk texttolkning och blivit medskapare. 

Hermeneutiken ställer inga krav på objektivitet, utan menar att det finns många legitima 
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tolkningar av ett fenomen. En språkanalys lägger istället fokus på språket och hur och varför 

något sägs på ett visst sätt (a.a.).  

 

5.6. Forskningsetiska överväganden  

 

Vår studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) vad gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla kraven informerades deltagarna dels via ett missivbrev (se bilaga 1) 

(informationskravet) men även muntligt vid intervjutillfället om att deltagandet är frivilligt 

och att det när som helst kan avbrytas (samtyckeskravet). De fick veta att vi inte skulle röja 

deras identitet (konfidentialitetskravet), och att vi skulle spela in och transkribera intervjuerna 

för att använda enbart till vår studie. Efter att arbetet avslutats och godkänts, kommer vi att 

förstöra och radera det inspelade och transkriberade materialet (nyttjandekravet).  

 

Av respekt för elevernas integritet har vi gjort valet att inte beskriva deras bakgrund och 

personer utförligt och tydligt, inte heller gett dem särskilda beteckningar såsom ”elev 1”, 

”elev 2” etc. Vi har med avsikt skrivit fram resultatet så att man inte vet riktigt vem som säger 

vad.  

 

5.7. Validitet och reliabilitet  

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som mäter en studies kvalitet. Validitet betyder 

träffsäkerheten i mätmetoden, det vill säga om metoden mäter det som avses. Reliabilitet 

handlar om mätningens tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2002).  

 

Enligt Bryman (2002) är det viktigt att stärka validiteten genom att specificera begrepp och 

metoder i en kvalitativ studie. Genom att författaren tydligt redogör för forskningsprocessen 

kan trovärdigheten öka. Författaren bör resonera och motivera för sina metodval och även 

visa en medvetenhet kring studiens eventuella svagheter (Ahrne & Svensson, 2011) 

 

För att kunna bedöma resultatet av en studie, behöver enligt Ahrne och Svensson (2011) även 

kvalitén på intervjun bedömas. Kunskaper och omdöme hos den som intervjuar påverkar 

kvalitén Det kan därför vara relevant för studiens trovärdighet att inte dölja det faktum att vi 

inte är vana intervjuare, men däremot har genomfört liknande intervjuer tillsammans vid tre 

tidigare tillfällen. Vi anser oss ha goda kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter och 

relativt goda kunskaper i ämnet engelska. Intervjun kan ses som en social konstruktion av 

kunskap där intervjuare och informant tillsammans konstruerar kunskap genom sin tillfälliga 

relation (a.a.).  

 

Forskningens trovärdighet hänger också samman med resultatens generaliserbarhet, något 

som ofta framförs som kritik mot just kvalitativa studier. Ett sätt att påvisa generaliserbarhet 

inom kvalitativ forskning är att jämföra sina resultat med andra liknande studier. Om andra 
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kommit fram till liknande resultat kan den egna studiens trovärdighet öka (se avsnitt 8.2) 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

 

5.8. Metodkritik 

 

En av intervjumetodens svagheter är att den kan ge en begränsad bild och därför kan behöva 

kompletteras med andra metoder. Enligt Bryman (2002) så är det vanligt att inom kvalitativ 

forskning använda sig av flera olika metoder. Vi skulle kunna ha valt fler metoder för att 

samla in vår empiri, exempelvis genom enkätundersökning. Fördelar med 

enkätundersökningar är att man når ut till många, man kan ställa många olika slags frågor och 

att intervjuarens påverkan är obefintlig (Dahmström, 2011). Det kunde eventuellt ha gett oss 

fler svar och ett mer generaliserbart resultat. Vi valde dock bort enkätundersökning på grund 

av risken för stort bortfall, att det kan vara svårt att få svar på öppna frågor samt att det tar 

lång tid. Vi valde intervjuer framför enkätundersökning, eftersom intervjuer kan ge oss en 

djupare bild med fler nyanser än vad som kan fås genom enkätundersökningars 

standardiserade frågor (a.a.).  

 

En fallgrop i vår studie kan vara att vår erfarenhet och bakgrund som lärare möjligtvis skulle 

kunna färga tolkningen av de resultat som vi fått fram. Å andra sidan kan vår erfarenhet vara 

en styrka. Enligt Frithiof (2015) skapar vår erfarenhet och bakgrund en nödvändig 

förförståelse, för att göra en relevant intervju med ett professionellt språk och en medveten 

reflektion och analys. Vi som har genomfört studien är till professionen speciallärare och har 

intervjuat tre lärare med specialpedagogisk kompetens och en med formell engelskkompetens. 

Naturligtvis präglar det studien. Om övervägande delen informanter istället hade varit lärare 

med god engelskkompetens hade vi kanske fått andra svar. Hade vi själva haft fördjupade 

kunskaper i engelska språket, kanske vi hade ställt andra frågor.   

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att det bör vara sex till åtta personer från samma grupp för 

att få ett material som går att lyfta något över det som kan uppfattas som enbart personliga 

uppfattningar. Resultatet kan dock inte ses som representativt för en särskild grupp om det 

inte är baserat på minst 15 intervjuer. Det medför att vår studie inte kan sägas representera 

varken gruppen ”speciallärare/specialpedagoger” eller gruppen ”elever med dyslexi”, utan bör 

betraktas som en enskild bild av just våra informanters verklighet.  

 

Vårt urval gör studien mindre generaliserbar då vi medvetet har sökt lärarinformanter som 

arbetar på ett genomtänkt sätt med specialpedagogiska insatser i engelska. Vår studie söker 

dock inte efter en exakt objektiv sanning, utan syftar till att tolka några lärares och elevers 

erfarenheter och upplevelser av engelskundervisning. Vår förhoppning var att själva få mer 

kunskap. 
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6. Resultat 

 
Studiens syfte är att undersöka hur engelskundervisning kan anpassas för elever med dyslexi, 

samt få en fördjupad förståelse för hur dessa elever kan ha upplevt engelskundervisningen i 

grundskolan. För att kunna dra slutsatser har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra 

lärare som arbetar eller har arbetat med specialpedagogiska insatser mot elever som har 

svårigheter i ämnet engelska. Lärarna har olika utgångspunkter. Speciallärarna driver ett 

medvetet arbete på sin skola, medan engelskläraren arbetar mer traditionellt med insatser i 

engelska. Specialpedagogen har en vision för hur engelskundervisningen skulle kunna se ut, 

men arbetar inte så i realiteten idag. För att ta reda på elevers upplevelser så har vi intervjuat 

tre elever som alla har konstaterade specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi (se avsnitt 5.3 

för mer info om informanter).  

 

Vi har valt att dela in resultatavsnittet dels i lärares tankar och erfarenheter och dels i elevers 

upplevelser och erfarenheter. Vid databearbetningen kategoriserades och sorterades svaren 

under några nyckelord. Nyckelorden bildar huvudrubriker under vilka vi redovisar resultatet.  

De två huvudrubrikerna i läraravsnittet är Insatser och åtgärder, Framgångsfaktorer. I 

elevavsnittet är rubrikerna Insatser och åtgärder, Självkänsla och motivation. För att göra 

materialet mer lättläst använder vi underrubriker. 

 

6.1. Lärares tankar och erfarenheter 
 

I följande avsnitt förmedlas lärarnas olika erfarenheter och de tankar som de har delgivit oss 

under intervjutillfällena. 

 

6.1.1. Insatser och åtgärder  

 

Utifrån informanternas svar syns att de insatser som erbjuds elever i läs- och skrivsvårigheter 

i många fall är insatser som erbjuds alla elever. Som exempel nämns läromedlets CD skiva, 

Inläsningstjänst eller möjligheten att skriva på dator eller Ipad.  Muntliga glosförhör för elever 

i läs- och skrivsvårigheter nämns som en anpassning. En annan åtgärd är att läraren lägger 

upp glosor på www.glosor.eu. Digitala läromedel beskrivs som lustfyllda och motiverande för 

eleverna. De används främst på lågstadiet för att kunna samtala runt texterna och beskrivs av 

några av informanterna som särskilt bra för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

6.1.1.1. Enskilt, i grupp eller i den ordinarie klassen 

Två av informanterna beskriver att de arbetar med ett läromedel som är speciellt anpassat för 

elever med dyslexi. Detta läromedel används som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen och ges enskilt eller i en liten grupp. 

”fyran och femman har fördjupningsval. Vi har då en grupp som arbetar med Help Start 

på den tiden.[...] vi arbetar med Help 40 minuter en gång i veckan. Med några elever på 

lågstadiet jobbar vi på ett annat sätt – korta stunder två till tre gånger i veckan. De 
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elever som har stora svårigheter, till dem använder vi materialet redan i tvåan och 

trean[...]  Det är bara enstaka elever som är i behov av materialet, det är till för 

dyslektiker eller elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är inte till för alla.” 

 

En av studiens informanter beskriver hur de medvetet valt bort detta läromedel utifrån 

aspekten att det inte passar skolans undervisningsformer. 

”Vi har inte vägarna hur vi skulle kunna använda oss av materialet, hur skulle vi kunna 

jobba med barnen om vi inte sitter en och en med eleverna? Hur vi skulle få in det här i 

vår undervisning med ett helt eget material för de här barnen[...] vi kan inte hitta 

formen för hur vi skulle kunna jobba med materialet” 

 

Informanterna gav lite olika bilder av vilka insatser elever i läs- och skrivsvårigheter och 

engelska erbjuds.  Något vi fann gemensamt hos alla informanter är att man främst på 

mellanstadiet har halvklassundervisning och att det är två pedagoger i klassrummet på 

engelsklektioner. På en av skolorna beskrivs att de vid vissa engelsklektioner är tre pedagoger 

då även specialläraren är med i klassrummet. 

”Vi kan organisera på lite olika sätt med två pedagoger i klassrummet.[...] det är ju en 

form av specialpedagogik det också.” 

 

En av studiens informanter beskrev att vid några av engelsklektionerna undervisas elever i 

svårigheter i en lite mindre grupp. Läraren arbetar med samma område som klassen gör, men 

undervisningen kan anpassas, tempot kan vara lägre, texten kan förenklas, glosorna är färre 

och fokus kan vara att eleven stärker sin självkänsla.  

”Väcker intresset och ökar självförtroendet för dem. Jag arbetar mycket med bilder och 

spelar spel, memory, bildstöd till många ord. Inte så mycket fokus på att skriva. Liten 

grupp innebär lite andra möjligheter.”  

 

6.1.1.2. Inkludering 

I de fall där undervisningen ges i en lite mindre grupp eller enskilt utanför den ordinarie 

undervisningen kan tankar kring inkludering vara relevanta. Det finns en medvetenhet hos alla 

studiens informanter kring inkludering.  

”Det där med att plocka ut eleven är ju svårt. [...] men det är korta intensiva 

stunder som behövs. Inga långa pass.”   

En annan av informanterna uttrycker det så här:  

”En del av undervisningen – då är det skönt för vissa att vara i en mindre grupp.[...] Att 

gå från att ha känt sig sämst i den stora gruppen till att känna att jag kan.” 

 

En av studiens informanter beskriver hur de till största delen vill bedriva det 

specialpedagogiska arbetet i klassrummet. 

”Vi måste i första hand få till det bäst i klassrummet. Där måste vi börja och jobba med 

det. Vi har haft mycket samtal i vår i arbetslagen runt hur kan organisera oss men 

fortfarande saknas mycket kunskap. Både hos mig och hos övriga.”  
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6.1.1.3. Tidig identifiering och tidiga insatser 

Enligt informanternas svar så verkar det inte finnas några generella kriterier som avgör urvalet 

för vilka elever som bedöms vara i behov av stöd i engelska. Urvalet sker utifrån lärares 

bedömning.  

”Nej det finns inga kriterier, utan det är en bedömning från elev till elev. Vi har inte 

diskuterat eller har något nedskrivet här på skolan.” […] 

”Vi har inte några kriterier för urval i engelska. Längre upp på mellanstadiet arbetar 

man med ett material som heter ”Tummen upp”, vilket kan avgöra urvalet på ett sätt.”  

 

Informanterna beskriver att det kan ta tid innan eleverna upptäcks.  

”Det är nya lärare som ska lära känna eleverna. Även att vi har överlämning mellan 

trean och fyran så brukar det ta ett tag in i fyran...” 

Övergången till mellanstadiet med lärarbyten och att nya lärare ska lära känna eleverna 

beskrivs som en faktor till varför elevernas svårigheter inte upptäcks. 

”Min erfarenhet är att förut upptäcktes de här eleverna i femman. Läraren försöker i 

fyran sedan blir det stopp i femman.  Arbetssättet förut var muntligt och det gjorde att 

läraren inte riktigt visste var de hade sina elever.”  

 

En annan orsak som nämns är att engelska under lågstadiet ofta fokuserar på muntliga 

aktiviteter vilket elever i läs- och skrivsvårigheter klarar relativt bra.  

”När man börjar på lågstadiet så leker man in engelskan, muntligt. De flesta går det bra 

för här, det är sällan man ser det. Det är när man möter skriftspråket på något sätt. Då 

uppstår svårigheterna. Det är inte säkert det upptäcks då heller, eftersom det är lätta ord 

man lär sig i början, enkla glosor som är lättstavade, de låter ungefär som de skrivs. 

Man kan känna igen ord för de påminner om svenskan. Men redan i år 3 tycker jag ändå 

att man kan se vilka som har svårigheter.” 

 

En av informanternas svar visar på en medvetenhet kring att tidiga insatser är viktiga men att 

detta samtidigt kan vara svårt att realisera i verksamheten.  

”[...]när ska vi fylla i att en elev riskerar att inte nå målen i engelska? Det är hårt efter 

ett år i ettan. Men jag tycker inte att man kan vänta ända till trean. Det är ju så att 

upptäcker vi svårigheter i matte eller i svenska, ja då ska vi larma tidigt. Men så känner 

man att engelskan... Ja vi måste bli bättre på att sätta in tidiga insatser även i engelska... 

annars så ja, i fyran blir det mycket annat med att skriva och läsa”  

 

Enligt informanternas svar så är det en av tre skolor som på ett medvetet och strukturerat sätt 

arbetar för att tidigt upptäcka och stötta elever som får, eller riskerar att få, svårigheter i 

engelska. Insatserna sker på grupp och individnivå. 

”Vi betonar tidiga insatser. Vi lägger mest tid i år 1-3. Vår förhoppning är att inte 

behövas upp på mellanstadiet.[...] Det är ett nytt arbetssätt för oss, vi har inte jobbat så 

mycket med engelska som vi gör nu. Varför vi började med detta var att vi märkt att vid 

överlämningen mellan trean och fyran så blir det ett stort steg att lära sig engelska. Vi 

funderade över hur kan vi förebygga detta? Jo, genom att hjälpa dem tidigare.” 

 

Informanterna har tillsammans med lärare som undervisar i engelska startat upp ett nytt 

arbetssätt i år 2 och 3. De har bytt läromedel och använder ett läromedel där läsande och 
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skrivande till viss del kommer in redan i år 2. Förut fokuserade undervisningen på lågstadiet 

till största delen mest på muntliga aktiviteter som sånger rim och ramsor. 

 ”För att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter i övergången till det nya läromedlet 

använde jag spec. tiden till både lästräning på svenska, men även tid till att träna 

engelsktexter. När jag läste in mig på det nya läromedlet så tänkte jag att det går ju inte 

att gå in i trean, för hänger de inte med i tvåan... Då är man ute efter en årskurs och då 

räcker det inte att lappa och laga i trean. Vi måste gå in och stötta redan i tvåan och då 

har vi främst stöttat elever i läs och skrivsvårigheter.” 

 

Informanterna beskriver vidare att det nya arbetssättet har gjort att de upptäcker elever i 

svårigheter tidigare. Vilket gör att de har mer tid att hjälpa dem innan övergången till år 4. 

”Det nya arbetssättet med texter och fraser redan i år 2 gör att vi ganska tidigt upptäcker 

elever som kanske kommer att få svårigheter. Vi kan tidigt möta dem. När vi är 

medvetna så hittar vi dem.[...] Under detta år har vi på skolan blivit mer medvetna då vi 

på skolan börjat diskutera kring de här klyftorna mellan år 3 och år 4 vi har tittat på 

material.[...]Vi får inte bara tänka att vi nöjer oss med lite rim och ramsor på lågstadiet, 

utan vi måste utveckla vår undervisning också.”  

 

6.1.1.4. Elever i engelsksvårigheter  

Enligt informanterna så är det ofta elever med läs- och skrivsvårigheter som också får 

bekymmer med engelska. Även om det kan förekomma så är det sällsynt att elever i läs- och 

skrivsvårigheter inte får problem med inlärning av engelska. 

”Vi kan inte säga att det är alla de barnen som behöver stöd för det är en del av de som 

har läs och skrivsvårigheter som är duktiga i engelska, de har lätt att uttala ord, komma 

ihåg och härma. Men uppskattningsvis är det ¾ av dessa elever som trots allt får 

svårigheter med engelskan.” 

 

Elever med ett annat modersmål än svenska är enligt informanterna en annan grupp av elever 

som kan få problem med engelskainlärningen. Eftersom studiens fokus inte ligger på denna 

grupp väljer i att inte ta med något ytterligare kring denna grupp av elever. 

 

Elevens självkänsla och självförtroende lyfts fram som viktigt i lärarintervjuerna. Skolan som 

arbetar med tidiga insatser i engelska har kunnat se att arbetet påverkat elevens 

självförtroende positivt.  

”Men för elever som har väldigt svårt handlar det mycket om självkänsla också. Får de 

en mastig text framför sig som de inte klarar av så ger de upp, motivationen sjunker och 

allting. Då har vi jobbat så att vi har förenklat texterna så att eleven känner att det här 

kan jag klara av. Eleven kan gå ut från en lektion och känna att det här kunde jag, vad 

duktig jag var.” 

 

Att betygen kan vara en faktor till att elevens självförtroende kan minska uttrycks av en av 

informanterna. 

”Men sen kommer det här, de ska förstå avancerade texter och så i femman och sexan. 

Då tappar de sugen igen när de märker att nej, det här blev för svårt. [...] detta har blivit 

mycket tydligare i och med att betygen kom. Det är svart på vitt. Hur mycket jag än 

säger att du har klarat de och de målen men inte det målet, så blir du inte godkänd. Det 

är tufft.” 
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6.1.1.5. Insatser vid dyslexidiagnos 

Enligt informanternas svar så påverkas inte insatserna av ifall eleven är utredd eller inte för 

dyslexi.  

”Helt enkelt därför att vi hanterar inte eleven annorlunda ifall den är utredd eller inte.”  

Ytterligare ett svar visar att en diagnos inte påverkar insatsen för eleven. Fokus ligger istället 

på elevens behov. 

”Vi jobbar hela tiden utifrån vad de har svårt för, så det är inte jätteviktigt att få 

diagnosen. Vi jobbar ändå utifrån det som är svårt.  De får åtgärder som de behöver, 

exempelvis kompensatoriska hjälpmedel, får lyssna på texter får lära sig på så vis. 

Kommunen har bestämt att det är ingen skillnad på om du har en dyslexidiagnos eller 

bara har läs och skrivsvårigheter.  Vi bemöter dem inte olika. Det kan lugna föräldrar 

som vill ha en dyslexidiagnos utförd.  För det tar ju tid och är kostsamt. Vi jobbar ändå 

på samma sätt. En del tycker ju att diagnosen kommer försent och skulle vilja haft den 

mycket tidigare. Man har ingen användning av diagnosen utan det är ju hur man gör.   

Däremot utreder vi ju VAD har eleven för svårigheter, det är ju det vi måste ta reda på.” 

 

6.1.2. Framgångsfaktorer 

Informanterna beskriver faktorer som enligt dem har gett positiva resultat och sista avsnittet 

belyser faktorer som enligt informanterna ses som hinder för framgångsrik 

engelskundervisning. 

 

6.1.2.1. Dra nytta av läsinlärning på svenska 

Att överföra den kunskap som finns kring läs- och skrivsvårigheter och läsinlärning på 

svenska, är något som lyfts fram som en framgångsfaktor av informanterna i vår studie.   

”Jag tror vi måste tänka lite mer som vi gör i svenska. Det finns en hel del som vi kan 

föra över. När vi jobbar med engelska texter måste vi jobba till exempel med repeterad 

läsning. Vem säger att vi inte ska jobba med engelska texter och repeterad läsning på 

samma sätt som vi gör när man tränar sin läsning på svenska? [...]Jag tänker att man 

måste arbeta mer med ljud och bokstav precis som vi gör i svenskan. [...] Vi lär ut 

väldigt lite om hur de olika ljuden skrivs i engelska och varför det låter som det gör. 

Det är en del som skulle hjälpa alla barn men framförallt de här barnen som har svårt att 

förstå hur det ska låta.” 

 

6.1.2.2. Alternativa verktyg 

En annan framgångsfaktor som några av informanterna beskriver är alternativa verktyg. De 

nämner hjälpmedel såsom stavningsprogram, översättningsprogram och appar. Men det 

betonas att en viktig förutsättning är att lärare har kunskap om hur de används. 

 ”Med hjälp av appar använder man ju alla sinnen, vilket jag tycker är en 

framgångsfaktor. Att hitta andra vägar än det traditionella tror jag kan vara bra inte bara 

för elever i läs- och skrivsvårigheter utan för många.” 

. 

6.1.2.3. Multisensoriskt arbete och språkbad 

Att använda sig av flera sinnen är enligt några av informanterna framgångsrikt i 

engelskundervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Ett multisensoriskt läromedel 
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som är anpassat för elever med dyslexi används framgångsrikt på en av skolorna. Bildstöd, 

film, inte bara att se på film, utan även att göra egen film föreslås också.  

 

Språkbadsprincipen lyfts fram som en framgångsfaktor av en av informanterna.  

”Att använda sig av språket, ett språkbad! Engelska ska vara ett klassrumsspråk och 

engelskundervisningen ska vara på engelska. Lätt att halka in i att underlätta för barnen- 

att plocka bort och då pratar man bara engelska näs man läser texten och sedan sker 

resten av undervisningen på svenska.” 

 

6.1.2.4. Medvetna insatser 

Att kunna skapa mindre undervisningsgrupper betonar en av informanterna som en viktig 

faktor för framgångsrik engelskundervisning. 

”Att kunna ha halvklass på engelskan. Visst är det svårt att få till det schemamässigt. 

Men jag tror det är viktigt i ett ämne där man ska uttrycka sig och så vidare, att det inte 

är för stora grupper.” 

 

En av informanterna betonar att läraren är viktig och att eleven behöver medveten 

undervisning. Grammatiska strukturer måste förklaras och fokus måste utökas till att gälla inte 

bara traditionella glosor, utan även småord som är vanligt förekommande i engelska texter. 

”Man måste jobba med att lära ut de grammatiska reglerna för att barnen ska förstå vad 

det är de gör med språket.  [...] sen finns det en massa småord som man behöver kunna 

som binder ihop meningen, som gör att allt hänger ihop. De orden tränar vi för lite på 

generellt. [...]småorden tror jag att de här barnen med läs- och skrivsvårigheter har 

lättare att missa, de har inte riktigt med sig det språkliga kring att det här är viktiga 

delar i språket.”  

 

6.1.2.5. Hinder för framgångsrik engelskundervisning 

Följande citat speglar det som samtliga informanter beskriver, nämligen en brist på kunskap 

och forskning kring elever i läs- och skrivsvårigheter och inlärning av engelska  

”Det finns så många saker som vi kan göra – om vi vet vad vi kan göra”.  

En informant uttrycker avsaknad av kunskap kring vilka insatser eleverna behöver. 

”Jag känner att det saknas en tanke vad vi kan göra mer för att hjälpa dessa elever. 

Vilka hjälpmedel och vilka insatser som behövs.” 

Informanterna beskriver också att stöd i engelska får stå tillbaka framför stöd i de två andra 

kärnämnena, svenska och matematik. 

 ”Om engelskan är ett kärnämne så är det ändå så att stöd i svenska och matte får förtur 

framför stöd i engelska. Och så blir det plötsligt med engelskan – att ojdå, det här måste 

vi ju också kunna. Men vi har inte satsat riktigt på det. Så det är nog lite så att höja 

statusen på engelskan, att den får lika mycket stöd...”  

 

En av informanterna menar att ett annat hinder för framgångsrik engelskundervisning kan 

vara att lärares engelskkompetens generellt har minskat på skolorna. Det är svårt att få 

utbildade lärare i engelska. Lärare med behörighet i engelska undervisar exempelvis alla 

klasser i en årskurs och fungerar mer som ämneslärare. Nackdelen är att läraren då kan ha 

många elever och kan missa den viktiga kännedomen om det enskilda barnet och dess 

kunskapsnivå. 
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 ”Engelskkompetensen på skolorna har lite försvunnit i och med att den generationen 

mellanstadielärare som hade engelska i sin behörighet har gått i pension. Speciallärare/ 

pedagoger och resurslärare har inte heller engelska i sin utbildning. Då har man inte 

grunden med sig, får man inte någon input kring hur vi kan jobba med engelska, hur ska 

man veta vad man ska göra då? Då gör man samma åtgärder som man gör i SO och NO 

man vet att man kan göra lite dator, lite inläst. Det blir de insatser man ger. Man kan 

inte gå ner och se VAD gör vi? Vad är grunden, vad behöver vi jobba med? För man 

har inte själv den kompetensen i engelska. Och det är ju ingen konstighet egentligen.” 

 

En av informanterna uppger att en orsak till engelskans låga status i skolan och att 

stödinsatser inte prioriteras kanske kan bero på ett förlegat synsätt som till viss del lever kvar i 

skolans värld. 

”[...] för flera år sedan var det vanligt att man plockade bort engelska för elever som 

hade det svårt. Det var av tradition man gjorde detta. Det var ju inte så länge sedan. Jag 

har ju varit med om det... Mindre än tio år sedan. Jag ska ärligt säga att det förekommer 

idag också, Jag hör någons som säger: Att kanske skulle den här eleven inte läsa 

engelska? JO! det går bra säger jag då. Det har varit en tradition att man plockat bort 

engelska för att det är svårt, för mig är det ett feltänk och det blir fel i systemet om vi 

tänker på det viset. Detta finns ju kvar och det är lätt att tänka att vi inte prioriterar 

engelska utan vi lägger fokus på svenska och matte.” 

 

Alla informanterna betonar att man inte ska minska timplanen och plocka bort engelska för 

elever som har det svårt. De menar att den i så fall tvärtom borde utökas.  

 

6.2 . Elevers upplevelser och erfarenheter 

 

Elevernas resultatavsnitt inleds med deras olika erfarenheter av hur engelskundervisningen 

organiserades och ett avsnitt om hur dyslexidiagnosen har påverkat insatserna. Därefter följer 

ett avsnitt om självkänsla och motivation som speglar hur svårigheterna har präglat hur de 

tänker om sig själva och sin förmåga. 

 

6.2.1 . Insatser och åtgärder 

Ingen av de elever som deltog i vår studie beskrev att de hade fått minskad timplan genom att 

plocka bort engelskundervisning från schemat, utan alla har deltagit i engelskundervisningen 

på olika sätt under hela grundskoletiden.  

 

6.2.1.1. En- till- en undervisning  

”Min speciallärare vet hur hon ska få min hjärna att tänka, få den att förstå liksom.”   

Citatet speglar relationens betydelse i en – till- en undervisning. Samtliga informanter är 

positiva och upplever att de verkligen får hjälp när de sitter ensamma med en speciallärare, 

även om det kan ha känts jobbigt vissa stunder:  

”I början tyckte jag också att det var lite jobbigt att gå ut med en särskild person bara 

hon och jag, men jag kände ju att det var bättre så.” 

En av informanterna berättar att han även har fått extra engelskundervisning efter skoltid.  
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”Vi hade en bestämd tid när vi kunde plugga engelska som passade min träning men 

sen flyttade träningen och sen fick vi aldrig riktigt ihop det igen. Men jag fick mer hjälp 

på lektionerna då istället.” 

 

6.2.1.2. Undervisning i liten grupp 

Två informanter i vår studie har fått hjälp i form av ”liten grupp” under mellanstadiet. En av 

dem gick till gruppen ibland vid svårare uppgifter, medan den andra var där varje 

engelsklektion tillsammans med två andra från klassen. 

 ”De lät oss få lite längre tid och hjälpte oss att läsa och fixa allting. Vi fick göra lite 

läxor på lektionen.”  

 

En av informanterna ingick i en liten grupp i engelska under högstadiet. Varje gång hon hade 

engelska gick hon dit. Hon beskriver att gruppen hade samma bok som resten av klassen men 

jobbade i ett långsammare tempo, hon hade känslan av att de ”låg efter”.  

”Jag kände att vi blev en stökig grupp tillsammans […] Läraren sket väl i det typ, han 

tänkte väl att ni sitter här av en anledning, alltså lite så. Det var nog mer de här som 

inte fick godkänt, det var ju en jätteblandning av folk, alltså det var ju stökigt folk eller 

vad man vill kalla dem, så det var ju inte bara såna som var där som hade problem med 

engelska.” 

Gruppen var permanent och hon var aldrig med i den stora klassen:  

”Jag fick ju aldrig chansen riktigt att va i den stora, det kan man ju fundera på…jag 

kanske hade haft det bättre i den stora gruppen ändå. Jag kanske hade koncentrerat mig 

mer och fått mer hjälp, men i klassen var de ju så mycket bättre så jag tänkte aldrig på 

det heller.”  

Trots det tyckte hon att det var skönt med gruppen.  

”Jag kände mig ändå trygg liksom. […] det blev inget nytt, utan vi tragglade på som 

vanligt alla år.” 

 

 

6.2.1.3. Specialundervisning i den ordinarie klassen 

Den hjälp informanterna upplever att de har fått i den stora klassen kan handla om att en 

lärare kommer till dem och läser upp texten när den är för svår, eller ger extra stöd när svåra 

uppgifter ska utföras. En av informanterna var positiv till det: 

”Alltså, alltid nån som var med mig typ. En extra lärare så att de var två lärare istället 

för en. Jag fick liksom extra hjälp då. Hon hjälpte fler, men hon var mest hos mig eller 

så. Jag tyckte det kändes bra.” 

En annan informant tyckte att det var besvärande: 

”Lärarna kommer fram och läser åt mig. Jag tyckte alltid att det var pinsamt. Jag ville 

inte att lärarna skulle komma, jag typ bara försvinn. Visst utanför klassrummet kan de 

absolut göra det men jag avskydde när det var i klassrummet.” 

 

Under högstadiet har två av informanterna varit med i klassrummet under engelsklektionerna. 

De verkar nöjda med det och tycker att de har klarat uppgifterna. 

”Vi har inga böcker längre så vi får olika texter hela tiden. Hon är väldigt duktig vår 

lärare. […] ibland fixar hon värderingar som vi skriver på ett papper vad vi tycker 

själva att vi behöver öva på och då fixar hon fram uppgifter just till dig. Alla har 
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mappar där hon har lagt i olika uppgifter som just vi borde jobba med. Då har hon lagt i 

uppgifter som jag ska kunna lyckas jobba med, sen gör hon så åt alla.” 

 

6.2.1.4. Inkludering eller exkludering 

En av informanterna i vår studie uttrycker starka känslor inför att bli utplockad ur 

klassrummet. Under hela lågstadiet fick hon på grund av sin dubbeldiagnos (ADHD och 

dyslexi) en stor del av sin undervisning utanför klassrummet.  

”Problemet började när de tog mig till det där lilla rummet, för då blev jag ju trygg där 

och hatade klassen mer än allt annat. Lär du en hund att den aldrig ska gå i vatten då 

hatar den vatten. Det var det, jag hatade klassen, jag ville inte gå in dit. […] Man ska 

absolut inte ta en elev från klassen för då förstör du bara eleven. Då får det va jobbigt 

första dagarna, men den ska va kvar i klassen och lära sig och inte alltid behöva gå ut 

från klassen hela tiden. Den måste lära sig att känna sig bekväm i klassen. Och jag tror 

att det är det som har gjort att jag är så osäker och hatar att va i klass.” 

 

Samma informant beskrev tidigare att hon även var besvärad av att få hjälp i den stora 

klassen. Hon sammanfattar med att konstatera att det viktigaste är att känna sig bekväm:  

”Så för att en elev ska kunna prestera då, speciellt när de har de här diagnoserna, så 

måste de va bekväma för annars kommer de bara sitta och vara tysta för de har lärt sig 

det från början.” 

 

6.2.1.5. Alternativa verktyg 

Samtliga informanter beskriver att de har använt Ipad i undervisningen. Två av dem tycker att 

det har varit en stor hjälp under högstadieåren. När det gäller mellanstadietiden uttrycker en 

av dem att det fanns tillgängligt, men inte användes: 

”Jag fick låna en Ipad men jag använde den inte så mycket […] sen lämnade jag 

tillbaka den för jag hajade inte riktigt hur jag skulle göra.” 

 

6.2.1.6. Dyslexidiagnosens betydelse för insatser 

”Jag hade hoppats på att någon skulle reagerat lite tidigare, framför allt i sjuan. Den 

perioden tyckte jag var jobbigast, högstadiet.”  

Citatet kommer från en informant som blev utredd och fick veta att hon hade dyslektiska 

svårigheter först i åk.2 på gymnasiet. Det var hennes engelsklärare som anade att det kunde 

vara dyslexi som var roten till att det var så svårt. Efter att hon fick veta att hon hade 

dyslektiska svårigheter upplever hon att hon fick mer hjälp:  

”Alla lärare jag hade blev informerade.[…]Det har varit mer att jag är lite trög och seg, 

än att du har nog läs- och skrivsvårigheter. Det var nog därför jag blev lite bortglömd.”  

 

Hon ger vidare uttryck för att ”vanliga” lärare inte verkar ha så mycket specialpedagogisk 

kunskap.  

”Man kommer ju inte i kontakt med speciallärare om man inte har några svårigheter, så 

är det ju. Och hade min lärare i sjuan haft lite mer kunskap om detta då hade hon 

kanske upptäckt det. Även vanliga lärare skulle få den utbildningen (specialpedagogik) 

också lite menar jag.” 
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Två av informanterna tycker inte att de har fått adekvat hjälp förrän de fick sin 

dyslexidiagnos. Alla informanterna beskriver att de har engagerade föräldrar. En av 

informanterna berättar att det pågick en kamp mellan skolan och hans föräldrar om att en 

dyslexiutredning skulle göras. Skolan gjorde ingen utredning, så de tog saken i egna händer 

och uppsökte en logoped privat för att få hjälp. Utredningen visade på dyslexi och det 

genomfördes när han gick i åk.6.   

”Mamma var ju förbannad. Jag fick ju alltid hjälp att läsa och så, men de ville inte göra 

någon utredning, det vet jag inte varför. De trodde inte jag hade dyslexi, de trodde jag 

var sen.”  

 

6.2.2. Självkänsla och motivation 

Elevernas berättelser skildrar skoltiden som relativt svår. Engelska som ämne är negativt 

laddat och flera av eleverna uttrycker att de har dåligt självförtroende när det gäller sina 

kunskaper i engelska. Elevernas svar visar att motivationen till att försöka sig på något högre 

betyg uteblev.  

 

6.2.2.1. Upplevelser av skoltiden 

Följande citat beskriver olika upplevelser av skoltiden generellt. Informanterna skildrar en 

skoltid som varit kämpig. 

 ”Vi var ju inte så gamla, 10 år, så det är ju inte så lätt att veta om man är lite trög så 

eller om det är något problem så men det var det ju nu.”  

 

Enligt en informant var skolan en plats för sociala kontakter, medan skolarbetet upplevdes arbetsamt. 

”Det är ju alltid kul att träffa kompisar och va med dem, men den har ändå varit jobbig. 

Jag har alltid fått kämpa mycket för att klara skolan….så ….jobbig.” 

En informant beskriver hur svårigheterna påverkat tankarna om att nå ett högre betyg. 

”Den har varit svår och kämpig och jag har tänkt så här att jag har inte satsat på något 

högre för jag vet att jag inte kommer klara av högre.” 

Skoltiden uttrycks negativt av en annan informant. 

”Jag har aldrig trivts i skolan.” 

En av informanterna beskriver sin upplevelse av utvecklingssamtalen:  

”Ja du har lite svårt i skolan typ, det går lite trögt […] det har bara vart samma tjat: Du 

har nog lite problem, du behöver nog lite mer hjälp.” 

 

En av informanterna tycker om att idrotta, så vi frågar om han har mer självförtroende när det 

gäller idrott eller om dåligt självförtroende i skolan även drabbar idrotten:  

”Ja, det drabbar allt faktiskt. Jag har inte det bästa självförtroendet om man säger så. 

Om jag bygger upp det och sen är nånting i skolan svårt, då faller det väldigt lätt.” 

 

6.2.2.2. Om ämnet engelska 

Informanterna är eniga om att engelska är förknippat med negativa känslor: 

”Hemskt! Det tycker jag. Jag tycker inte alls det är roligt.” 

 

”Jag hatar verkligen engelska, det är det värsta jag vet!”  

 

 



. 

36 
 

Det är svårigheterna som gör att eleverna upplever engelska som tråkigt. 

”Alltså jag tycker det är väldigt tråkigt åh så, för jag ha ju väldigt svårt med engelskan. 

Så det är det är det som gör det tråkigt, jag har alltid haft svårt med engelskan. Nä, det 

är inte så jätteroligt” 

 

”Det har alltid varit en liten klump i magen så, engelska.” 

 

De är också överens om att det absolut svåraste är att skriva och stava. Två av informanterna 

nämner också att de har svårt att hitta orden som de behöver. En av dem beskriver det så här:  

”Alltså jag vet inte vad det heter på engelska, jag har ju det i huvudet vad jag ska säga 

på svenska, men jag får inte fram de orden på engelska.” 

 En av dem har känt ett behov av att kunna mer:  

”Shit att jag inte kan mer engelska, jag behöver ju verkligen det, jag har så mycket som 

helst nytta av den lilla engelska jag kan. Jag behöver orden liksom, att kunna prata. 

Alltså jag kan inte prata det riktigt och jag kan definitivt inte skriva det.” 

 

6.2.2.3. Nationella prov och betyg 

Även betygen påverkar hur informanterna tänker om sig själva:  

”Ja, det är ju ändå det med betygen, man jämför sig med alla.” 

 

Två av de tre informanterna fick E i slutbetyget i engelska i åk 9. Den informanten som var i 

en mindre grupp i engelska åk.7-9 berättar att hon hade F under hela högstadiet tills sista 

betyget, då hon fick godkänt. Hon vet egentligen inte varför hon fick godkänt till slut:  

”Det var ju bara F, F, F, det blir ju inte så roligt heller. Att ingen reagerade på att hela 

gruppen fick F i två år. Vi var la 6 elever Hur lyckat var det liksom…?” 

 

En annan informant beskriver det så här: 

”Nationella proven gick inte så bra. Jag fick ju många F på dem. Muntligt fick jag 

godkänt på. Ett av de skriftliga var jag två poäng ifrån att få E. Det är inte så långt ifrån, 

men jag får inte godkänt i engelska.” 

Hon förklarar vidare att hon blev lite förvånad över att det gick bra med den muntliga delen 

av provet och hur viktigt det är för henne att känna sig bekväm för att våga: 

”Jag avskyr att prata engelska, jag tycker det är skitjobbigt. Som tur är fick jag två tjejer 

till i min klass som jag trivs jättebra med så jag snackade lika bra som de då. Jag 

snackade nästan lite mer än dem och jag chockade mig själv. Det gick bättre än jag 

trodde. Eftersom jag hade två som jag kände mig bekväm med så gick det. Annars tror 

jag inte att det hade gått särskilt bra då kanske jag hade suttit och varit tyst.” 

 

En liknande känsla kan man finna hos en annan informant:  

”Jag tror det är mycket med självkänslan att man blir lite så där blyg och tillbakadragen 

så där tror jag. Du räcker ändå inte till det här betyget, då tänker man ja, men 

skitsamma då, jag räcker inte upp handen i klassen för jag vet ändå inte vad jag ska 

svara.” 

 

Den tredje informanten säger:  

”Jag fick F på skriva, men de andra blev jag godkänd på så det är jag jättenöjd med.” 
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En av informanterna tycker att det finns de som har haft det värre än hon själv. Hon är också 

glad över det nya betygsystemet:  

”Det nya betygsystemet är bra för mig. För mig har det varit så tråkigt när man har fått 

G+ till skillnad från G-. Nu blir det D istället för E. Det är mycket roligare.” 

 

En av informanterna beskriver varför hon tror att hon blev godkänd på nationella proven på 

gymnasiet:  

”Jag tror att det är läraren faktiskt och hjälpläraren, att hon var där, jag hade min tid på 

tisdagar och jag fick gå dit om jag behövde hjälp.”  

En annan informant berättar att hon var så arg på sig själv när hon inte fick godkänt på de 

nationella proven i engelska:  

”Jag mådde psykiskt dåligt […] jag var så jäkla sur på mig själv för att jag får F i 

engelska nu och jag var riktigt jäkla irriterad, för att jag var två poäng ifrån att få 

godkänt på det här nationella.”  

Hon blir inte arg på någon annan, utan vet att hon kunde fått mer hjälp:  

”Det är inte deras fel. De kan inte göra så att jag presterar bättre. Det är fotfarande jag 

som måste vilja själv och vilja lära mig att ta emot hjälpen som jag kan få. För jag kan 

få mer hjälp. Det hade jag kunnat få jättemycket mer från start om jag hade varit 

mottaglig för det.”  

Hon tillägger även att det har blivit bättre:  

”Nu kan jag be mer om hjälp. Nu trivs jag bättre i klassen.” 

 

6.2.2.4. Strategier för att hantera svårigheter 

En informant beskriver hur hon brukar göra om hon får en text som är för svår:  

”Alltså jag har inte gjort nånting då. När de bara lämnar fram en text och jag blir 

sådär…den här fixar inte jag att läsa […] Då skiter jag i det och bara sitter där ända tills 

det slutar.” 

Om det var svårt att skriva.  

”Jag blir irriterad på att jag stavar så mycket fel och då blir jag bara mer och mer 

irriterad på det. Då vill jag inte fortsätta.”  

Samma informant försöker även undvika att redovisa:  

”Ja, eeh…har papprena hemma, kan inte göra det idag, eeh typ.”  

Att undvika skolan helt och hållet var också ett alternativ:  

”Jag skolkade ju typ hela sjuan, för jag märkte ju att det är bara att ringa till 

expeditionen och säga att jag är sjuk. Hej då, då sticker jag!” 

 

6.2.2.5. Om dyslexidiagnos 

De två informanterna som blev uppmärksammade sent är överens om att det var en lättnad att 

få veta att de har dyslektiska svårigheter. En av eleverna uttrycker det tydligt: 

”Ja men då är det inte bara jag som är helt dum i huvudet alltså. Det är ändå så man har 

känt hela tiden att jag är ju helt korkad, varför kan jag inte bara det, varför kan jag inte 

som alla andra va, alltså läsa normalt för klassen utan att behöva hacka på ord, eller 

varför kan inte bara jag förstå hur det ska stavas. Det är en trygghet att jag har faktiskt 

läs- och skrivsvårigheter och det är därför. Det är som det är liksom.” 
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Även följande citat speglar att diagnosen underlättade:  

”Att jag fick intyget var att släppa lite, så sista året blev lite bättre faktiskt.” ”Ja det står 

också i pappren (dyslexiutredningen) att det finns starka sidor också.” […]”Man blir 

ändå glad åt att nu kan jag säga att jag har problem, det är inte bara det att jag är helt 

trög och inte vill lära mig nåt, utan det är nånting därinne som säger att det är lite 

svårt.” 
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7. Resultatanalys 
 

”För att verkligen kunna hjälpa någon måste jag förstå mer än han - men först och främst 

förstå det som han förstår.” 

(Sören Kierkegaard, 1859) 

    

Under analysen av resultatet märkte vi att ordet kunskap återkom, mest i lärarinformanternas 

svar, men det framträdde även i elevinformanternas berättelser. Det handlar dels om värdet av 

kunskap som finns, men framför allt i känslan av brist på kunskap. Det gäller kunskap om det 

engelska språket, specialpedagogisk kunskap, kunskap om koppling mellan läs- och 

skrivsvårigheter och inlärning av engelska, samt kunskap om hur elever själva upplever olika 

insatser. Just kunskap eller snarare brist på kunskap får konsekvenser för vilka anpassningar i 

engelska som kan realiseras för elever med dyslexi. Resultatet analyseras under 

huvudrubriker/ nyckelord, Insatser och åtgärder, Självkänsla och motivation.  

 

7.1. Insatser och åtgärder 

 

I följande avsnitt har vi samlat analysen under VAD, NÄR, HUR och därigenom satt fokus på 

olika aspekter när det gäller anpassningar i engelskundervisningen. 

 

7.1.1. Undervisningens innehåll – VAD 

Enligt lärarinformanterna är ett av de största hindren för att kunna utforma insatser som ger 

goda resultat, att det saknas forskning på området och att det inte finns så mycket litteratur i 

ämnet (se Estling Vannestål, 2002). Resultatet visar att det saknas kunskap runt 

undervisningens innehåll och att anpassningar i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter 

oftast beskrivs som ett HUR. Det handlar till stor del om hur undervisningen organiseras, men 

inte så mycket om ett VAD, d.v.s. undervisningens innehåll. En av lärarinformanterna 

beskriver det som ganska logiskt, eftersom lärare med behörighet i engelska överlag har blivit 

svårare att rekrytera och att specialpedagoger/ speciallärare inte har engelska i sin utbildning. 

Den som har engelskkompetens undervisar oftast i många klasser och mister därmed en del 

kunskap om det enskilda barnet för att kunna hjälpa på ett adekvat sätt.   

 

Elevinformanterna är samtliga utredda och har dyslexi. Precis som Ganshow och Sparks 

(1991) beskriver har deras svårigheter på modersmålet avspeglat sig vid inlärning av 

engelska. Det stämmer överens med den bild som lärarinformanterna gett av sina elever, där 

många av de som får bekymmer med engelska är elever i läs- och skrivsvårigheter. Resultatet 

av vår studie ger inga indikationer på Miller Guron och Lundbergs (2000) antagande att en del 

personer med dyslexi har lättare för att läsa engelsk text än svensk.  

 

Samtliga elevinformanter uttryckte att engelska var det svåraste ämnet i skolan. Det absolut 

svåraste var att kunna skriva och stava på engelska. Engelska är ett av de svåraste 

skriftspråken att lära sig och har en djup ortografi med en komplex stavelsestruktur (Mc 

Guiness, 1998, Katz & Frost, 1992), vilket ställer till stora bekymmer för elever med dyslexi. 
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Enligt Ramus (2004) (se avsnitt 4.1.1) finns en logik i det faktum att en individ med dyslexi 

har svårt för engelska. Fonologiska svårigheter innebär även bekymmer med mappning av de 

många grafiska enheter som språket innehåller. I enlighet med the grain size theory (se avsnitt 

4.3) skulle då en elev som har tränat läsning på svenska (relativt transparant) vara utrustad 

med få mappningsstrategier jämfört med vad som krävs för att läsa engelska. Något enklare 

uttryckt skulle man kunna säga att engelskans låga motsvarighet när det gäller fonem- grafem, 

är just det som beskrivs som det största bekymret för elever med dyslexi. Det finns dock 

studier som visar att det även finns elever med dyslexi som inte står inför just den här typen 

av svårigheter (Miller Guron, 2000). Ingen av lärarinformanterna nämner engelskans ortografi 

som förklaring till svårigheter att lära sig språket.  

 

Den engelskundervisning som Walker och McGuiness (se avsnitt 4.4) rekommenderar för 

elever med dyslexi, liknar det arbetssätt som en av de deltagande skolorna bedriver. Som ett 

komplement till den ordinarie engelskundervisningen användes på individnivå ett 

multisensoriskt, strukturerat läromedel, anpassat för elever med dyslexi. Det nya arbetssättet 

med medvetna tidiga insatser på gruppnivå har medfört att de nu fångar upp eleverna och kan 

sätta in åtgärder innan övergången till mellanstadiet. Arbetssättet präglas också av tre 

komponenter som Tjernberg (2013) lyfter fram, nämligen individanpassade insatser, en- till 

en- undervisning i korta intensiva pass, detta i kombination med lärarskicklighet. 

 

 

7.1.2. Tidiga insatser - NÄR 

Samtliga lärarinformanter uttryckte en medvetenhet om att tidiga insatser är viktiga för att 

förebygga svårigheter för elever i läs- och skrivsvårigheter. Många forskare (bl.a. Myrberg, 

M, 2007, Elbro, 2004, Torgesen m fl., 2001, Lahtinen & Ström, 2011, Skaalvik & Hagtvets, 

1990) är idag överens om att tidiga insatser är avgörande för om elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska ha en framgångsrik läs- och skrivutveckling. Även engelskans svåra 

ortografi motiverar en tidig insats. Det tar nämligen längre tid att lära sig läsa och skriva på ett 

språk som har djup ortografi, vilket motiverar att tidigt introducera engelska inte bara 

muntligt utan även skriftligt (Seymour, Aro & Erskine, 2003).  

 

Vårt resultat liknar de resultat som Heimdahl Mattson och Roll – Pettersson (2007)(se avsnitt 

4.5.4) fann i sin studie, nämligen att elevens svårigheter uppmärksammades i ett sent skede.   

Två av lärarinformanterna skildrade en frustration över att det inte finns några rutiner för hur 

man tidigt ska fånga upp och stötta dessa elever. En av lärarinformanterna beskrev hur 

insatser i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter fått stå tillbaka framför insatser i 

svenska. Detta syntes även i elevinformanternas svar där eleverna till största delen beskrev 

insatser i svenska, framför insatser i engelska på mellanstadiet. Två av elevinformanterna 

skildrade en positiv bild av de insatser de fått i engelska under högstadietiden. Skolans 

insatser kändes mer relevanta för två av elevinformanterna först efter att de fått en 

dyslexiutredning. Konsekvensen för en av dem innebar relevanta insatser först under tredje 

året på gymnasiet. Det finns studier som visar att man kan identifiera vilka elever som 

kommer att få bekymmer med läsning av både svenska och engelska redan i förskolan genom 

RAN (Furnes & Samuelsson, 2010). 
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Språkbad har gett positiva resultat vid andraspråksinlärning i Kanada (Swain & Lapkin, 

1982). Insatsen har startat tidigt, redan i förskolan.  I vår studie nämndes språkbad som en 

framgångsfaktor endast av en av lärarinformanterna. Att bara en av informanterna nämner 

språkbad som en framgångsfaktor vid språkinlärning kan eventuellt tyda på att 

språkbadsinlärning inte har fått genomslagskraft i den svenska skolan. 

 

 

7.1.3. Insatser i ett inkluderingsperspektiv - HUR 

Anpassningar som uttrycks av samtliga informanter är en- till en- undervisning, undervisning 

i en liten grupp och att organisera undervisningen i halvklass eller att vara två pedagoger på 

vissa engelsklektioner. Det sistnämnda upplevdes positivt av både elevinformanter och 

lärarinformanter. Åtgärden går att likna vid det som Höien och Lundberg (2013) kallar för 

anpassad specialundervisning i klassrummet. 

 

Anpassningarna kan analyseras utifrån ett inkluderingsperspektiv. Fouganthine (2012) och 

Höien och Lundberg (2013) poängterar att inte ge alla elever med dyslexi samma åtgärder. 

Åtgärderna måste anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. De betonar vikten av 

att ta reda på elevens upplevelse. Elevinformanterna uttryckte olika upplevelser av 

inkludering. En elevinformant var positiv till att få specialundervisning i klassrummet. En 

annan elevinformant kände sig exkluderad, trots att eleven var rumsligt inkluderad (Asp- 

Onsjö, 2006). Önskvärt hade varit att läraren tagit hänsyn till det som Roos (2015) talar om, 

nämligen deltagande inkludering, vilket innefattar att lyssna till hur eleven upplever åtgärden. 

Att bli lyssnad till, kan stärka självkänslan och stärka motivationen (Roos, 2015).  Två 

elevinformanter uttryckte hur läraren genom sin individualiserade undervisning inkluderade 

eleverna didaktiskt (Asp- Onsjö, 2006). 

 

 

7.2. Självkänsla och motivation 

 

En av lärarinformanterna uttryckte vanmakt över att betygen påverkar elevens självförtroende 

negativt och att det är tufft att inte kunna godkänna en elev som gjort stora framsteg men inte 

tillräckliga för ett godkänt betyg. Det speglar det som Karlsudd (2011)beskriver (se avsnitt 

2.4) att lärare slits mellan läroplanens kursplanemål och att alla elever har rätt att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar.  

 

Liksom i aktionsforskningsprojektet (Larsson- Lindberg & Nilsson, 2012) så indikerar även 

elevinformanterna att motivation och självkänsla är viktiga faktorer för att lyckas med 

inlärningen av engelska. En av elevinformanterna beskrev att en dålig självkänsla kan 

medföra att man inte vågar räcka upp handen för man vet inte vad man ska svara. 

 

En annan elevinformant använde ordet bekväm: 
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”Jag avskyr att prata engelska, jag tycker det är skitjobbigt. Som tur är fick jag två tjejer 

till i min klass som jag trivs jättebra med så jag snackade lika bra som de då. Jag 

snackade nästan lite mer än dem och jag chockade mig själv. Det gick bättre än jag 

trodde. Eftersom jag hade två som jag kände mig bekväm med så gick det. Annars tror 

jag inte att det hade gått särskilt bra då kanske jag hade suttit och varit tyst.” 

 

Man skulle kunna säga att de två tjejerna tillhör de ”signifikanta andra” (se avsnitt 4.6.3) vid 

det här tillfället. När eleven speglade sig mot dem kände hon sig stärkt och vågade prata 

engelska. Man skulle också kunna kalla läraren för en ”signifikant annan”, eftersom hon satte 

just de eleverna i samma grupp (Swalander, 2009). Elevens ”self- efficacy” kan bedömas som 

låg, då hon inte tror sig kunna prata engelska särskilt bra och därmed inte har så höga tankar 

om sin förmåga. Ett beteende där man inte vågar prata engelska skulle kunna få konsekvensen 

att man inte utvecklar sin engelska i samma takt som klasskamraterna, med följden att man 

tror än mindre på sin egen förmåga och på så vis förstärker svårigheterna. Motivationen 

försvagas och därmed är man inne i en ond cirkel. Det skulle kunna leda till ett tillstånd av 

inlärd hjälplöshet, en slags hopplös passivitet (Burden, 2005). En av elevinformanterna 

beskrev att hon kan ha känt så.  Det kan också vara ett sätt att skydda sin egen självbild att 

försöka undvika uppgifter som känns för svåra eller utåt sett visa ointresse för läsning och 

skrivning (Alexander- Passe, 2006). Elevinformanten beskriver själv hur hon har haft ett 

sådant beteende. 

 

En av elevinformanterna idrottar mycket och spelar bland annat hockey. Hans uttalande ger 

intryck av att hans akademiska domän är stor och hur han presterar i skolan, påverkar hans 

globala självkänsla, i det här fallet hockeyspelandet (Swalander, 2009). Samtliga 

elevinformanter skildrar det som Lundberg (2010) menar, att många elever som har låg 

måluppfyllelse i engelska också har ett svagt språkligt självförtroende och att detta påverkat 

möjligheterna till inlärning negativt.  

 

Avgörande för om en åtgärd ska vara framgångsrik är att eleven kartläggs noggrant och att 

man lyssnar till hur hen upplever svårigheterna och de tänkta åtgärderna (Miller Guron & 

Lundberg, 2000, Fouganthine, 2012, Höien & Lundberg, 2013). En av elevinformanterna 

beskriver detta genom att hennes engelsklärare tagit reda på hennes behov och 

individualiserat uppgifterna utifrån det.  

 

Självbilden hänger ihop med förmågan att kunna övervaka sin egen läsning och välja goda 

strategier när man stöter på svårigheter, s.k. metakognition (Höien & Lundberg, 2013). För att 

kunna övervaka sin egen läsning behövs en medvetenhet om detaljerna i engelska språket och 

därmed en medveten undervisning om språkets minsta beståndsdelar. Genom strukturerad 

undervisning och överinlärning kan eleven känna sig allt säkrare på att övervaka sin egen 

läsning och metakognitionen utvecklas (Walker, 2000, Taube, 2007). Att satsa på att utveckla 

den metalingvistiska förmågan skulle kunna stärka självkänslan och eventuellt leda till att 

eleven hamnar i en positiv spiral, istället för en ond cirkel. 
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8. Diskussion 
 

I följande avsnitt presenteras först metoddiskussionen, där vi självkritiskt reflekterar över 

genomförandet av studien. Därefter följer resultatdiskussionen, där vi tolkar, jämför och 

reflekterar över studiens resultat. 

 

8.1. Metoddiskussion 
 

Under arbetets gång upptäckte vi att studien hade två olika fokus, båda stora nog att bli två 

självständiga arbeten.  Dels ett fokus på elevers upplevelser och erfarenheter och dels lärares 

erfarenheter av engelskundervisning. Det har varit svårt att hantera och det kanske hade varit 

klokt att välja ett av dem för att få en smalare inriktning. Vi har valt mellan att sammanföra 

eller att dela på dem. Slutligen kompromissade vi genom att dela upp dem i resultatet och 

sammanföra dem i analysen och diskussionen. Studiens två fokus har medfört ständiga 

avvägningar om var vi ska lägga tyngdpunkten för att få en bra balans. Som exempel kan 

nämnas att vi har förkortat avsnitten om inkludering (avsnitt 4.5.4.), motivation och 

självkänsla (avsnitt 4.6) för att de inte skulle ta överhanden. 

 

Under elevintervjuerna märktes att elevernas självkänsla och motivation påverkats bland 

annat av att de inte fått ett godkänt betyg i engelska. Om det finns särskilda skäl kan läraren 

bortse från enstaka delar i kunskapskraven vid betygsättning (se avsnitt 2.1). Undantags-

bestämmelsen borde i allra högsta grad kunna tillämpas för elever med dyslexi. I vår studie 

utfördes lärarintervjuerna före elevintervjuerna. Då fokus i studien var på anpassningar och 

inte bedömningar, så fanns inga intervjufrågor kring bedömning och betyg vid 

lärarintervjuerna. Vi har därför inte några fördjupade svar kring lärares erfarenheter av 

bedömning och betygsättning i engelska. Vi vet således inte i vilken utsträckning som lärare i 

engelska använder sig av undantagsbestämmelsen. 

 

Det har varit bekymmersamt att välja vilken benämning som vi skulle använda, elever i 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller elever med dyslexi. Under hela studiens gång 

föredrog vi det relationella begreppet elever i specifika läs- och skrivsvårigheter då vi var 

medvetna om att det sistnämnda kan uppfattas som kategoriskt, d.v.s. att eleven tillskrivs 

svårigheterna. För att vara tydliga med vad vi menar så valde vi, trots detta, slutligen att 

använda begreppet dyslexi (se avsnitt 2.7). 

 

Ett sätt att stärka en kvalitativ studies trovärdighet är att jämföra resultatet med andra liknande 

studier (se avsnitt 5.7). Vårt resultat visar liksom aktionsforskningsprojektet, att 

självförtroende och motivation är viktiga faktorer för elever med dyslexi och inlärning av 

engelska (se avsnitt 7.2). Vårt resultat kring elevernas upplevelse kring de insatser de fått, 

liknar de resultat som beskrivs i avsnitt 4.5.4., nämligen en ”vänta och se” mentalitet. 
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Under intervjuerna med eleverna strävade vi efter att skapa en trygg intervjusituation för att 

de skulle öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter. Vi kan dock inte med säkerhet säga 

att vi lyckades med det.  

 

8.2. Resultatdiskussion  
 

Syftet med vår studie har enligt vår bedömning kunnat följas upp på ett tillfredställande sätt, 

med hjälp av våra tre frågeställningar. Vi har fått kunskap om vad som skulle kunna vara 

framgångsrik engelskundervisning och exempel på olika anpassningar som görs i ämnet 

engelska. Vi har även fått ta del av några elevers upplevelser av engelskundervisning och det 

har skapat en fördjupad förståelse för hur engelskundervisning i grundskolan kan upplevas. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur engelskundervisning kan anpassas för elever med 

dyslexi. Av lärarinformanternas svar framgick att de beskrev insatser, inte bara till elever med 

dyslexi, utan mot alla elever med olika sorters läs- och skrivsvårigheter. Insatserna 

påverkades inte av om eleven hade genomgått en dyslexiutredning. De beskrev det som vi 

själva många gånger erfarit som klasslärare, nämligen att de i specialundervisningen ställs 

inför utmaningen att möta många skilda behov. Det finns elever med ett annat modersmål, 

koncentrationssvårigheter, dyslektiska svårigheter, svårigheter med ordförråd, uttal och så 

vidare. I realiteten är det inte alltid möjligt att genomföra insatser som enbart är avsedda för 

elever med dyslexi, inte ens i specialundervisning.  

 

Om vi liknar inlärning vid ett husbygge så utgör elevens självförtroende och självkänsla 

husets grund. Utan en stadig grund blir huset instabilt. I elevsvaren syntes detta mycket 

tydligt. I den specialpedagogiska debatten har det länge betonats att vi ska tala om elever i 

svårigheter och inte med svårigheter (se avsnitt 2.4) för att betona att eleven inte bär på 

svårigheter, utan omgivningen och omständigheter kan försvåra situationen. I ljuset av det är 

det intressant att konstatera att eleverna i vår studie föredrar att bli etiketterade med en 

dyslexidiagnos. Resultatet visar med tydlighet att eleverna ser sin dyslexidiagnos som ett 

kvitto på att de inte är dumma. Det skulle kunna vara en följd av dyslexibegreppets historiska 

bakgrund. Definitioner av dyslexi har historiskt innehållit en diskrepans mellan begåvning 

och lässvårigheter. Idag hävdar flertalet forskare att det inte behövs en viss begåvningsnivå 

för att det ska få kallas dyslexi, utan den gemensamma nämnaren är brister i det fonologiska 

systemet (Höien & Lundberg, 2013).  

 

Dyslexibegreppets existensberättigande ställs på sin spets när resultatet från elevintervjuerna 

och lärarintervjuerna ställs mot varandra. Lärarna som deltog i vår studie anser inte att deras 

insatser påverkas beroende på om eleven är utredd för dyslexi eller inte. De kartlägger ändå 

eleven och ger alla den hjälp de behöver. Eleverna däremot upplever inte att de har fått 

adekvat hjälp förrän de fick sin dyslexidiagnos (observera att studiens lärare inte har 

undervisat studiens elever). Elevernas berättelser gav uttryck för att de mötts av okunskap 

runt sina svårigheter. Detta berörde oss. Att lärares och elevers upplevelser ovan skiljer sig åt, 

skulle kunna vara ett uttryck för att de elever som ingått i studien hade sin låg- och 

mellanstadietid för ett tiotal år sedan, medan de lärare vi intervjuat är verksamma nu. Det har 
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varit en positiv kunskapsutveckling runt dyslexi, vilket förhoppningsvis lett till ett mer 

medvetet förhållningssätt hos lärare idag kring elever med dyslexi, jämfört med för tiotalet år 

sedan.  

 

Resonemanget ovan stärker de elevinformanter vi har intervjuat, men hur är det då med dem 

som har läs- och skrivsvårigheter utan att ha fått någon dyslexidiagnos? Tillhör de per 

automatik ”de dumma” då? Elliot och Grigorenko (2014), belyser problematiken kring att 

överhuvudtaget använda dyslexibegreppet när det inte råder konsensus i forskarvärlden om 

definitionen.  

 

Det är en utmaning för lärare att finna nycklar för att få alla elever att känna att de kan, vill 

och vågar. Forskning visar att förebyggande arbete är viktigt för att förhindra att en ond cirkel 

uppstår (Taube, 2007). Skaalvik och Hagtvets (1990) studie visar tendenser på att ju äldre 

eleverna blir, desto mer påverkar självförtroendet prestationen. Det är därför av oerhörd vikt 

att vi lärare/ speciallärare undanröjer det som sätter käppar i hjulen för dessa elever i ett så 

tidigt stadium som möjligt.  

 

Vi anser att det krävs framför allt tre komponenter för att det ska bli en framgångsrik 

undervisning i engelska för dessa elever. För att kunna genomföra adekvata insatser i 

engelskundervisningen behövs en noggrann kartläggning av elevens specifika svårigheter och 

styrkor. För att kunna göra en sådan kartläggning krävs: 

 

 kunskaper i det engelska språkets djupa ortografi och komplexa stavelsestruktur och 

hur man lär ut grunderna, med fonem- grafem- koppling.  

 kunskaper om läs- och skrivsvårigheter 

 en lyhördhet och en vilja att lyssna till eleven själv och hur hen upplever de insatser 

som erbjuds.  

 

Det innebär att tänka igenom vad undervisningen ska innehålla, hur den ska organiseras, när 

insatserna ger bäst effekt och sedan arbeta medvetet och strukturerat för att nå de mål man satt 

upp.  

 

Utmärkande för den skola som påbörjat en medveten satsning på engelska för elever i läs- och 

skrivsvårigheter är, menar vi, att den präglas av ett lärarengagemang. Engagerade, kunniga 

lärare har ansvar för arbetet och driver det framåt. De har goda kunskaper kring läs- och 

skrivsvårigheter och engelskinlärning. Pedagogerna har en välgrundad tanke kring vad 

undervisningen ska innehålla. Det finns en struktur och en medveten strategi kring de 

anpassningar som görs.  

 

Lärarinformanternas svar speglar en problematik, nämligen hur elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska ges möjlighet att lyckas inte bara muntligt, utan även med skriftliga 

uppgifter. En av lärarinformanterna beskrev att anpassningar i ämnet traditionellt sett mest har 

handlat om att förenkla, minska ner och ta bort. Tre av lärarinformanterna menar att man 

istället bör balansera mellan att förenkla det som är svårt och samtidigt vänja eleverna vid det 
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svåra. En av lärarinformanterna uttryckte att det idag saknas pedagoger som har kunskap 

inom både engelska och specialpedagogik, vilket även Estling- Vannestål (2002)har 

konstaterat. För att kunna erbjuda adekvata insatser både på gruppnivå och på individnivå 

krävs att speciallärare och engelsklärare finner sätt att samarbeta. Fortbildning behövs, 

engelsklärare behöver läsa in specialpedagogik och speciallärare behöver läsa in sig på 

engelska.  

 

8.2.1. Dilemmat kvarstår… 

Vi står dock inför ett dilemma som vi måste förhålla oss till och hantera på något sätt. 

Engelska är ett av världens svåraste skriftspråk att lära sig, alla elever ska ha ett godkänt 

betyg för att komma in på gymnasiet eftersom det är ett kärnämne. Dessutom vet vi att 

dyslexi innebär svårigheter med koppling mellan grafem och fonem, samt att fonologiska 

svårigheter blir särskilt tydliga vid inlärning av ett språk med djup ortografi som engelska (se 

avsnitt 4.3).  

Vi efterlyser ett uppvaknande runt engelskämnets relevans i specialundervisningen. Delar av 

vårt resultat tyder på att insatser för elever med dyslexi är en blind fläck i 

engelskundervisningen, med följden att insatserna kommer i ett sent läge där fokus blir att 

reparera. Vår förhoppning är att speciallärarens kunskaper inom läs- och skrivområdet i 

kombination med engelsklärarens kunskaper, tillsammans kan skapa goda förutsättningar för 

elevers lärande. 

 

Vårt uppdrag som speciallärare bör skyndsamt utvidgas till att även omfatta engelskämnet och 

försöka ge elever i riskzonen fungerande verktyg och vägledning för att kunna ta sig an den 

svåra uppgiften att lära sig engelska!  
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9. Tankar om fortsatt forskning 
 

I ett område som är relativt outforskat som helhet, finns det många aspekter att belysa och hål 

att fylla igen. Som professionsutövare saknar vi forskning att luta oss mot. De tankar som 

kommer till oss om vilka studier som kunde finnas behov av är följande: 

 

 Studier som utvärderar den specialundervisning som finns i engelska, utifrån 

läromedel som är anpassade för elever med dyslexi.  

 

 Studier som visar hur engelskundervisning upplevs av elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

 Fler studier som belyser elevens perspektiv på alla typer av specialundervisning i alla 

ämnen. 

 

 Det vore även intressant att göra en kvalitativ studie med samma fokus, där 

lärarinformanterna istället har god formell kompetens i engelska.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Informationsbrev 

 

Vi heter Camilla Jansson och Charlotte Samuelsson. Vi är grundskollärare 1-7 och just nu 

läser vi sista terminen på en vidareutbildning till speciallärare med inriktning mot läs- språk 

och skrivutveckling på Linnéuniversitet i Växjö. I denna utbildning ingår att skriva ett 

självständigt arbete. Vi har valt att skriva om elever i läs- och skrivsvårigheter och inlärning 

av ett främmande språk, engelska.  Studien intresserar sig för vilka insatser skolan ger elever i 

läs- och skrivsvårigheter för att de ska nå ett godkänt betyg i engelska. Det finns idag inte så 

mycket forskning kring detta och vi tycker att det är ett angeläget ämne. 

  

Vår studie bygger på intervjuer med dels speciallärare om deras uppfattning kring vilka 

anpassningar som görs för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter att nå ett godkänt betyg 

i engelska. Dels intervjuer med elever som själva har läs- och skrivsvårigheter, om deras 

uppfattning och upplevelser om engelskundervisningen och om vilket stöd de har fått under 

sin grundskoletid. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och efteråt skrivas ned.  Materialet kommer förvaras inlåst 

och kommer bara att användas av oss och i vår studie. Efter att arbetet är godkänt kommer allt 

material att förstöras.  Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att ange orsak. Alla resultat kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas så att inte enskilda individer kommer att kunna identifieras. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare 

1. Kan du beskriva din utbildning och lärarbakgrund? 

 

2. Hur definierar du elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

3. Vilka elever bedömer du har svårigheter i engelska? Hur identifieras dessa? Vari 

bedömer du att svårigheterna sitter, skiljer det sig mellan elever? 

 

4. Finns det några kriterier på er skola som avgör urvalet av elever som bedöms vara i 

behov av särskilt stöd? Hur identifieras dessa elever? 

 

5. Kan du uppskatta hur många elever som har läs- och skrivsvårigheter och svårigheter 

med inlärning av engelska? (Hur stor andel av dessa har en dyslexidiagnos?) 

 

6. Vilka insatser erbjuder skolan elever i läs- och skrivsvårigheter och svårigheter med 

inlärning av engelska?  

 

7. Påverkas insatserna om eleven har en dyslexidiagnos? I så fall hur? 

 

8. Vari bedömer du att svårigheterna sitter? Skiljer det sig mellan elever? 

 

9. När upplever du att elever i läs- och skrivsvårigheter kan få svårt med engelska? 

 

10. Hur vill du beskriva din roll vad gäller stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter och 

svårigheter i engelska? 

 

11. Kan du berätta om hur du arbetar med elever i läs- och skrivsvårigheter och 

svårigheter i engelska?( organisation, material/ metoder) 

 

12. Hur bedömer du skolans, lärares och din kunskap kring läs- och skrivsvårigheter och 

svårigheter i engelska? 

 

13. Vilka framgångsfaktorer kan du identifiera i arbetet med elever i läs- och skriv 

svårigheter och inlärning av engelska? 

 

 

14. Vad ser du som hinder vad gäller stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter och 

svårigheter i engelska? 

 

15. Hur skulle dessa hinder kunna undanröjas? 
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16. I den bästa av världar, hur önskar du att skolan skulle stödja elever i läs- och skriv 

svårigheter och deras engelskinlärning? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till elever 

1. Vill du berätta om hur du har upplevt skoltiden (låg, mellan, hög, gymn)?  

 

2. Vad upplevde du som lätt? / svårt? 

 

3. Berätta vad du tycker om engelska som ämne? 

 

4. Vad tycker du själv om dina kunskaper i engelska? 

 

5. Kan du berätta hur det var när du började med engelska? (ålder, lätt/svårt, kompisars 

förmåga)  

 

6. Kan du berätta hur du har upplevt engelskundervisningen i skolan? 

 

7. När tyckte du själv att det var svårt med engelska? 

 

8. Vad anser du själv att du har behövt hjälp med? 

 

9. Fick du någon särskild hjälp i skolan?  

 

10. Vilket stöd eller vilka anpassningar upplever du att du har fått? (enskilt stöd, i 

klassrummet, kompensatoriska hjälpmedel, metoder/ material) 

 

11. När uppmärksammade skolan att du hade svårigheter med att läsa och skriva? Vad har 

du fått för hjälp i andra ämnen på grund av dina läs och skrivsvårigheter?  

 

12. Hur upplevde du det stöd som du fått? 

 

13. Vilken nytta upplever du att du haft av det stöd som du har fått? 

 

14. Om du får önska hur skulle du velat att skolan stöttat dig…? 

 

15. Vilket stöd fick du av dina föräldrar med skolarbetet? (Någon person utanför skolan 

som har betytt något för dig och ditt skolarbete?) 

 


