
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete i 

specialpedagogik, 15 

hp 

 
English and Dyslexia 
A Second Bite at the Apple? 

 

Elevers upplevelser av ämnet engelska – 
en kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

Karin Sjöberg Larsson 

Handledare: Gunnlaugur Magnússon  

Examinator: Johanna Svahn 

  

VT 2018 



 

 2 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att få kännedom om hur några elever med dyslexi upplever 

ämnet engelska samt att diskutera resultatet i specialpedagogiska termer. För detta ändamål har en 

kvalitativ studie genomförts med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Frågeställningarna har kretsat kring elevernas erfarenheter av ämnet, möjligheter och hinder som 

de stöter på samt bemötande, kunskap och förståelse kring läs- och skrivsvårigheter hos lärarna i 

engelska. Resultatet visar på både likheter och skillnader hos eleverna. Förutom att lära sig 

engelska i skolan har många engelska runt omkring sig på fritiden. Språket används som en 

artefakt för att kunna ta del av underhållning och sociala medier utanför skoltid. Förmågorna 

höra och tala är förmågor som fungerar bra för de flesta. Det som bereder större svårigheter är 

att stava och att skriva. Bristen på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet blir här tydlig 

(KASAM – känsla av sammanhang). Resultatet visar också att undervisning, vid sidan av den 

ordinarie engelskundervisningen, med materialet Help Start, kan bidra till att stavningen blir mer 

begriplig och mer förutsägbar. En följd av detta blir ökad motivation och en bättre självkänsla. 

Eleverna upplever samtliga ett gott bemötande och en god förståelse från sina lärare i engelska. 

Flera upplever dock att man har fått sin dyslexidiagnos sent vilken man har upplevt som ett 

hinder. Eleverna tycker att engelska är ett viktigt ämne och de är motiverade att lära sig. Att vissa 

delar upplevs som komplicerade gör dock att motivationen sjunker. Kompensatoriska hjälpmedel 

beskrivs av några som mycket betydelsefulla.  

 

 
Nyckelord: specialpedagogik, engelska, dyslexi, elevers upplevelser, KASAM 
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Inledning 

Det var först i slutet av 1970-talet som dyslexiforskningen började ta fart med viktiga bidrag från 

nordiska forskare. Även om vissa frågor fortfarande är obesvarade vet man idag ganska mycket 

om varför dyslexi uppstår och hur dyslexi yttrar sig (Myrberg, 2007). Vid sökandet av 

forskningslitteratur till denna studie har jag dock erfarit att forskning kring engelska och dyslexi i 

en svensk kontext däremot är ringa förekommande.  

 

Jag har arbetat som lärare i engelska i mer än 20 år. Under årens lopp har jag träffat på elever med 

dyslexi. Några av dessa elever har haft relativt lätt att lära sig språk medan andra har haft större 

svårigheter. Mitt förhållningssätt gentemot dessa elever har varit att lägga stor vikt på den 

muntliga förmågan och jag har vid skrivuppgifter uppmanat dem, att inte bry sig så mycket om 

stavningen, utan att det är struktur och innehåll som är det intressanta. Fokus ligger på 

begripligheten; skulle en engelskspråkig person förstå det som står?  Den kommunikativa sidan av 

språket betonas men också att innehållet är viktigare än formen, vilket ju också stämmer överens 

med den engelska kursplanens intentioner i lgr11 (Skolverket, 2011a).  

 

Men räcker det för en elev med att kunna tala och förstå språket? Engelska är sedan en tid 

tillbaka ett kärnämne, vilket innebär att det krävs ett godkänt betyg i ämnet för att komma in på 

gymnasiet. För vidare studier och för många arbeten räcker det inte med att kunna tala och förstå 

engelska utan man måste också kunna läsa och skriva på engelska. En stor del av kurslitteraturen 

på universitet och högskolor är på engelska. För att få bra betyg i ämnet krävs också att du 

uppfyller det högre betyget på samtliga förmågor. För att t.ex. få betyget C krävs C inte enbart då 

det gäller att tala och förstå talad engelska utan eleven måste också uppnå ett C gällande skriftlig 

förmåga och läsförmågan. Hur ska skolan på bästa sätt lägga upp undervisningen i engelska för 

att elever med dyslexi ska ha samma möjligheter att utvecklas och få ett bra betyg i ämnet?  

 

I detta arbete har jag velat lyfta fram elevers tankar, syn och upplevelser av ämnet engelska. Vilka 

möjligheter och vilka hinder har de stött på under sin tid i skolan? Vilka attityder finns gentemot 

ämnet? Många elever med dyslexi har ett dåligt självförtroende vad gäller skolarbete och man har 

inte fått hjälp och stöd i tid. Gäller detta också engelskan?   

 

Med denna studie hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse kring hur några elever med 

dyslexi kan uppleva ämnet engelska och i och med det också medverka till att undervisningen i 

engelska utvecklas och förbättras för elever med dyslexi.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter några elever med 

dyslexi, har av ämnet engelska, samt att utifrån elevernas beskrivningar av sina upplevelser och 

erfarenheter, diskutera hur resultatet kan förstås i specialpedagogiska termer. Mina 

forskningsfrågor är:  

 

1. Vilka erfarenheter har eleverna av ämnet engelska? 
2. Vilka möjligheter och vilka svårigheter upplever eleverna sig stöta på i mötet med 

språket? 
3. Vilken förståelse och kunskap upplever eleverna att läraren har, kring dyslexi, vid 

främmandespråksinlärning (engelska)? 
4. Hur kan resultatet förstås i specialpedagogiska termer? 

 

Forskningsfrågorna 1-3 utgör således underlag till min empiri medan forskningsfråga 4 ställs i 

relation till resultatet av frågeställning 1-3. 
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Bakgrund 

Varför är det viktigt med goda kunskaper i engelska? Under en inspelad föreläsning ger Rack-

Andersson (UR, 2010) följande svar: engelska är ett kärnämne i grundskolan och gymnasiet, d.v.s. 

det krävs ett godkänt betyg i engelska för att komma in på gymnasiet, det krävs goda kunskaper i 

engelska för att kunna genomföra högre studier, många arbeten kräver kunskap i engelska, det är 

världsspråket nummer ett och för att kunna resa och ta del av film, musik, digitala medier krävs 

också att man behärskar engelska. Kunskaper i det engelska språket blir med andra ord en 

demokratifråga.  

 

Nedan följer en presentation av läroplanen för grundskolan vad gäller kursplanen i engelska, 

skolverkets rekommendationer för extra anpassningar och särskilt stöd, undantagsbestämmelsen 

vid bestående funktionsnedsättning, förtydligande av begrepp, något om tidig upptäckt, 

självkänsla, motivation och goda relationer samt en kort presentation av materialet Help Start 

(Holmberg, 2011).  

Skolans styrdokument 

Kursplanen i engelska börjar med att ange ämnets syfte. Syftestexten talar om varför engelska 

finns som ämne i skolan. Här kan vi bland annat läsa om att ämnet är viktigt för att eleverna ska 

kunna delta i en värld med många internationella kontaktytor. Engelska är också ett viktigt 

kommunikations- och informationsspråk inom områden som politik, ekonomi, musik och 

underhållning. Ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska är vidare att eleverna ska 

utveckla ”tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften”, men också att 

eleverna ska ges möjlighet att ”utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

livsvillkor och intressen” (Skolverket, 2011a, s. 30). 

 

Förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen i engelska är sammanfattningsvis: 

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011a, s. 30) 

 

Förmågorna som bedöms i kunskapskraven handlar sammanfattningsvis om tre delar: 

”Kommunikationens innehåll”, ”Lyssna och läsa – reception” och ”Tala, skriva och samtala – produktion och 
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interaktion”. Det finns fem godkända betygssteg: E-A och två icke godkända F och ett streck 

(streck innebär att underlag för bedömning saknas). För att få exempelvis betyget C måste eleven 

ha uppnått ett C i bedömningen av samtliga förmågor som beskrivits ovan.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kursplanen i engelska har en funktionell och kommunikativ 

grundsyn på språklärande, fokus ligger på språkanvändning och på de kommunikativa 

förmågorna reception, produktion och interaktion. Viktigt är också att eleven utvecklar en tilltro 

till sina språkliga förmågor - undervisningen ska bidra till att elevernas självförtroende och 

motivation stärks. Undervisningen utgår från att ta till vara på språket i omvärlden, till exempel i 

olika medier där man också utgår från elevernas egna erfarenheter, livsvillkor och intressen 

(Skolverket, 2011a).  

 

Engelska är som redan nämnts, ett kärnämne och det krävs ett godkänt betyg i ämnet för att 

komma in på gymnasiet. Gymnasiet har både högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program. Den första kursen på gymnasiet är engelska 5, som bygger vidare på kunskaperna som 

grundskolan ger. De högskoleförberedande programen fortsätter vidare med engelska 6 och 

engelska 7 (Skolverket, 2011b). För att fortsätta med högskolestudier krävs gymnasieskolans 

samtliga tre kurser i engelska samt också ett godkänt betyg  

 

I de fall det finns risk för att en elev inte når kunskapskraven ålägger skollagen skolan att se till så 

att varje elev får stöd i den omfattning som krävs för att uppnå kunskapskraven. I skollagen kan 

vi också läsa om de undantagsbestämmelser som finns om eleven har en funktionsnedsättning 

som hindrar eleven att nå enstaka delar av kunskapskraven. Denna funktionsnedsättning får inte 

vara av tillfällig natur (SFS, 2010:800, kap 3,10 § 21). Gällande undantagsbestämmelsen står 

följande att läsa i skollagen: 

 
Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av de 
kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses 
funktionsnedsättning eller andra likande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur 

och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav (SFS, 
2010:800, kap 10 § 21). 

 

Dyslexi är en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som av naturliga skäl kan 

vara ett hinder för eleverna att nå vissa kunskapskrav. Frågan är hur undantagsbestämmelsen 

tolkas och används ute på skolorna? 

 



 

 9 

Begreppen dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, främmandespråksinlärning, 

andraspråksinlärning och flerspråkighet    

De flesta forskare är idag överens om att det finns en biologisk orsak till att dyslexi uppstår, d.v.s. 

en biologisk förklaringsmodell (Helland & Kaasa, 2005; Jacobsson, 2007; Kere, 2007; Myrberg, 

2007). Høien och Lundberg (2013) skriver så här: 

  
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. …Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, 

och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. (Høien & Lundberg, 2013, s. 
20-21).  

 

Enligt Jacobsson (2006), har ca 20-25 % av befolkningen läs- och skrivsvårigheter och av dessa ca 

4-5% dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på, och uppstå av, en mängd olika orsaker. 

Dessa orsaker kan både ha med arv och miljö att göra, se figur nedan.   

 

 
Figur 1: Modell över faktorer som bidrar till att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi uppstår (Jacobsson, 
2006) 

 

Den inre cirkeln består av de 20-25% vuxna och barn som har läs- och skrivsvårigheter i Sverige. 

Den streckade linjen inne i cirkeln visar de 4-5 % av befolkningen vars svårigheter beror på 

fonologiska svårigheter/dyslexi. Denna linje är streckad för att visa att gränsen mellan dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter är oskarp. Pilarna som pekar från boxarna till den inre cirkeln förklarar 

orsakerna till att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå; mognad, brister i syn och hörsel, 
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neuropsykiatriska och medicinska faktorer. Fem av boxarna (språkliga faktorer, 

begåvningsfaktorer, sociala faktorer, emotionella faktorer och för lite övning) har pilar som pekar 

både in mot cirkeln men också tillbaka mot boxen. De boxar som har pilar både in mot cirkeln 

men också tillbaka mot boxen skall visa orsakerna till läs- och skrivsvårigheter men också vilka 

konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheterna kan bli. Boxarna/orsakerna kan kombineras på 

oändligt många sätt, lika många sätt som det finns personer med läs- och skrivsvårigheter. 

Ett barn med dyslexi som har en god språklig förmåga, hög begåvning, god emotionell utveckling 

(exempelvis ett gott självförtroende) och som har stabila sociala hemförhållanden, som är tidigt 

mogen för sin ålder, som inte har några syn-, hörsel-, medicinska eller neuropsykiatriska problem 

och som gärna vill öva upp sin läsförmåga, kommer sannolikt få ganska lindriga läsproblem. 

Motsatsen skulle kunna vara ett barn utan fonologiska svårigheter (dyslexi) men med torftig 

språkbakgrund, låg begåvning, låg självbild, sociala problem, omognad etc. Ett sådant barn skulle 

kunna utveckla ganska grava läs- och skrivsvårigheter utan att ha dyslexi (Jacobson, 2006). 

 

Jag använder mig i denna studie både av begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer (se Jacobssons, 2006) där dyslexi kan vara 

en förklaring, bland många andra, till att svårigheter uppstår.  Eftersom dessa båda begrepp 

används i litteraturen jag tagit del av förekommer de båda också i detta arbete. Ett annat begrepp 

som används i detta arbete är främmandespråksinlärning – detta betyder att det är ett nytt språk 

som lärs in i en klassrumsmiljö, som t ex engelska i den svenska skolan, vilket är att jämföra med 

andraspråksinlärning som handlar om att man lär sig ett nytt språk i en naturlig miljö t.ex. 

invandrare som lär sig svenska i Sverige. Ytterligare ett begrepp är, flerspråkighet, vilket innebär 

att man har flera modersmål - man kanske pratar ett modersmål med sin mamma, t.ex. svenska 

och ett annat modersmål med sin pappa, t.ex. arabiska (se t.ex. Hyltenstam, 2010). 

Tidig upptäckt, självkänsla, motivation och goda relationer 

Det är mycket viktigt att läs- och skrivsvårigheter upptäcks tidigt (Høien & Lundberg, 2013; 

Kere, 2007; Myrberg, 2007; Rack, 2005). Myrberg (2007) menar att man får de bästa resultaten då 

man sätter in insatser tidigt. Detta för att eleverna i tidig ålder är mest mottagliga och formbara. 

Studier visar också att ett systematiskt arbete med fonologiska övningar i förskolan ger alla barn, 

inte minst de med läs- och skrivsvårigheter, ett mjukare möte med skriftspråket (Myrberg, 2007).  

Høien och Lundberg (2013) beskriver på liknande sätt vikten av tidigare insatser; genom att ge 

eleverna en ordentlig ”puff” i starten med stödundervisning i ett tidigt stadium, kan ett intensivt 

upplägg över tre månader ge resultat.  Myrberg (2007) beskriver ett vanligt förlopp inom skolans 

värld: en tilltagande oro hos föräldrarna för uteblivna framsteg inom läsning och skrivning,  

konflikter mellan lärare och föräldrar, en utredning av läs- och skrivproblem (efter flera år av 

utebliven läs- och skrivutveckling i skolan), specialpedagogiskt stöd ges, insatserna leder oftast 
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inte till någon förbättrad läs- och skrivutveckling då insatserna kommer för sent. Den tidiga 

upptäckten är också viktig för att barnet inte ska utveckla en negativ självbild (Myrberg, 2007). 

Barnets självbild och självförtroende spelar en stor roll för den fortsatta läsutvecklingen och hur 

vi ser på oss själva och på vårt eget värde har ett avgörande inflytande på alla våra handlingar. 

Eleven riskerar en bit av sin självtillit i varje inlärningssituation (Taube, 2007). Läsningen måste 

vara mödan värd och ansträngningen måste ge avkastning – inte minst för de lässvaga eleverna. 

Får man en dålig start är det risk för att detta hänger med en upp i åldrarna. För att undvika 

situationer där eleven känner sig otillräcklig kan dennes strategi i värsta fall bli ett undvikande 

(Taube, 2007). Alla elever bör få känna jag-kan-upplevelser i skolan varje dag – detta kräver att 

skolan ställer adekvata krav på eleverna (Druid-Glentow, 2006; Myrberg, 2007). Pedagogens 

uppgift är att lära eleven att hen kan lyckas; ”Nothing succeeds like success!” (Taube, 2007). Alla 

människor har behov av att bli sedda och en elev som får en positiv bekräftelse i skolan skapar 

tillit till den egna förmågan (Druid-Glentow, 2006; Henrikson, 2009; Taube, 2007). Vi behöver 

alla känna att vi är uppskattade och duger som vi är. Genom att bekräfta eller inte bekräfta eleven 

påverkar läraren en människas utveckling och identitet. Det som händer i klassrummet, när 

blickar möts, handlar om bekräftelse, om hur och om elever blir sedda och hur de kan uppleva att 

de blir sedda av lärare (Henriksson, 2009).  

Fonologisk träning och Help Start    

Idag verkar de flesta forskare vara överens om att en framgångsfaktor för elever i läs- och 

skrivsvårigheter är att fokusera undervisningen på kopplingen mellan fonem och grafem –  

d.v.s. fonologisk medvetenhet. Detta gäller både undervisning i modersmålet och undervisning i 

främmande språk (Holmberg, 2001; McGuinness, 1998; Myrberg, 2007; Nijakowska, 2010). 

 

Här kommer en kort presentation av materialet Help Start (Holmberg, 2011). Detta är ett 

material som kommer att dyka upp under resultatdelen och också i senare avsnitt i detta arbete.  

Holmberg (2001) menar att elever i läs- och skrivsvårigheter bör undervisas systematiskt och 

metodiskt kring fonem-grafem också i det engelska språket. Författaren har utarbetat ett 

träningsprogram i engelska; Help Start (2011). Här tränas eleverna i att få en ökad säkerhet i 

skriven engelska genom att träna kopplingen mellan de engelska ljuden och bokstäverna samt i att 

få ett förbättrat läsflyt och en förbättrad läsförståelse. Tanken är att materialet huvudsakligen skall 

användas i en-till-en-undervisning där lärare och elev tillsammans formulerar regler och 

upptäcker sammanhang i skriftspråket. Materialet innehåller såväl text- och övningsbok som 

självrättande datorövningar. Holmberg har inspirerats av läromedel och dyslexiundervisning i 

engelsktalande länder och sedan anpassat materialet till svenska förhållanden (Holmberg, 2011). 

 

Engelska är ett viktigt ämne att kunna för att ha samma förutsättningar att kunna ta del av 

utbildning och arbetstillfällen m.m. Frågan är hur elever med dyslexi upplever sin situation kring 
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möjligheter att utveckla goda kunskaper i ämnet? I forskningsöversikten som följer kommer vi 

bland annat kunna läsa om att om man har dyslexi på sitt modersmål så har man det sannolikt 

också på andra språk. Hur påverkar detta eleverna och vilken annan aktuell forskning finns inom 

området? 
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Forskningsöversikt 

Som redan nämnts i inledningen, så finns det inte så mycket forskning kring elever med dyslexi 

och inlärning av engelska som främmandespråk i en svensk kontext. Nedan följer en presentation 

av forskning som jag anser relevant för mitt problemområde. Forskningen presenteras utifrån 

rubrikerna: Är olika skriftspråk olika svåra att läsa och skriva på? Dyslexi på flera språk – två hypoteser, 

Studier om engelska som främmande språk och dyslexi, Fonologisk träning och effektiv undervisning samt Två 

svenska avhandlingar om läs- och skrivsvårigheter. 

Är olika skriftspråk olika svåra att läsa och skriva på?   

Myrberg (2007) menar att elever som lär sig att läsa och skriva på engelska har en svårare och mer 

arbetsam uppgift framför sig än elever som lär sig att läsa på t.ex. finska. I det finska språket 

stavas orden som de låter medan de i det engelska språket finns en betydligt större 

oregelbundenhet och fler stavningskombinationer för olika ljud. Engelskan har en så kallad 

djuportografi medan finskan har en ytortografi. Svenskan ligger någonstans mittemellan dessa 

båda språk i svårighetsgrad (Myrberg, 2007). En fördel som det engelska skriftspråket har jämfört 

med svenskan är att orden oftast är kortare och långa sammansatta ord, som är vanliga i 

svenskan, förekommer nästan inte alls (Holmberg, 2007).  McGuiness (1998) beskriver också 

engelskans ortografi som en svårighet vid inlärning av det engelska skriftspråket. Det finns 26 

bokstäver, 43 språkljud i det talade språket och dessa 43 språkljud kan stavas på minst 110 olika 

sätt (McGuiness, 1998).  

 
Tabell 1: Klassifikation av ett antal språk utifrån ortografiskt djup och stavelsekomplexitet (Seymour et al. 
2003, s. 146)  

Stavelsestruktur Ortografiskt djup 

 ytlig                                                                                                 djup 

Enkel finska            grekiska             portugisiska          franska 

                     italienska 

                    spanska 

Komplex 

 

                    tyska                  nederländska         danska             engelska 

                    norska               svenska 

                    isländska 

 

 

Enligt Seymour et al. (2003) lär man sig läsa och stava snabbare på ett språk med ytlig ortografi 

och enkel stavelsestruktur. I denna studie fann man att turkiska och finska barn läste ord och 

nonsensord rätt redan efter första skolåret medan engelska och danska skolbarn når motsvarande 
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nivå först i skolår 3. Som vi kan se i tabell 1 har engelskan både en komplex stavelsestruktur och 

en djup ortografi och svenskan har en komplex stavelsestruktur och en relativt transparent 

ortografi (Seymour et al. 2003). Sj- ljudet kan t.ex. stavas med tio olika bokstavskombinationer 

och j- ljudet kan stavas med sex olika kombinationer (Miller Guron, 2002). Det finns med andra 

ord anledning att tro att vissa språk kan vara svårare för vissa elever att ta till sig på grund av t.ex. 

läs- och skrivsvårigheter. I nästa avsnitt kommer vi dock kunna läsa om att alla forskare inte är 

överens om detta. 

Dyslexi på flera språk – två hypoteser  

Enligt den första hypotesen (”the linguistic inter-dependence hypothesis”) så är dyslexi 

språkoberoende, det spelar ingen roll vilket språk det handlar om. Har man dyslexi på ett språk så 

har man det också på alla andra språk. Färdigheter och svårigheter på modersmålet förs över till 

andra- eller främmandespråket (Ganschow et al. 1991;  Geva, 2000; Sparks et al.1993). Cummins 

(1984) talar om transfer mellan språken och han menar att inlärning av ett främmande språk 

förutsätter goda kunskaper i modersmålet. Paulesu et al. (2001) har gjort en studie som stödjer 

den första hypotesen. Här har man jämfört läsfärdighet och hjärnaktivitet hos engelska, franska 

och italienska förstaspråkstalare med dyslexi och funnit att oavsett språk så var det samma 

område i hjärnan som aktiverades. Vilket språk det handlar om och hur dess ortografi ser ut har 

alltså ingen betydelse - dyslexin finns där i lika stor utsträckning oavsett. 

 

Den andra hypotesen (”The script-dependent hypothesis”) säger att det som är viktigt är vilket 

språk man utsätts för. Detta innebär att man alltså kan ha dyslexi mer uttalat på ett språk men 

mindre på ett annat. Skriftspråkets struktur och transparens styr och avgör graden av dyslektiska 

svårigheter (Aro & Wimmer, 2003). Stöd för denna hypotes ger studien som gjordes av 

Blakemore & Frith (2005). Här fann man att olika delar av hjärnan aktiverades beroende på 

språkets ortografi. Hos den italienska läsaren med dyslexi var det aktivitet i den region i hjärnan 

som processar fonem-grafem koppling medan det hos den brittiska läsaren med dyslexi var 

aktivitet i regionen som identifierar ordformer. Enligt denna hypotes antas läsning vara beroende 

av de specifika krav som skriftspråket ställer på läsningens kognitiva processer (Katz & Frost, 

1992).  

 

I en studie gjord av Miller-Guron & Lundberg (2000) kommer vi nedan att kunna läsa om ett 

antal svenskar med dyslexi som förefaller ha mindre problem att läsa på engelska än på svenska. 

Detta tycks strida mot den första hypotesen som menar att den som har svårigheter på 

modersmålet utvecklar samma svårigheter på det nya språket. 
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Studier om engelska som främmande språk och dyslexi 

Miller-Guron och Lundberg (2000) har genomfört en studie med syftet att undersöka om vissa 

personer i läs- och skrivsvårigheter läser bättre på engelska än på svenska. Tre grupper (en i läs- 

och skrivsvårigheter som föredrar att läsa på engelska, en i läs- och skrivsvårigheter som tycker 

det är svårt att läsa på båda språken och en grupp utan svårigheter) bestående av tio personer i 

varje grupp har fått genomföra ett antal lästester, både engelska och svenska. Resultatet blev att 

en del personer i läs- och skrivsvårigheter förefaller ha mindre problem att läsa på engelska än på 

svenska. Författarna förklarar detta med att svenskar har en stor tillgång till det engelska språket i 

form av film, musik och IT och vidare med att den svenska skolan idag lägger stort fokus på 

muntlig kommunikation vid inlärning av engelska. Motivationen tas också upp som en viktig 

faktor – kunskaper i engelska behövs för att: kunna ta del av de engelska instruktionerna till ett 

speciellt spel, för att förstå engelskspråkiga låttexter eller utlandssemestrar m.m. Miller-Guron 

(1995) har i en tidigare studie intervjuat dyslektiska elever som tar upp flera emotionella faktorer 

som påverkar inställningen till engelskan. Självkänslans betydelse tas upp där de dyslektiska 

informanterna vittnar om en känsla av att befinna sig på samma nivå som sina klasskamrater då 

engelskan introducerades i åk 4. Pressen att lära sig engelska i jämförelse med svenska upplevdes, 

av eleverna, också som lägre från lärare och föräldrar (Miller-Guron, 1995). Miller-Guron & 

Lundberg (2000) hävdar också att olika lässtrategier används vid läsning av de båda språken. 

Engelskan har ett större antal kopplingar mellan grafem och fonem vilket gör det svårare att läsa 

fonologiskt. Därför använder sig de som föredrar att läsa text på engelska en 

ortografisk/helordsläsning, till skillnad mot läsning av svensk text, där läsaren ljudar sig fram och 

använder sig av en fonologisk strategi, bokstav för bokstav. En slutsats som författarna drar är att 

elever som är i läs- och skrivsvårigheter inte nödvändigtvis kommer att få svårigheter med att lära 

sig ett nytt främmande språk (Miller-Guron & Lundberg, 2000). 

 

Denna studie kan jämföras med ett projekt som genomförts av Föhrer och Magnusson (2010). 

De båda författarna har intervjuat 40 vuxna personer med dyslexi som alla vittnar om svårigheter 

i mötet med skolämnet engelska – undervisningen var inte anpassad efter deras svårigheter då 

den i huvudsak utgick från skriftspråket. Engelska har man istället lärt sig utanför skolan genom 

att se på filmer och tv-serier och genom att vistas i engelskspråkiga länder (Föhrer & Magnusson, 

2010). Detta resultat stämmer delvis överens med Miller-Guron & Lundbergs (2000) studie. 

Något som skiljer är dock elevernas undervisningssituation – Miller-Guron & Lundberg (2000) 

skriver att den svenska skolan idag lägger stort fokus på muntlig kommunikation vid inlärning av 

engelska, medan Föhrer och Magnusson (2010) skriver att undervisningen för deras informanter i 

huvudsak utgått från skriftspråket. 

 

Erkan, Kizilaslan och Yildirim Dogru (2012) har genomfört en beskrivande fallstudie med en 

turkisk elev med dyslexi som lär sig engelska. Man finner här att lärarens positiva förhållningssätt 
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gentemot och kunskap om dyslektiska elevers svårigheter är avgörande vid språkinlärningen. För 

att eleverna ska kunna ta del av den vanliga undervisningen är det nödvändigt med tillgång till 

många olika typer av stödåtgärder. En stödåtgärd kan vara att man organiserar speciella grupper 

där eleverna med dyslexi får tillräcklig input, individualiserad hjälp och positiv feedback av 

kunniga lärare. Samarbetet mellan speciallärare och språklärare beskrivs som mycket viktigt. 

Multisensoriska metoder och informationsteknik är metoder som rekommenderas i 

undervisningen för att kunna möta upp mot elevernas olika behov (Erkan, Kizilaslan & Yildirim 

Dogru, 2012).  

 

Lärares bemötande och språkundervisningens didaktik är något som också Csizér, Kormos, & 

Sarkadi (2010) beskriver i sin kvalitativa studie. Dessa båda faktorer spelar en viktig roll för 

elevernas motivation att vilja lära sig språk. Eftersom eleverna med dyslexi ofta är vana vid att 

misslyckas är det viktigt att lärarna använder sig av undervisningsstrategier där eleverna når 

framgång och känner att de får lyckas. Motivationen kommer genom att man lyckas med sin 

språkinlärning. Att lyckas bidrar också till bättre självförtroende och en bättre självkänsla. 

Motivationen är också något som snabbt kan variera och förändras, vilket är viktigt för lärarna att 

ta i beaktande (Csizér, Kormos, & Sarkadi, 2010).  

Effektiv undervisning och fonologisk träning  

Fälth (2013) har skrivit en avhandling där hon jämför effekterna av olika åtgärder för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Avhandlingens deltagare går i årskurs två och har delats in i fyra olika 

grupper. En grupp tränade enbart avkodning, en annan tränade enbart läsförståelse, en tredje 

avkodning och läsförståelse och den sista gruppen hade specialundervisning i särskild 

undervisningsgrupp. Resultatet blev att den grupp som varvade läsförståelse med 

avkodningsövningar på datorn ca 20 minuter/dag nådde det avsevärt bästa resultatet vad gäller 

läshastighet, ordavkodning och stavningsförmåga. Alltså ett betydligt bättre resultat än för de som 

ingick i liten undervisningsgrupp hos speciallärare (Fälth, 2013.). 

 

Wolff (2010) hänvisar i sin studie till forskning som bedrivits i USA och drar paralleller till den 

svenska skolan. Amerikansk forskning visar att specialundervisningen kan pågå under en lång tid 

men är inte tillräckligt intensiv och omfattande för att ge tillfredsställande resultat (Torgesen, 

2001). Wolff (2010) jämför vidare i sin studie två elevgrupper där den elevgrupp, som får en 

intensiv men kort intervention vad gäller träning av i huvudsak fonem-grafemkoppling, når ett 

bättre resultat än kontrollgruppen, som får specialundervisning i särskild undervisningsgrupp 

under lång tid (Wolff, 2010). 

 

Schuele & Bodreau (2008) skriver sammanfattningsvis i sin artikel att man bör börja träna 

fonologisk medvetenhet redan i förskolan, fokusera på ljudsyntes och ordsegmentering  (speciellt 
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i mitten och slutet av förskoleklassen och i början av lågstadiet). Men de skriver också att 

evidensen för att arbeta med fonemisk medvetenhet för elever som går i högstadiet och uppåt är 

något svagare och varierar mer från elev till elev (jfr. ovan tankar om vikten av tidig upptäckt;  

Fougantine, 2012; Jacobsson, 2006; Kere, 2007; Myrberg, 2007). De skriver också att 

behandlingsprogram för elever i läs- och skrivsvårigheter mellan totalt 5-18 timmar uppdelat på 

tillfällen à 15-30 minuter har en positiv effekt (Schuele & Bodreau, 2008). Detta är ytterligare ett 

exempel på att det är viktigt med tidig upptäckt. Äldre elever är inte lika mottagliga för fonologisk 

träning som yngre elever. Det blir också viktigt att stödinsatsen är tillräckligt intensiv. En kort, 

tillräckligt omfattande och intensiv insats, har som vi kan läsa i ovanstående forskning, bättre 

resultat än en mindre intensiv stödinsats som pågår under lång tid.   

Två svenska avhandlingar om läs- och skrivsvårigheter 

Foughantine (2012) har skrivit en avhandling där hon har velat följa utvecklingen över hur 

personer med dyslexi hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden. Hennes teoretiska 

utgångspunkt är en medicinsk förklaringsmodell och hennes metod har varit enkäter, tester och 

intervjuer. Hon kommer fram till att svårigheterna för personerna med dyslexi består och att 

många undviker läsning och skrivning. Jämfört med studiens kontrollgrupp så har endast 17 % av 

dyslektikerna gått vidare till högskolestudier. Slutsatser som Foughantine drar är bland annat, att 

den tidiga upptäckten är avgörande för individer med dyslexi och hon poängterar också att det är 

mycket viktigt att pedagogerna är medvetna om att dyslexi är ett hot mot individens självkänsla. 

Den tidiga upptäckten betonas av flera av forskarna (Jacobsson, 2006; Kere, 2007; Myrberg, 

2007). Man kan redan i förskolan få tydliga tecken på vilka barn som ligger i riskzonen och inleda 

ett förebyggande arbete för att förhindra att dessa barn kommer efter i sin fortsatta språk- och 

kunskapsutveckling (Foughantine, 2012).   

 

Syftet med Catharina Tjernbergs avhandling (2013) är bland annat att studera och synliggöra hur 

framgångsrika lärare gör för att ge alla elever en god läs- och skrivutveckling inom den ordinarie 

klassens ram. Tjernberg har genomfört klassrumsobservationer och samtal med strategiskt 

utvalda skolor och lärare. Hon kommer bland annat fram till att stor vikt läggs vid interaktion i 

alla undervisningsmoment och att lärarna arbetar medvetet med muntlig framställning i olika 

ämnen – något som gagnar inte minst elever i läs- och skrivsvårigheter. Den skicklige läraren 

förmår också kombinera akademisk kunskap med professionellt praktiskt kunnande (Tjernberg, 

2013).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redovisar jag de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min tolkning och förståelse 

av resultaten. 

Det kategoriska och det relationella perspektivet 

Historiskt sett har det kategoriska perspektivet dominerat i skolans värld (Tinglev, 2014). De 

senaste trettio åren har mer relationella perspektiv lyfts fram inom forskning men också i 

läroplaner. Dessa två konstruktioner behöver inte utesluta varandra men har trots det ofta stått 

mot varandra. Dyson och Millward (ref. i Tinglev, 2014) menar att om bara ett av perspektiven 

används så kommer man inte åt komplexiteten i de dilemman som uppstår i undervisningen. 

Dessa båda forskare menar vidare att komplexiteten består av att det finns motsättningar mellan 

det gemensamma och det individuella lärandet. Ett exempel på detta är att alla elever ska nå 

samma kunskapskrav i skolan samtidigt som lärandet ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov.  Nilholm (2003) benämner ovanstående problematik som ett dilemma och talar om 

det så kallade dilemmaperspektivet. Detta perspektiv handlar om motsättningar som uppstår 

inom skolans värld, där alla elever skall ges möjlighet att utveckla liknande kunskaper och 

förmågor, samtidigt som undervisningen ska anpassas efter elevernas ibland mycket skiftande 

behov. 

 

Tabell 2: De specialpedagogiska perspektiven 

Områden Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Den ordinarie 

undervisningens pedagogik.  

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad. 

Specialundervisningens 

Pedagogik 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning 

och stoff. 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning 

och stoff. 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser 

i uppväxt- och 

utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter 

är antingen medfödda eller 

på annat sätt individbundna. 
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Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet. 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 

med aktivt stöd från rektor. 

Speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal 

   

Sammanfattningsvis kan man säga att det kategoriska perspektivet tillskriver eleven svårigheterna 

genom t.ex. diagnoser; elever med svårigheter, medan det relationella perspektivet ser orsakerna 

till svårigheterna i det möte som uppstår mellan miljö (skola) och elev, elever i svårigheter 

(Tinglev, 2014).  

 

Som vi kunde läsa ovan har det kategoriska perspektivet historiskt sett dominerat i skolans värld. 

Under de senaste årtiondena har dock det relationella perspektivet vunnit terräng. Jag tror att, 

beroende på skola och beroende på lärare, kan man i olika stor grad urskilja, det ena, det andra 

eller båda perspektiven. Det ska bli intressant att i min uppsats undersöka hur mina informanter 

upplever lärarnas bemötande – upplever de att lärarna har ett kategoriskt eller ett relationellt 

förhållningssätt gentemot eleverna? Mina informanter har alla en dyslexidiagnos – hur ser 

erfarenheter och upplevelser ut kring denna? Hur beskriver eleverna sig själva, lägger de skulden 

för eventuella svårigheter på sig själva eller ser de att miljö, lärare och undervisningsmetoder 

spelar en viktig roll? Och i de fall eleverna varit i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, 

hur har åtgärderna kring dessa sett ut och utformats, i förhållande till ett kategoriskt och 

relationellt perspektiv? 

Det sociokulturella perspektivet 

Enligt den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij sker lärande och utveckling i ett 

socialt och kulturellt samspel (Bråten, 1998). Lev Vygotskij föddes i Vitryssland 1896 och dog 

1934. Vygotskij menade att individens utveckling hänger samman med den sociala miljö hon 

befinner sig i och en förutsättning för utveckling är språket.  Vidare såg Vygotskij samspelet 

mellan elev och lärare som mycket viktigt för att utveckla elevens tänkande - den vuxnes 

kunnande och elevens nyfikenhet möjliggör att utveckling sker. Vygotskij talar om den proximala 

utvecklingszonen. Med hjälp och vägledning från en mer kunnig person utvecklas eleven och når 

längre i sin kunskap. Ett framgångsrikt samspel med en partner – eller stöd vid utförandet, 

hjälper eleverna att komma längre än de hade gjort på egen hand, med målet att eleven så 

småningom klarar uppgiften på egen hand (Gibbons, 2006).  

 

Säljö (2011) beskriver språket som en medierande artefakt, vilket innebär att språket kan vara ett 

verktyg i processen då information förvandlas till kunskap. Säljö skriver vidare att den kultur vi 
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lever i påverkar hur vi använder språket. Vårt språk påverkas bland annat av de böcker och alla 

olika medier som vi tar del av (Säljö, 2011). Säljö tar vidare upp ett exempel vad gäller 

skriftspråket – det handlar för individen dels om att förvärva vissa konventioner för hur man 

skriver (alfabetet, penna, papper, ordbehandlare o.s.v.) – men det handlar också om att leva i en 

miljö där skriftspråket utgör ett meningsfullt verktyg för kommunikation. Om skriftspråket inte 

ses som funktionellt och meningsfullt för individen kan det leda till ett undvikande av 

skriftspråket. När bruket av en form av kommunikation inte ingår som en funktionell del av det sätt på vilket 

man förhåller sig till omvärlden, blir man inte del av de sociala praktiker där skriftspråkliga distinktioner och 

sätt att beskriva världen blir betydelsefulla (Säljö, 2011, s. 75).   

 

Dysthe (2003) delar in det sociokulturella perspektivet i fem olika aspekter som samverkar inom 

lärandet. Den första handlar om att lärandet alltid äger rum i specifika situationer, lärandet är 

situerat. Den andra aspekten är att vi lär av och tillsammans med andra. Den tredje aspekten 

handlar om att vi lär oss med stöd av olika redskap såsom penna, papper, bok, dator och så 

vidare. Den fjärde aspekten är att lärandet är medierat - mediering betyder förmedling. Den sista 

aspekten handlar om deltagande – det gäller att aktivt delta i aktiviteten för att kunna tillägna sig 

den kunskap som förmedlas i gruppen.  Till sist tar Dysthe upp att lärandet förutsätter språk, 

språket är grundläggande i alla lärprocesser (Dysthe, 2003). 

 

I min uppsats vill jag, i likhet med det som beskrivs inom det sociokulturella perspektivet, 

analysera i vilka situationer mina informanter lär sig engelska. Hur ser aktiviteterna ut där 

inlärning av ämnet sker och när och på vilket sätt deltar eleverna i olika engelskspråkliga 

aktiviteter? Enligt min erfarenhet har det engelska språket en hög status bland många ungdomar 

och det är en viktig artefakt för att ta del av den kultur vi lever i. Upplever också mina 

informanter det engelska språket som en viktig artefakt för att aktivt kunna delta i det samhälle vi 

lever i?  Vygotskij talade om den proximala utvecklingszonen som viktig för elevernas utveckling. 

Hur har undervisningssituationen i engelska upplevts av mina informanter? Upplever de att 

undervisningsnivån i engelska varit sådan att den inneburit att eleven befunnit sig inom en 

tillfredsställande proximal utvecklingszon?  

KASAM  - Känslan av Sammanhang 

Teorin om KASAM, eller känslan av sammanhang, kommer ursprungligen från sociologen Aaron 

Antonosky. Antonovsky har studerat personer som har överlevt svåra trauman och har i samband 

med detta velat utforska hur det kommer sig att en del människor, trots svåra förhållanden, ändå 

upplever sig ha god hälsa. Antonovsky (1991) använder sig av begreppen ”salutogenes” och 

”patogenes”, där det första begreppet handlar om att fokusera på faktorer som bidrar till psykisk 

och fysisk hälsa medan det andra begreppet fokuserar på riskfaktorer för ohälsa. Antonovsky 

fokuserade framförallt på det salutogena perspektivet, vilka faktorer bidrar till att individen kan 
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bevara och stärka sin hälsa. Det var viktigare att identifiera faktorer som gynnade hälsan snarare 

än att se till faktorer som botade sjukdom. I skolans värld skulle detta kunna ses som att arbeta 

förebyggande för att på så vis slippa akuta åtgärdsutryckningar.  

 

Det finns tre begrepp som ligger till grund för KASAM. Meningsfullhet: Denna känsla är viktig 

för individens välmående, upplevs aktiviteter och utmaningar i skolan som tillräckligt 

meningsfulla för att eleverna skall vilja engagera sig i dessa? Begriplighet: Är också en känsla 

som är viktig för välmåendet. De flesta människor mår bra av rutiner och förutsägbarhet. Är det 

som händer inom och utanför individen strukturerat, förutsägbart och begripligt? En viktig faktor 

i skolans värld. Det sista begreppet handlar om hanterbarhet: olika situationer och olika 

händelser i livet kräver tillgång till olika resurser för individen. Det handlar om att ha de rätta 

resurserna att sätta in vid såväl med- som motgångar. I en undervisningssituation skulle detta t.ex. 

kunna handla om att kunna hantera och arbeta med sina läs- och skrivsvårigheter. En känsla av 

meningsfullhet är det begrepp som beskrivs som allra viktigast av Antonovsky (1991) själv. Om 

man finner tillvaron meningsfull ger man inte upp utan kämpar på, trots svårigheter.  

 

Även om teorin om KASAM oftare används inom områden som vård och omsorg, tycker jag att 

den är användbar och applicerbar också inom skolans värld. Inte minst då det handlar om elever i 

svårigheter. Elever som är i läs- och skrivsvårigheter, stöter ofta på hinder på ett eller annat sätt, 

vid sin inlärning av engelska. Jag vill i min uppsats undersöka hur mina informanter upplever 

ämnet engelska, vilka hinder och vilka möjligheter stöter de på? Det blir då intressant att 

analysera hur de olika begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet upplevs av 

eleverna i mötet med språket.  
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Metod 

Eftersom jag är intresserad av att undersöka elevers erfarenheter, uppfattningar och upplevelser 

av ämnet engelska har jag valt att använda kvalitativa intervjuer som metod. Jag tycker också, som 

Fägerborg (ref i Kaijser & Öhlander, 2011, s. 55) påpekar, att intervjun och mötet med eleven, 

där jag i lugn och ro får sitta ned och ta del av elevens tankar och åsikter, ger mig ett stort 

personligt utbyte. Kännetecken för den kvalitativa intervjun är: intresset är riktat mot 

informantens åsikter, intervjun tillåts att röra sig i olika riktningar för att spegla vad informanten 

anser vara relevant och viktigt, informanten tillåts avvika från intervjuguiden, intervjuerna är 

flexibla och följsamma utifrån svar som erhålls från informanten, forskaren vill ha fylliga och 

detaljerade svar, den intervjuade kan intervjuas flera gånger (Bryman, 2002). Samtalsintervjun 

beskrivs också av Esaisson m.fl. (2012), som en utmärkt metod att använda sig av då man erhåller 

oväntade svar, här ges intervjuaren möjlighet till uppföljning i form av ytterligare frågor kring det 

som varit oväntat.  

 

Denscombe (2009) beskriver strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista med frågor som hen utgår ifrån - frågorna kan 

tas i olika följd och får olika stort utrymme beroende på hur informanten agerar (Denscombe 

2009).  I min studie har jag valt den semistrukturerade varianten – jag har en intervjumanual som 

jag har utgått från men jag har inte varit helt styrd utav den utan jag har agerat utifrån hur 

informanten svarar.  

  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det en maktsymmetri i den kvalitativa intervjun. 

Forskaren styr intervjun genom att t.ex. välja vilka frågor som behöver utvecklas och när 

intervjun skall avslutas. Intervjuaren bestämmer också vad i intervjun som sedan är viktigt och 

vad som ska redovisas i kommande studie (Kvale & Brinkmann, 2014). Ahlberg (2009) skriver 

om den maktdimension som finns i forskning att det innebär att forskaren, i kontakten med 

deltagarna,  påverkar individen. Hon menar vidare att forskaren ständigt bör vara uppmärksam på 

och reflektera över sin egen position och relation till de människor som deltar i forskningen – 

inte minst viktigt blir detta då forskningen involverar utsatta människor, vilket inte är ovanligt 

inom specialpedagogisk forskning (Ahlberg, 2009).  

Genomförande   

Jag började inledningsvis med att prata med elevens lärare eller mentor för att ta reda på deras 

tankar kring ett eventuellt deltagande från eleven i fråga. Efter klartecken från lärare/mentor har 

jag frågat eleven. Dyslexi är en funktionsnedsättning vilket kan leda till att elever känner sig 
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utsatta. Då jag tillfrågat eleverna om de ville delta har jag därför eftersträvat att vara lyhörd för 

deras reaktioner. Jag har också varit noga med att informera eleven om studiens syfte, att det är 

frivilligt att delta samt att deras deltagande också är konfidentiellt (konfidentialitetskravet), det 

senare var något som jag märkte var viktigt för eleverna. Några av eleverna uttryckte explicit att 

de tyckte det var intressant att delta och flera vårdnadshavare har uttryckt att de tycker att det är 

ett viktigt och angeläget ämne. Efter att ha fått positiv respons från eleven om att delta skickade 

jag hem information om studien och studiens syfte, dels med eleven men också via mail till 

vårdnadshavarna (informationskravet och nyttjandekravet). Samtliga informanter som varit yngre 

än 15 år har lämnat skriftligt medgivande från vårdnadshavarna (samtyckeskravet). De elever som 

varit 15 år eller äldre har fått information med sig hem till sina vårdnadshavare, men här har jag 

inte krävt något skriftligt medgivande utan det har räckt med ett muntligt medgivande från 

eleven. Intervjuerna har sedan genomförts under dagtid på elevernas respektive skolor, detta för 

att miljön skulle vara känd och trygg för eleven samt vara en smidig och tidssparande lösning. 

Intervjuerna har tagit mellan ca 20-30 minuter. Jag har vid starten av intervjun påmint eleven om 

de forskningsetiska kraven, d.v.s. syftet med studien, konfidentialiteten samt att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas utan att skäl för detta behöver anges. Samtliga intervjuer har spelats in 

och sedan transkriberats ordagrant.   

Urval   

Jag har intervjuat sju elever på två högstadieskolor och en gymnasieskola, alla belägna i samma 

stad. Eleverna går i åk 6, 8, 9 och åk 2 på gymnasiet och de har alla en dyslexidiagnos, att eleverna 

skulle gå på högstadiet/gymnasiet och ha en dyslexidiagnos var ett medvetet urval. Jag har också 

på ett eller annat sätt känt till eleverna och de har känt till mig, vilket har känts viktigt med tanke 

på min målgrupp. En elev är flerspråkig och har utöver svenska som modersmål ett annat 

modersmål, resterande elever har svenska som modersmål. Informanterna består av en flicka och 

sex pojkar På grund av svårigheter att värva flickor till studien blev könsfördelningen i urvalet 

något skev med sex pojkar och en flicka. Av hänsyn till elevernas konfidentialitet görs ingen 

närmare presentation av vare sig elev eller skola.   

Validitet och tillförlitlighet  

Validitet handlar om en undersökning verkligen mäter det som den avser att mäta (Bryman, 

2002)? Tillförlitligheten kan diskuteras och ifrågasättas vid kvalitativa studier. Skulle den 

kvalitativa intervjustudien kunna reproduceras vid ett senare tillfälle med samma resultat? Det är 

inte sannolikt eftersom intervjun är ett samtal som påverkas av vilka som deltar. Om man då 

byter ut intervjuaren mot en annan intervjuare är det högst troligt att samtalet tar nya vägar 

(Denscombe, 2016; Esaiasson m.fl. 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Även om det är önskvärt 

med ökad tillförlitlighet får detta inte ske på bekostnad av kreativitet och variationsrikedom. 
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att fokus vid kvalitativa studier, bör ligga på validiteten; 

undersöker studien det som den utger sig för att undersöka? Jag har strävat efter att vara 

transparent då jag redovisar hur studien gemomförts. Val av metod har motiverats, urval och 

genomförande har beskrivits samt tillvägagångssättet vid databearbetningen har skildrats.  

 

En annan fråga är den om överförbarhet; går resultatet att tillämpa på andra jämförbara fall 

(Denscombe, 2014)? I min studie har jag endast haft tillgång till intervjuer från ett begränsat antal 

elever och kommer därför inte att kunna dra några generella slutsatser av resultatet utan det 

handlar om just dessa elevers upplevelser. Jag tror däremot, i likhet med det som Denscombe 

(2014) argumenterar för, att resultatet går att tillämpa på andra jämförbara fall, d.v.s. det som 

mina informanter ger uttryck för kan nog stämma överens med hur andra personer med dyslexi 

kan uppleva ämnet engelska. Vidare finner jag, som jag beskriver i resultatdiskussionen, både 

likheter och skillnader med tidigare svensk och internationell forskning. Jag har också eftersträvat 

att genomföra intervjuerna på ett systematiskt sätt och jag har vid samtliga intervjuer utgått från 

samma intervjumanual, vilket bidrar till trovärdighet och tillförlitlighet (Fejes &Thornberg, 2015). 

Etiska överväganden   

Vetenskapsrådet (2011) ger råd om viktiga forskningsetiska principer att ta hänsyn till då man 

bedriver forskning. Det handlar om fyra huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna informeras 

om studien och dess syfte, samt att man när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att delta, konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarnas identitet skyddas och nyttjandekravet innebär att den insamlade datan 

används till forskning och inte till något annat ändamål (Ventenskapsrådet, 2011). I samband med 

förfrågan om ett eventuellt deltagande har jag gett informanterna och vårdnadshavarna 

övergripande information om studiens syfte och om ovanstående forskningsetiska krav (se bilaga 

2). Även om man tar hänsyn till ovanstående forskningsetiska principer finns det etiska dilemman 

att ta i beaktande. Speciellt viktigt blir detta då forskningen involverar barn och barn med en 

funktionsnedsättning. Johansson (2005, s. 246) ger förslag på etiska frågor att bära med sig vid de 

olika val man gör under arbetets gång: ”Kan någon komma till skada genom att ingå i studien? Vilken 

etisk problematik finns inbyggd i valet av metod? Vilka konsekvenser kan studien få för de specifika aktörer jag 

valt i den specifika miljön”? Frågor som jag har funderat kring inför insamlandet av empirin. Vad 

gäller min studie blir vidare en eventuell maktsymmetri särskilt viktig att ta i beaktande då jag 

intervjuar elever och också elever med en funktionsnedsättning. Samtidigt är det viktigt att 

genomföra studier med barn och ungdomar för att bredda perspektiven och få en ökad förståelse 

för hur de själva ser på sina svårigheter. Nilholm (2007, s. 86) skriver: ”Inte minst bör forskningen ta 

sin utgångspunkt i de personer som specialpedagogiken är till för, d.v.s. funktionshindrade barn och andra elever i 

behov av särskilt stöd”. Nilholm (2007) menar också att vissa aktörsperspektiv, som t.ex. föräldrars 
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och barns, i viss specialpedagogisk forskning, setts som mindre relevanta.  Hur jag praktiskt gått 

tillväga för att tillgodose de etiska kraven, har beskrivits, under rubriken ”genomförande”. 

Metod för bearbetning och analys   

Enligt Kvale & Brinkman (2014) är den vanligaste analysmetoden vid kvalitativa intervjuer att 

koda eller kategorisera det som sägs i intervjun.  Kodning innebär att man knyter ett eller flera 

nyckelord till ett textsegment och kategorisering innebär att meningen/betydelsen i långa 

intervjuuttalanden reduceras till några få kategorier. Bryman (2011) skriver om tematisk analys. 

Här är målet att finna centrala teman i det empiriska materialet. Dessa teman kan hittas genom att 

man söker efter repetitioner, likheter och skillnader i intervjusvaren. Denscombe (2016) talar om 

att hänföra rådata till särskilda kategorier. De första försöken att hitta kategorier kallar 

Denscombe (2016) för öppen kodning. Dessa första försök koncentreras så småningom till färre 

kategorier då man funnit kärnan i vad som sägs.    

 

Analysen av materialet påbörjas redan under intervjutillfället (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har i 

direkt anslutning till intervjutillfället lyssnat igenom hela intervjun. Detta för att få en helhetsbild 

över vad som blivit sagt. Därefter har jag transkriberat intervjun ordagrant. Jag har sedan läst 

igenom transkriptionerna flera gånger, sammanfattat det viktigaste i elevernas utsagor genom att 

koda olika uttalanden, ovidkommande utsagor har strukits. Jag har letat efter likheter men också 

skillnader. Jag har sedan sammanfört dessa kodningar under olika teman, vissa teman har fått 

vara kvar, andra har förändrats under analysens gång. Analysen har varit en pågående process 

under ständig förändring, som så småningom bildat rubriker och underrubriker i analysdelen, av 

relevans för studiens forskningsfrågor. 
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Resultat och analys 

Nedan redovisas studiens empiriska delar. Studiens syfte är att undersöka hur några elever med 

dyslexi, upplever skolämnet engelska och vilka erfarenheter de har av ämnet, samt att utifrån 

elevernas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter, diskutera hur resultatet kan förstås i 

specialpedagogiska termer. Mina forskningsfrågor som ligger till grund för empirin är: vilka 

erfarenheter har eleverna av ämnet engelska, vilka möjligheter och vilka svårigheter upplever 

eleverna sig stöta på i mötet med språket samt vilken förståelse och kunskap upplever eleverna att 

läraren har, kring dyslexi, vid främmandespråksinlärning (engelska)? I denna del presenteras de 

olika teman som jag har funnit vid analysen av intervjuerna. Dessa teman presenteras under 

rubrikerna: Om engelska, då och idag, Om de olika förmågorna: höra, tala, läsa, skriva, Om bemötande, 

förståelse och kunskap hos lärarna samt Om självförtroende, betyg och motivation. Enskilda elevers utsagor 

redovisas ibland genom citat och ibland igenom sammanfattande beskrivningar. Under varje tema 

följer en teoretisk analys av resultatet. Jag har vid analysen utgått från ett specialpedagogiskt och 

sociokulturellt perspektiv samt Antonovkys teoretiska perspektiv, KASAM (Känsla av 

sammanhang).  

Om engelska då och idag   

Första mötet  

Eleverna har börjat med engelska vid lite olika tidpunkter, de flesta har börjat i 3:an, någon har 

börjat i 4:an och någon i 2:an. Elevernas erfarenheter ser lite olika ut. Någon är enbart positiv:  

”Typ i trean…det var kul”, medan andra var positiva från början men blev mer negativa i takt med 

att svårighetsgraden ökade. En annan tyckte enbart att ämnet var komplicerat och undrade varför 

man överhuvudtaget behövde lära sig engelska: ”Jag gick i trean då tror jag…tråkigt (skratt), tråkigt och 

komplicerat….onödigt också jag tänkte bara att jag har svenska det klarar jag mig med”.  

 En informant berättar att han tyckte ämnet var roligt men att siffran 8 beredde honom stora 

problem då han skulle lära sig att räkna till 10. Både att säga och att stava ”eight” vållade stort 

huvudbry. Ett par elever tar också upp undervisningen och läraren och menar att ämnet var 

tråkigt på grund av att undervisningen var dålig.  

 
Jag kommer ihåg att ”eight” var svårt…nummer 8 var svårast det är det enda jag kommer ihåg när man 
skulle lära sig att räkna till 10…både säga och stava, en blandning. 
 
Asså då jag tyckte inte det var så jättekul, vår lärare va väldigt dålig på att få kontroll på klassen så det 
var lite rörigt och så och det blev inte så mycket gjort det var mest som klassens timme. 

 

Jag tolkar elevernas utsagor som att det första mötet färgades av om man tyckte att ämnet var 

komplicerat eller inte men också att lärarens förmåga att undervisa och att  innehållet i 
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lektionerna också påverkade de första mötena med ämnet. Två av informanterna har tillbringat 

några år utomlands kring mellanstadietiden och har alltså också börjat med engelska i skolan 

utomlands. Man har i samband med denna vistelse lärt sig ett nytt främmande språk samtidigt 

som man också skulle lära sig engelska. Den ene informanten berättar att han tyckte att engelskan 

var mycket svår då han kom tillbaka till Sverige, han blandade ihop engelska med det andra 

språket som han lärt sig under utlandsvistelsen. Den andre informanten upplevde att kamraterna i 

Sverige hade kommit längre med engelskan och det tog tid för honom att komma i kapp.  

Engelska idag 

Eleverna är överlag positiva till ämnet. Eleverna beskriver följande erfarenheter av ämnet: kul 

men med vissa svårigheter beroende på vilken förmåga det handlar om, fortfarande komplicerat, 

roligt men krävande, roligare än många andra ämnen, en klar förbättring mot i tidigare årskurs 

och kul eftersom eleven haft så bra lärare som engagerar och gör att man lär sig mycket. 

 
Jag tycker fortfarande det är ganska komplicerat…jag tycker det… eller att förstå, höra har jag inga 
problem med eh, men däremot att kunna uttrycka sig själv i det särskilt skriftligt tycker jag fortfarande 
är ganska jobbigt.  
 
Det är väl helt ok men det är mycket att skriva och så där…många uppsatser men det är roligare än 
många andra ämnen. 
  
Jag tycker det är ganska kul, på senaste tiden har jag haft väldigt bra lärare som jag tycker är jättebra 
och jag tycker man lär sig väldigt mycket nu och jag tycker det är väldigt kul…  
 

Och en elev ger uttryck för att det skett en förbättring från året innan och han förklarar detta 

med den extra undervisningen som han fått under året i Help Start. 

 
Det är bättre nu…i femman var det lite så där det var lite svårare då, men jag gick i en specialgrupp då 
också men nu är bättre i alla fall….då kändes som att jag ville hoppa över lektionerna ibland men nu 
känns det helt ok….för det är lättare att skriva orden och det är det som engelskan går ut på nu… 

 

Återigen ser vi att läraren upplevs som en viktig faktor för hur upplevelserna kring ämnet ser ut. 

En av eleverna ser en klar förbättring från året innan och han förklarar detta med att han har fått 

extra undervisning i Help Start.  

Viktigt ämne?  

Alla eleverna ger uttryck för att de tycker att ämnet är viktigt. Det som man främst ger uttryck för 

är att man genom att lära sig engelska kan kommunicera med många människor, att det möjliggör 

resor till främmande länder samt att det är viktigt att kunna för framtida jobbmöjligheter. Någon 

elev påpekar dock att engelskans betydelse minskar  i och med Brexit och att de moderna 

språken; franska, spanska och tyska också är viktiga språk. 
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Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker man borde ha mer av det eftersom att världen är så globaliserad 
…nästan viktigare att kunna engelska än svenska även för de som bor i Sverige..de flesta kan ju 
engelska även de som bor här i Sverige.  
 
Jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna eftersom, nu ska vi ut och resa, jag och min familj reser 

väldigt mycket och jag vill också resa väldigt mycket så jag tycker att språk är väldigt viktigt att kunna.  
 
Jag tror inte att det inte går att kunna engelska om 10-20 år om man vill följa med, med jobb det 
kommer att bli så mycket internationellt.  

Var lär du dig engelska och vad lär du dig i respektive miljö? 

Eleverna berättar att de lär sig engelska både i skolan och hemma. Många tillbringar mycket tid 

med att exempelvis titta på youtubeklipp på engelska hemma. En av informanterna berättar att 

han lärt sig språket genom att lyssna (Youtube) och prata med engelskspråkiga kamrater. En elev 

berättar att han lärde sig att prata och förstå engelska hemma redan vid 5-års ålder genom att titta 

på tv-serier m.m.  

 
Hörförståelse, youtube… stavningen eller hur du skriver och pratar i skolan… pratar inte med min 
ipad direkt…och så grammatik i skolan.  
 
Alltså prata och förstå det lärde jag mig typ hemma när jag var fem år för jag kollade på tv-serier och 
sånt där men skriva och sånt har jag lärt mig i skolan.  
 
Väldigt mycket i skolan…när släktningarna kommer på besök pratar vi engelska  och mamma har 
kompisar som bor i USA  som kommer hit …i skolan lär man sig mer att skriva, men prata och förstå 
mer hemma…  

 

Kortfattat tycker man att man lär sig att förstå och i viss mån prata hemma medan man i skolan 

lär sig att läsa, skriva, grammatik och att prata. Det språk som man använder hemma har en 

funktionell funktion, man lär sig språket för att kunna ta del av olika medier och man använder 

språket för att kommunicera med släkt och vänner. 

Ordinlärning och läxläsning: 

Strategierna för att lära sig nya ord ser olika ut; någon lär sig genom att läsa igenom gloslistan, en 

annan försöker att memorera hur ordet ser ut genom att visualisera hur långt ordet är, någon 

kopplar ordet till sitt bildminne och ett föremål, någon lär sig nya ord genom att träna mycket på 

stavningen och då genom att stava ordet som det uttalas och ytterligare någon elev googlar nya 

ord eller frågar kompisar och lärare. Denna elev berättar att han också försökt att träna på hur 

orden stavas men att han gett upp detta eftersom det inte går. 

 
Jag har ganska mycket bildminne så jag försöker att komma ihåg hur ordet ser ut liksom ordets form 
alltså inte hur det stavas utan formen och efter ett tag vet jag ungefär hur formen på ordet ska vara hur 
långt det ska vara liksom…  
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…för ett tag sedan fick jag ett tips det var på vetenskapens värld det var nån som fick nobelpriset i 
fysik och då berättade han ett knep han tänker på ordet typ ett berg då tänker han på berget i 
verkligheten så kopplar han det till stavningen… det försöker jag och det funkar.  

 
Jag tar 5 ord om dan så pluggar jag på dom så skriver jag dom och så uttalar jag dom hur dom stavas 
för det blir mycket enklare för mig eh… det är så jag gör skriver dom.  

 

En elev berättar att hans lärare alltid lägger in glosorna på glosboken och att hans stavning 

förmodligen skulle förbättras om han tränade stavningen på glosboken – något han dock aldrig 

gör.  

 
Jag skriver dom inte jag skriver ut och sedan kollar jag på dom… 

 
En annan elev berättar om de många konflikter som uppstod hemma i samband med 

engelskläxorna och att detta var innan eleven fick sin dyslexidiagnos: 

 

Det hade jag otroligt svårt med.. asså det var det jobbigaste hemma satt jag och bråkade med mina 
föräldrar varje dag nästan när jag hade engelskläxor …dom ville att jag skulle skriva, jag kunde inte, 
dom blev sura, jag blev sur...  

 

Eleverna ger uttryck för att de är väl medvetna om vilka strategier som fungerar för dem när de 

skall lära sig nya ord. Någon ger också uttryck för att det borde vara bra att göra på ett visst sätt 

för att förbättra stavningen (glosboken), något han dock inte gör. Ytterligare en elev berättar om 

många konflikter i samband med läxläsningen hemma, innan hon fick sin dyslexidiagnos. 

 

Läxor tar olika lång tid beroende på typ av läxor och beroende på elev. Någon kan sitta i timmar 

med en glos-läxa: ”Nuförtiden kan det ta 1,5 timme kanske, men innan jag hade fått dispens då kunde jag 

sitta många timmar” medan det för en annan går på 5-10 minuter. Att dela upp läxan på flera 

tillfällen beskrivs som en bra strategi: ”Jag kör lite varje dag tills det är dags för läxan”. Skrivuppgifter 

tar längre tid och en elev beskriver att då han ska skriva så tar det för lång tid och oftast så 

kommer han alls inte igång. 

 
Oh (skratt) det beror på vilken sorts läxa är det glosor så tar det bara 5-10 minuter alltså jag kan de 
flesta av orden men om det är skriva eller nånting då kan det ta alltså för mycket… nu skulle vi skriva 
ett CV… det hann jag inte alltså… jag hade inte ens börjat eftersom det kommer bara inte, jag kan 
bara inte starta.  

 

På gymnasiet handlar det om större inlämningsarbeten. Nu har man t ex läst en roman och man 

kommer senare i veckan att få instruktioner till en skrivuppgift som skall vara klar inom en vecka. 

Vid denna typ av uppgift är det en hel del tid som går åt hemma för att arbeta med uppgiften. 
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Teoretisk analys  

Elevernas upplevelser av ämnet engelska är beroende av lärarens förmåga att undervisa och 

engagera, här blir det relationella perspektivet tydligt. Vi kan också tolka flera av elevernas utsagor 

med hjälp av KASAM. Upplevelserna av ämnet speglas av om man tycker att ämnet är 

komplicerat eller inte. Ämnet kan upplevas som roligt från början men blir tråkigare när det blir 

mer komplicerat, det blir då mindre hanterbart. En informant har ett specifikt minne kring siffran 

”eight”, det gick inte för honom att begripa hur det skulle uttalas och inte heller hur det skulle 

stavas. Hanterbarhet och begriplighet är också något som kommer upp vid ordinlärning och 

läxläsning. Någon säger sig ha försökt att lära sig stava orden men gett upp medan en annan 

upplever engelskan som mer hanterbar och begriplig i och med att han fått extra undervisning i 

Help Start. Vi kan även tolka några exempel med hjälp av det sociokulturella perspektivet med 

fokus på språket som artefakt. Eleverna lär sig engelska i skolan tillsammans med sina kamrater 

men samtidigt vittnar också samtliga informanter om att de ägnar mycket tid åt engelska hemma. 

För att kunna ta del av olika medier som exempelvis youtube, film och spel, krävs goda 

kunskaper i engelska. Inlärningen av det engelska språket är situerat till sociala medier, till skolan 

men också till resor och kommunikation med släkt och vänner. Att lära sig engelska fyller en 

funktion för eleverna och det blir därmed också meningsfullt. 

Om de olika förmågorna; höra, tala, läsa och skriva 

Överlag upplever informanterna höra och tala som det som är lättast, att läsa går någorlunda men 

att skriva är det som de flesta tycker är absolut svårast. 

 
Höra det kan jag väldigt bra eftersom den mesta tiden då jag är hemma så hör jag engelska när man 
kollar på video och så så pratar dom engelska så det är kanske 2-3 timmar per dag som någon snackar 
engelska i bakgrunden… 
 
Ja, hörförståelse är väldigt lätt att göra det är det enklaste det är inte svårt på något sätt… 
 
Jag tycker att om man pratar så där riktig brittisk engelska då blir det lite svårt, i program då behöver 
jag verkligen en text, men en svensk som pratar engelska då är det helt ok.… 

 

Utifrån det informanterna berättar tolkar jag att förmågan Höra är en förmåga som fungerar bra - 

förmodligen mycket beroende på att det också är något som de ägnar sig åt på fritiden (yotube 

och film). En av informanterna uttrycker dock att brittisk engelska är svårare att förstå.  

 

Att Tala tycks också fungera bra för de flesta: ”prata det är enkelt” även om någon uttrycker att det 

kan vara svårt att hitta orden ibland: ”Jag tycker väl att jag är helt ok men alltså när jag pratar så får jag 

lite svårt att komma ihåg ord det blir lite svårare att få ett sammanhang men det går bra ändå”. En informant 

uttrycker att denna förmåga också är mycket svår: ”Jag kan inte formulera mig hur jag ska säga…prata 
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själv tycker jag är mycket svårare” medan en annan pratar lika bra på engelska som på svenska: ”Jag 

tror att jag klarar mig lika bra på engelska som på svenska”. 

 

Erfarenheterna kring förmågan Läsa är blandade men fungerar överlag ändå ganska bra. 

 
Läsa är jag också rätt bra på. Det är bara när det kommer så här om man säger, jag läser typ en mening, 
så är det bara något ord som jag inte förstår då och då…  
 
Läsa förstår jag, jag förstår riktigt mycket, alltså jag kan läsa men det hackar ju till ibland jag som 
dyslektiker hoppar över vissa rader ibland eller gissar mig fram till ett ord så egentligen står det ett helt 
annat ord…jag gissar… 

 

Man berättar att man förstår ganska bra men att man ibland gissar på ord och att man ibland 

hoppar över rader.  En elev berättar att han lärde sig läsa på engelska först i åk 8: ”Jag lärde mig läsa  

i 8:an så det var svårt…jag kunde inte läsa för det tog jättelång tid att läsa”. Någon beskriver att läsningen 

fungerar bra då han får lyssna samtidigt annars förstår han bara handlingen i stora drag men går 

miste om detaljerna: ”Det funkar bra om man har ljudböcker i bakgrunden”. Att läsa utan att samtidigt 

lyssna innebär också att det tar lång tid, att förståelsen blir sämre samt att man måste gå tillbaka i 

texten vid upprepade tillfällen för att förstå.  

 

När det gäller att Skriva:  

 
…skriva det kan jag knappt. Eftersom jag kan prata relativt bra så vet jag vad jag vill säga. Men när jag 
skriver stavningen blir helt fel oftast…jag antar att det bara är jag som inte kan skriva rätt och då är det 
svårt för henne (läraren) att liksom hjälpa mig att stava. Det borde inte vara så svårt egentligen jag 
borde bara lära mig… 
 
…förut skrev jag väldigt mycket svenska i också. Jag tycker att jag vågar, börja gissa lite mer på 
ord.…men stavningen, den är helt förvirrande skulle jag säga. 
 

Skriva tycks vara den förmåga som de flesta känner sig osäkra på, stavningen är svår, någon 

läggar skulden på sig själv och menar att det borde väl bara vara att lära sig, någon blandar in 

svenska ord, någon tycker sig skriva ”robotaktigt”. Ytterligare någon beskriver att han blandar 

ihop ord som låter  lika, men stavas olika och har olika betydelser: ”Det svåraste är att stava, det blir 

bättre och bättre för jag kommer ihåg ord mer men jag blandar ihop ord som which, witch… och as blir också 

jätte svårt dubbel s och enkel s i en uppsats det blir väldigt fel om man skriver med dubbel s i en viktig uppsats. 

Det har jag nog gjort ganska ofta men inte längre”. En av eleverna har precis dock lyckats skriva en text 

på A-nivå, men menar att skrivandet tar längre tid för honom än för de andra i klassen: ”Skriva är 

lite svårare men det går …jag skrev ju en text förra veckan och det var A-nivå på den… men det tar lite längre 

tid än för andra…” 
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Läsa och stava på engelska och svenska  

En av eleverna berättar att han till för något år sedan tyckte att det gick snabbare att läsa på 

engelska än på svenska: ”Förut var jag snabbare på att läsa på engelska än på svenska…för något år sedan 

så tyckte jag att det var enklare att läsa på engelska”. Han har själv ingen förklaring till detta: ”det bara 

flöt mer än när jag läste på svenska”. En annan berättar att så länge han får ha ljudböcker i 

bakgrunden är det lika lätt att läsa på engelska som på svenska: ” Ja, så länge som jag har ljudbok så är 

det ingen fara”. Övriga tycker överlag att det är lättare att läsa på svenska även om det också är 

svårt: ”Jag läser ju bäst på svenska men jag tycker också det är lite sådär”. 

 
Asså det beror på, svenska har jag lättare för, för att det är mitt modersmål, det blir ändå långdraget 
och jag måste läsa om meningar för att förstå. När det är engelska, ok det är ett andraspråk och då 
måste jag fokusera extra mycket när jag läser. Det går ändå ganska fort att läsa men orden kanske blir 
fel översatta…så ofta när jag har läst en sida, så tänker jag, men vänta vad hände här och då får jag gå 
tillbaka och läsa. 
   

En informant tycker att det är enklare att stava på engelska än på svenska. Han förklarar detta 

med att han är mer van vid att skriva på engelska då mycket av skolarbetet är på engelska. Han 

tycker också att svenskans långa sammansatta ord är komplicerade, att man lätt tappar bort sig i 

dem och att de är svårstavade samt att t.ex. svenskans sje-ljud är mycket svårt och att stavningen 

kring detta ljud är oklar.  

 
Ja det är lätt att tappa bort sig i dom (svenskans sammansatta ord) och svårt att komma ihåg hur man 
skriver dom. I svenskan finns Sje-ljudet, stjärna, det är så oklart.  Det var nog det svårast att lära för 
mig.  
 

Att stava tycker de flesta annars är enklare på svenska även om någon uttrycker att nya ord också 

är svåra att lära sig stava på svenska. 

 
…jag är mer van vid svenskan ju men att lära sig nya ord tycker jag är lika svårt på båda… 
…svenskan uttalar man ofta som man skriver oftast, så det tycker jag är mycket enklare. 
 
Svenska…för att engelska jag kan inte stava på själva stavningen generellt omöjlig liksom.  

 

En av eleverna berättar att han skulle önska en ”stavningsreform” för engelskan men också för 

alla andra språk, där stavningen skulle vara mer logisk och orden stavas mer som de låter. 

 
Stavningsreform innan så att stavningen skulle vare mer logisk. Men de har några regler som stämmer 
ganska bra y + s city, cities. Önskar med alla språk också för svenskan. 

Teoretisk analys 

Förmågorna höra och tala fungerar bra till mycket bra för det flesta. När det gäller att läsa är 

variationen större. Gemensamt för alla är att det är svårt att stava och att skriva. Jag tolkar 

elevernas utsagor med att KASAM saknas när det gäller att stava och skriva. Man tycker att 
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stavningen saknar logik och flera har gett upp att lära sig stava på engelska. Den engelska 

stavningen är varken hanterbar eller begriplig. En av eleverna uttrycker också explicit att han 

önskar sig en stavningsreform för engelskan men även för alla andra språk, där stavningen skulle 

vara mer logisk och stavas mer ljudenligt (begriplighet). En elevs uttalande tolkar jag med det 

kategoriska perspektivet, han säger att han bara borde lära sig att stava och att det ju inte är så lätt 

för läraren att hjälpa honom. I och med att övriga förmågor fungerar mer tillfredsställande och 

att man också ser en mening med att behärska dessa, tolkar jag att engelska som ämne ändå 

upplevs som meningsfullt av eleverna.  

Om bemötande, förståelse och kunskap hos lärarna 

Eleverna uttrycker att de är nöjda med det bemötande som de får av sina engelsklärare. De 

upplever också att det finns en förståelse för de svårigheter som det kan innebära att vara 

dyslektiker.  

 
…nu på engelskalektionerna de prov eller dom läxförhör vi har, så säger hon skriv själva ordet som du 
tror så bryr hon sig inte om stavningen…  
 
Ja det tycker jag. Det har jag med alla språklärare. Dom så här vad heter det pysparagrafen, som tar 
väldigt mycket hänsyn till, och sedan glosor som jag tycker är extremt  jobbigt. Innan kunde det ta flera 
timmar.  
 
Bäst i grundskolan för jag hade en jättebra lärare där. Hon förstod och hon var väldigt generös med sin 
tid, om jag behövde hjälp så kunde hon alltid hjälpa… så det var jätteskönt och vi var en mindre 
klass… men det är väl skönt för alla antar jag. 

 

Inlärningstips förekommer men är inte så vanligt. 

 
Läsa mycket, fortsätt läsa engelska böcker titta på engelska filmer med engelsk undertitel.  

 
Några ord som är svårstavade som jag minns för att min lärare drillade mig och sa att så här kan du 
inte stava för då fattar jag inte vad du menar så då kommer jag ihåg det så.  Men det blir väldigt mycket 
att skriva på dator och så kommer den lilla röda grejen.  

 

Lärarna har förståelse för att stavningen är svår och gör snällare bedömning av skrivuppgifterna – 

någon pratar också om ”pysparagrafen” (se undantagsbestämmelsen i bakgrundskapitlet). 

Eleverna upplever också att de får bra hjälp men kanske inte så många inlärningstips. En elev 

uttrycker att hon är nöjd med sina engelsklärare men att hon tycker att många andra lärare 

glömmer bort hennes läs- och skrivsvårigheter. En annan elev talar om (vad gäller förståelse och 

bemötande): 

 
Jag tror att det är en invänjningsperiod för lärarna, lättare i de ämnen som jag är sämre i, i de som jag är 
bättre tror en del lärare… stereotypen dyslektiker är dumma och då kan man inte få bra betyg och om 
man då får bra betyg så tror dom inte att man har dyslexi så då är dom mindre motiverade att hjälpa 
till. Jag får kämpa lite men när dom väl förstår då går det lätt…jo men det händer alltid att det blir en 
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tabbe någonstans och det är frustrerande och gör det väldigt stressigt men generellt har jag haft lärare 
som har varit väldigt stödjande och brytt sig och det är skönt.  

 

Jag tolkar detta uttalande som att eleven under sin skoltid stött på lärare med liten kunskap om 

dyslexi och att detta också bidragit till onödig stress för eleven. 

Dyslexidiagnosen 

Eleverna berättar om när de fick sin diagnos och vem som uppmärksammade svårigheterna och 

om känslor kring diagnosen.  

 
…det var någon gång i högstadiet väldigt sent…jag vet inte jag antar att dom tänkte att han är bara lite 
så här trög (skratt)…ja min mamma tänkte att vi kan kolla om du har dyslexi…jag tror att hon har nog 
alltid så här tänkt på det men eftersom jag hade inga papper på det så fick jag i alla fall inte i lågstadiet  
den hjälp jag behövde.  
  
Väldigt ledsen…för att man har känt sig så oförstådd det är liksom inte mitt fel att jag har den här 
diagnosen men det upptäcks så sent och man känner sig bortglömd att folk inte lagt märke till det 
innan och att allt skulle kunnat vara så mycket lättare…. 
 

Eleverna har fått sina diagnoser i 4:an, 5:an, 6:an eller 7:an. Ibland har det varit på initiativ från 

hemmet och ibland har skolan tagit initiativ till utredning. Några upplever att de fått sin diagnos 

sent och att det skulle ha underlättat att få den tidigare. De flesta beskriver att det var skönt att få 

diagnosen då, som jag tolkar det, det blev en förklaring till varför saker och ting varit svåra och 

som en elev uttrycker det: ”Väldigt skönt då blev det mer förklaring varför särskilt mentalt att kunna säga 

att jag är inte dum i huvudet. Andra ämnen har jag jättelätt för så kommer det till språk då fastnar det helt”.  

Särskilt stöd, extra anpassningar,  kompensatoriska hjälpmedel och Help Start  

Två av eleverna har gått eller går i liten undervisningsgrupp i engelska, övriga går tillsammans 

med sina ordinarie klasskamrater. Alla eleverna uppger att de är nöjda med det stöd som de får. 

Eleven som tidigare gick i liten undervisningsgrupp berättar att hon upplevde sig som den 

starkaste i gruppen och att hon inte tyckte att hon lärde sig så mycket då, bland annat för att 

läraren inte pratade så mycket engelska. Den andra eleven som går i liten undervisningsgrupp 

upplever att han ligger lite före de andra och det får honom att känna sig bra. De 

kompensatoriska hjälpmedel som används i olika utsträckning av eleverna är: egen dator, Spell 

Right, legimus, inläsningstjänst, muntliga prov och extra tid. Två elever påtalar särskilt vikten av 

att få saker och ting upplästa samt inläsningstjänst och talböckernas betydelse. Från att ha tragglat 

i timmar med faktatexter räcker nu ett par genomlyssningar för att förstå innehållet i en faktatext 

och vilka texter som helst, engelska eller svenska fungerar så länge man får lyssna i bakgrunden. 

Att få skriva på dator och att använda stavningskontroll beskrivs också som en avgörande hjälp. 

En av eleverna undervisas utanför de ordinarie engelsklektionerna i Help Start (övriga har inte 

kommit i kontakt med och känner inte till Help Start). Han tycker att hans självförtroende och 
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känsla inför engelsklektionerna har förändrats till det bättre sedan han började med detta. Han 

uttrycker sig så här: 

 
Det är bättre nu…i femman var det lite så där det var lite svårare då, men jag gick i en specialgrupp då 
också men nu är det bättre i alla fall….då kändes som att jag ville hoppa över lektionerna ibland men 
nu känns det helt ok.…det är lättare att skriva orden och det är det som engelskan går ut på nu…förut 
skrev jag väldigt mycket svenska i också jag tycker att jag vågar, börja gissa lite mer på ord…mitt 
självförtroende ligger på en 3:a nu, förut var det en 1:a (på en skala 1-5, där 5 är bäst). 

Teoretisk analys 

Relationerna till lärarna i engelska tycks vara god och man är nöjd med det bemötande man får. 

Eleverna är också nöjda med det stöd de har fått i engelska. En av eleverna beskriver att då hon 

gick i liten undervisningsgrupp så hade läraren visserligen en god förståelse för hennes 

problematik men samtidigt lärde hon sig inte så mycket. Hon var den som var starkast i gruppen 

och läraren talade inte så mycket engelska under lektionerna. Jag tolkar detta uttalande som att 

undervisningsnivån var för låg för att vara utmanande för eleven. Varken lärare eller kamrater i 

gruppen bidrog till någon proximal utvecklingszon för eleven. Alla elever beskriver att de har 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel vilka de använder i olika utsträckning. Några elever 

beskriver möjligheterna att få lyssna på texter och tillgången till stavningskontroll vid skrivandet 

som avgörande för att ha samma möjligheter att kunna förstå och uttrycka sig i skrift som alla 

andra. Dessa hjälpmedel blir viktiga artefakter för eleverna vid inlärningen av det engelska 

språket. När eleverna uttrycker tankar kring dyslexidiagnosen kan vi förstå deras erfarenheter 

med hjälp av det kategoriska perspektivet: en elev säger att skolan tyckte nog bara att jag var lite 

”trög” och en annan menar att det var skönt, som han uttrycker det, att få ett bevis på: ”att jag är 

inte dum i huvudet”. En informant talar också om att det hos vissa lärare finns en stereotyp om att 

om man är dyslektiker så kan man inte lyckas få höga betyg.  Upplevelserna hos eleverna är att 

skolan tillskriver eleven en speciell egenskap. Här kan också KASAM bidra till förståelsen av 

elevernas utsagor, då diagnsosen innebär att tidigare motgångar och svårigheter får en förklaring, 

blir begripliga och därmed lättare att hantera. 

Om självförtroende, betyg och motivation 

Eleverna betyg ser olika ut och man har allt från ännu inte godkänt till det näst högsta betyget. 

Självförtroendet är också något som varierar, från inte så bra till bra, mycket bra. Någon tycker 

dock att självförtroende på kort tid har förbättrats mycket i och med undervisning i Help Start. 

En annan menar att det beror på med vem man jämför med, medan ytterligare några uttrycker att 

de har ett bra självförtroende men också att det har att göra med vilken förmåga det handlar om. 

De flesta är motiverade. Någon beskriver att eftersom ämnet upplevs som kul så blir man 

motiverad: ”Jag är motiverad för jag tycker att det är kul”. En annan motiverar sig genom att tänka på 

resor som skall göras, men också framtida arbetsmöjligheter motiverar. Ytterligare någon tycker 
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att han redan kan mycket och detta motiverar honom att vilja lära sig mer: ”Jag känner att jag kan  

mycket och vill då lära mig mer”. Samtidigt beskriver någon att ämnet är svårt och komplicerat, vilket 

medför att motivationen inte alltid är på topp: ”Jag har inte haft så mycket motivation med språk det har 

varit svårt och relativt tråkigt” samt att motivationen finns men det är inte alltid som orken räcker till. 

Teoretisk analys 

Jag tolkar det som att graden av motivation och graden av självförtroende har att göra med 

känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Då ämnet upplevs som svårt och 

komplicerat upplevs det som tråkigt och motivationen sjunker men också det motsatta 

förekommer, då man tycker att man behärskar språket, tycker man det är roligt och vill lära sig 

mer. Jag anser också att det, utifrån det eleverna berättar, är troligt att betygen påverkar både 

elevernas självförtroende men också elevernas motivation.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag det metodiska arbetet, studiens resultat i förhållande till mitt syfte, 

mina frågeställningar och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en konklusion och förslag till 

framtida forskning inom ämnet. Studiens syfte var att undersöka vilka upplevelser och 

erfarenheter några elever med dyslexi, har av ämnet engelska, samt att utifrån elevernas 

beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter, diskutera hur resultatet kan förstås i 

specialpedagogiska termer. Mina forskningsfrågor var:  

 

1. Vilka erfarenheter har eleverna av ämnet engelska? 
2. Vilka möjligheter och vilka svårigheter upplever eleverna sig stöta på i mötet med 

språket? 
3. Vilken förståelse och kunskap upplever eleverna att läraren har, kring dyslexi, vid 

främmandespråksinlärning (engelska)? 
4. Hur kan resultatet förstås i specialpedagogiska termer? 

Metoddiskussion   

Eftersom jag varit intresserad av att undersöka elevers erfarenheter och upplevelser kring ämnet 

engelska, var det lämpligt att använda sig av intervjun som metod. Det var också lämpligt att 

använda en intervjumanual, semistrukturerad intervju. Innan jag började med själva huvudstudien 

genomförde jag en pilotintervju för att se hur intervjufrågorna fungerade. Några smärre 

justeringar gjordes i samband med detta i intervjumanualen.  Som jag nämnt tidigare har jag på ett 

eller annat sätt haft kännedom om informanterna vilket har känts viktigt med tanke på min 

målgrupp. Kvale och Brinkman (2014) skriver om att närheten mellan intervjuaren och 

informanten kan påverka hur informanten väljer att svara, men närheten kan också leda till att 

informanten öppnar sig mer. Jag upplevde mina informanter som ärliga, öppna och frispråkiga, 

vilket jag tror har att göra med att jag inte var helt okänd för dem. Jag tror att det hade varit svårt 

att, dels få elever att ställa upp, dels att öppna sig och vilja besvara frågor, om man som 

intervjuare är helt okänd för eleven.  

 

Då jag lyssnade på intervjuerna och läste transkripionerna, märkte jag, att jag vid något tillfälle 

hade lite bråttom och istället för att vänta fortsätter lite för snabbt med nästa fråga. Det kan 

också vara så att, eftersom jag inte är så van vid att intervjua, kan ha missat viktiga tillfällen att 

ställa följdfrågor för att få en djupare insikt kring elevens åsikter kring mina olika frågeställningar. 

Denscombe (2014) har listat kriterier för den skicklige intervjuaren: kunnig om ämnet, 

strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande och jag inser 
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att det tar tid och krävs övning för att bli en skicklig intervjuare. Jag märkte dock att jag blev 

säkrare och tryggare efter varje genomförd intervju.  

 

Till sist något om validiteten i denna studie.  Kvale och Brinkman (2014) menar att fokus vid 

kvalitativa studier bör ligga på validiteten. Undersöker studien det som den utger sig för att 

undersöka? Jag har vid samtliga intervjuer eftersträvat att genomföra intervjuerna på ett 

systematiskt sätt, och vid samtliga intervjuer utgått från samma intervjumanual. Detta bidrar 

enligt Fejes & Thornberg (2015) till trovärdighet och tillförlitlighet. Intervjuerna har skett under 

dagtid, i en för eleverna trygg, lugn och avskild miljö. Inga störande moment i form av tekniska 

bekymmer eller störande avbrott har förekommit, utan samtliga intervjuer har kunnat genomföras 

planenligt och på utsatt tid. Intervjuerna har genomförts under perioden november 2017 – april 

2018, och har alltså inte stressats fram under en kort tidsperiod. Detta innebär att jag har haft 

gott om tid för reflektion mellan intervjuerna vilket var en fördel när jag sedan skulle börja med 

analysarbetet.  

 

Resultatdiskussion  

Vilka erfarenheter har eleverna av ämnet engelska?  

Elevernas erfarenheter av ämnet har både likheter och olikheter. Några tycker att ämnet är roligt 

och roligare än de flesta andra ämnen medan andra tycker att det är komplicerat och onödigt. Vi 

ser också att lärarens förmåga att undervisa och engagera är något som upplevs som viktigt (jfr. 

t.ex. Erkan et al. 2012). Gemensamt för samtliga är att man tycker att det är ett viktigt ämne: man 

kan kommunicera med många både hemma och under resor samt att goda kunskaper i engelska 

skapar arbetstillfällen. Elevernas betyg ser olika ut, allt från att ännu inte vara godkänd i ämnet till 

näst högsta betyg. Elevernas självkänsla och självförtroende är också något som varierar men är 

överlag ganska bra till mycket bra. Foughantine (2012) tar i sin avhandling upp att elever med läs- 

och skrivsvårigheter oftast har en mycket dålig självkänsla vad gäller skolarbete. Mina informanter 

ger inte riktigt uttryck för detta på samma sätt. Kanske blir engelskan något av en andra chans för 

många? Motivationen hänger till viss del ihop med betyg och kunskaper i ämnet men också med 

att ämnet upplevs som viktigt. Goda kunskaper i ämnet gör att man vill lära sig mer och att 

ämnet upplevs som roligt, men också det motsatta beskrivs – motivationen är inte på topp 

eftersom ämnet beskrivs som komplicerat (Csizér, Kormos, & Sarkadi, 2010; Druid-Glentow, 

2006; Jacobsson, 2006; Myrberg, 2007; Taube, 2007).  Resultatet visar också att undervisning med 

materialet Help Start kan ha en positiv effekt på stavningen, vilket medför ökad motivation och 

en bättre självkänsla. Samtliga informanter ger uttryck för att engelska är något som man ägnar 

sig mycket åt på fritiden, någon har många engelskspråkiga vänner som han kommunicerar med, 

andra ser film, åker på utlandssemestrar, men framförallt ägnar man mycket tid åt att se på 

Youtubeklipp och då oftast engelskspråkiga sådana. Detta torde vara något som i allra högsta 
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grad bidrar till att motivera eleven. Man använder språket till något på fritiden som man upplever 

som lustfullt. Detta kan vi jämföra med Miller-Guron och Lundbergs (2000) som i sin studie tar 

upp sociokulturella faktorer men också emotionella faktorer som har en gynnsam påverkan på 

inställningen till ämnet.  

Vilka möjligheter och vilka svårigheter upplever eleverna sig stöta på i mötet med 

språket? 

Eleverna lär sig engelska både i skolan och på fritiden. Man ägnar mycket tid hemma åt att  titta 

på youtube och film m.m. Vissa förmågor beskrivs som enklare än andra. Förmågan att höra 

tycks inte bereda någon några egentliga svårigheter och i de flesta fall inte heller att prata. 

Förmågan att läsa varierar mer. Någon läste åtminstone till för en tid sedan bättre på engelska än 

på svenska (Aro & Wimmer, 2003; Katz & Frost, 1992; Miller-Guron och Lundberg, 2000), en 

annan lärde sig läsa på engelska först i åk 8 och ytterligare någon menar att det går lika bra att läsa 

på engelska som på svenska så länge man får lyssna samtidigt. Man beskriver också att man 

hoppar mellan raderna och att man ofta måste läsa om för att förstå sammanhang. Den förmåga 

som beskrivs av samtliga på liknande sätt är den att stava och skriva (se tabell 1, Seymour et al. 

2003). Det upplevs frustrerande, man vet vad man vill säga men man kan bara inte få ner det på 

papper och någon säger sig helt ha gett upp stavningen eftersom den upplevs som en omöjlighet. 

Man beskriver också att ord som uttalas lika, har olika betydelse och stavas olika blandas ihop, 

vilket kan leda till snöpliga misstag. Undantaget är då eleven som börjat med Help Start som 

uttrycker en hoppfullhet kring engelskans stavning, men också den elev som nyligen skrivit en 

text på A-nivå. Här kan vi också se att kompensatoriska hjälpmedel i flera fall beskrivs som 

avgörande. Att få lyssna och läsa samtidigt är mycket betydelsefullt. Stavningskontrollen på 

datorn är till stor hjälp, samtidigt som det motsatta beskrivs, stavningskontrollen skulle nog vara 

bra men den används ändå inte. En frustration som flera informanter berättar om är att man 

tycker att man har fått sin dyslexidiagnos sent, man har känt sig otillräcklig och saknat förklaring 

till varför saker och ting tagit lång tid och varit svåra. Den tidiga upptäckten är verkligen något 

som betonas i forskningen. Om svårigheterna upptäcks i tid kan man undvika känslor av 

otillräcklighet och dåligt självförtroende (jfr. t.ex. Druid-Glentow, 2006; Foughantine, 2012; 

Myrberg, 2007; Taube, 2007). Med tidiga och tillräckligt omfattande insatser ökar också 

chanserna för att läs- och skrivsvårigheterna inte blir lika uttalade och det yngre barnet är också 

mer mottagligt för fonologisk träning (Høien och Lundberg, 2013; Fälth, 2013; Myrberg, 2007; 

Schuele & Bodreau; 2008 Wolff, 2010). Ytterligare en faktor som jag anser spelar stor roll för 

dessa elevers möjligheter att lyckas med engelskan i skolsammanhang är rådande läroplaner och 

kursplaner i språk. Språkundervisningen idag har en sociokulturell syn på språkundervisning - vi 

lär tillsammans och av varandra.  Man gör uppgifter på egen hand men också ofta i par, grupp 

eller helklass, undervisningen sker oftast och i möjligaste mån på engelska med mycket muntlig 

aktivitet (jfr. t.ex. Tjernberg, 2013). Fokus ligger bland annat på tillit, elevernas intresseområden, 
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kommunikation och användandet av språket (Skolverket 2011a). Undervisningssituationen ser 

bättre ut idag för elever med läs- och skrivsvårigheter än vad den gjorde för ett antal år sedan (jfr. 

Föhrer & Magnusson, 2010; Miller-Guron & Lundberg, 2000). 

Vilken förståelse och kunskap upplever eleverna att läraren har, kring dyslexi, vid 

främmandespråksinlärning (engelska)? 

Eleverna är nöjda med det bemötande och den förståelse som de får från sina lärare i engelska 

(jfr. t.ex. Csizér, Kormos, & Sarkadi, 2010; Erkan et al. 2012). Man upplever att det finns en 

förståelse för vad som kan vara svårt, man berättar att lärarna tar hänsyn till att stavningen är 

problematisk och att man också ger eleverna längre tid för att slutföra uppgifter. Men 

erfarenheter kring att diagnosen glöms bort bland vissa lärare och problem kring att organisera 

muntliga prov beskrivs också. En annan elev säger sig i stort ha fått ett förstående och positivt 

bemötande från sina lärare men berättar också att det finns en viss invänjningsperiod för lärarna 

att vänja sig vid att ta hänsyn till svårigheter. Han har också en känsla av att i de ämnen som går 

bra för honom är läraren mindre villig och förstående för elevens problematik och eleven talar 

här om att det råder en stereotyp bland vissa lärare, om att man inte kan nå höga betyg om man 

har dyslexi. Denna utsaga tyder på att det trots allt fortfarande finns okunskap inom lärarkåren. 

Inlärningstips från lärarna i engelska är också något som är sparsamt förekommande. Överlag är 

eleverna positiva till den förståelse och det bemötande de får. Läraren har ett stort inflytande över 

om elever känner sig sedda och uppskattade vilket spelar stor roll för den tillit och självbild som 

eleven utvecklar (Henriksson, 2009; Taube, 2007). 

Hur kan resultatet förstås i specialpedagogiska termer?  

Jacobssons (2006) modell (figur 1, i bakgrundskapitlet) är viktig att bära med sig. Dyslexi kan vara 

en förklaring till att läs- och skrivsvårigheter uppstår, men det är också många andra faktorer, 

som kan vara mer eller mindre ogynnsamma, för individens läs- och skrivutveckling. Jacobsson 

tar t.ex. upp språkliga faktorer som kan vara ett hinder vid läs- och skrivutveckling och jag tänker 

då på de två informanter som har vistats utomlands under en längre tid och också gått i skola 

utomlands (inte i engelskspråkiga länder). Båda upplevde att engelskan var besvärlig när de kom 

tillbaka till Sverige, bland annat förmodligen på grund av att flera språk har varit inblandade, 

vilket har förvirrat åtminstone i starten. En annan viktig faktor som Jacobsson (2006) tar upp är 

emotionella faktorer där t.ex. motivation och självförtroende hör hemma. Motivationen är, enligt 

min erfarenhet, något av det allra viktigaste vid all inlärning, likaså att känna tillit till sin förmåga. 

Lärare och speciallärare har en viktig uppgift i att upptäcka och uppmärksamma läs- och 

skrivsvårigheter tidigt. Det är också viktigt med kommunikation och samarbete mellan 

ämneslärare och speciallärare och att man tar tillvara på varandras olika kompetenser för att hitta 

bra lösningar för eleverna. Ett adekvat och tillräckligt omfattande stöd i tidig ålder bidrar till att 

svårigheterna mildras och att utvecklingen blir mer gynnsam (Høien och Lundberg, 2013; Fälth, 
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2013;  Myrberg, 2007;  Schuele & Bodreau, 2008; Wolff, 2010).  Även om inte alla forskare är 

överens, så menar många, att om man har dyslexi på modersmålet, så har man det också på andra 

språk (Ganschow et al. 1991; Paulesu et al. 2001). Jag menar därför att chanserna för en lyckad 

språkutveckling vid inlärning av ett nytt språk, ökar om eleven har en god grund att stå på 

beträffande språklig medvetenhet på modersmålet. Vidare vad gäller engelska, så är det viktigt 

med en undervisning som bygger mycket på muntlighet och är lustfull vid starten. För många 

elever i läs- och skrivsvårigheter är språket redan bekant och man känner att man befinner sig på 

samma nivå som klasskamraterna (Miller-Guron & Lundberg, 2000). Mina informanter uttrycker 

samtliga att stava och skriva är svårt och de upplever också frustration kring detta. Fonologisk 

träning anpassad till engelskans djupa ortografi skulle förmodligen vara en hjälp för många elever. 

Men det krävs också en fortsatt acceptans mot att stavningen inte blir helt korrekt och vi lärare 

bör förmedla att det är begripligheten, strukturen och innehållet som är det mest centrala och 

intressanta i texter. Mina informanter vittnar om att kompensatoriska hjälpmedel är viktiga – alla 

använder dem dock inte i lika stor utsträckning – varför jag tror att en viss inlärnings- och 

invänjningsperiod kan vara viktig att ta i beaktande.   
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Konklusion 

Engelska är ett tacksamt ämne och språk då det är en del av elevernas vardag, inte bara i skolan, 

utan också på deras fritid. I och med detta är det många som är motiverade att lära sig engelska. 

Förhållandena för elever med dyslexi är bättre idag än för ett antal år sedan. Vi har numera större 

kunskap och språkundervisningen ser också annorlunda ut idag - där funktion och 

kommunikation betonas - jämfört med för ett antal år sedan då språkinlärningen gick via texter 

och det skrivna ordet. Eleverna har idag också större tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. De 

flesta av mina informanter läser engelska tillsammans med sina klasskamrater. Detta tror jag i de 

flesta fall är att föredra under förutsättning att grupperna inte är för stora, att man har tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel och att man vid behov, ges möjlighet till extra stöd i engelska 

utanför den ordinarie engelskundervisningen, både för självkänslans och utmaningarnas skull. I 

detta arbete har jag kommit i kontakt med Help Start. Även om informanterna i de flesta fall har 

en mycket god hörförståelse och talar bra, så är det också flera som uttrycker frustration över att 

stava och skriva. Det engelska skriftspråket är helt enkelt inte begripligt. För vissa elever kan 

Help Start säkert vara ett viktigt komplement till den övriga engelskundervisningen.  

Informanterna har vissa saker gemensamt, som svårigheter med stavningen t.ex. men de är också 

olika varandra. Vad som är viktigt att tänka på är att en lösning som fungerar för en elev kanske 

inte fungerar lika bra för en annan. För elever med dyslexi är den tidiga upptäckten viktig men 

väsentligt är också att stödet blir tillräckligt omfattande och intensivt för att ge resultat.  

Förslag till framtida forskning  

Tidig upptäckt och fonologisk medvetenhet rekommenderas starkt av olika forskare då det gäller 

en gynnsam läs- och skrivutveckling på modersmålet. Det skulle vara intressant att undersöka, 

hur elever som har fått undervisning i fonologisk medvetenhet i engelska genom t.ex. materialet 

Help Start, upplever detta. Vad tycker de, blir språket mer hanterbart och begripligt? Det skulle 

också vara intressant att intervjua speciallärare som använder sig av detta material i 

undervisningen respektive speciallärare som inte använder detta material. Hur skiljer sig deras 

erfarenheter åt?  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide: 

Hur gammal var du när du började med engelska. Vad tyckte du om engelska då? 

Berätta vad du tycker om ämnet engelska idag. 

Är det viktigt att kunna engelska? Motivera. 

 

Hur är, enligt dig, dina kunskaper i engelska? (höra, tala, läsa, skriva) 

Om du jämför att läsa och att stava på engelska och på svenska, är det någon skillnad för dig? 

Har du fått någon fonologisk träning i svenska eller engelska? (Help Start)  

Självförtroende skala 1-5 (5 mycket bra). 

Hur motiverad är du när det gäller att lära dig engelska? (1-5) 

Betyg? 

Vad tycker du är lätt/svårt i ämnet? 

Kan du berätta hur du har upplevt engelskundervisningen i skolan – d v s vilket bemötande och 

förståelse får du/ har du fått från dina engelsklärare? 

Har du fått tips på hur du kan göra för att lära dig engelska (av läraren)? 

Var lär du dig engelska (hemma, skolan osv)? 

Hur gör du för att lära dig nya ord? 

Hur lång tid tar läxor? 

 

När uppmärksammades det att du hade svårigheter med att läsa och skriva? (Hemmet/du 

själv/skolan) 

Har du fått anpassningar/extra stöd? I så fall hur (i klassrummet, hos speciallärare, 

kompensatoriska hjälpmedel)? 

Vad tycker du om det stöd du fått. Vad har varit bra och vad kan bli bättre? 

Är det något du vill ta upp eller tillägga? 

. 
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Bilaga 2.  

Missivbrev     

 

Jag heter Karin Sjöberg Larsson och arbetar som speciallärare på skolan X. Förutom att arbeta 

som speciallärare studerar jag sista året på speciallärarprogrammet, med inriktning mot läs- språk 

och skrivutveckling, vid Uppsala Universitet.   I denna utbildning ingår att, i vår, skriva ett 

självständigt arbete/uppsats 

 

Jag har valt att skriva om elever i läs- och skrivsvårigheter och inlärning av ett främmande språk, 

engelska. Det är ett viktigt ämne som det idag inte finns så mycket forskning kring. Jag är 

intresserad av att intervjua elever som går på högstadiet/gymnasiet och ta del av deras 

uppfattning om och upplevelser av ämnet engelska. Intervjuerna kommer att ta ca 15-20 minuter 

och tiden för intervjun bestäms i samråd med eleven så att övrig undervisning påverkas så lite 

som möjligt.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Detta material kommer att förvaras inlåst, 

endast användas för denna studie samt att förstöras så snart arbetet är slutfört och godkänt. 

Resultatet kommer att redovisas så att skola och identitet inte avslöjas. Det är frivilligt att delta i 

studien och deltagandet kan närsomhelst avbrytas utan att orsak behöver anges.  

 

Eftersom eleven är under 15 år behöver jag en bekräftelse från vårdnadshavare att ert barn får 

delta i intervjun. Vänligen skriv under talongen nedan och lämna den så snart som möjligt till 

mig. 

 

Vid frågor, hör av er för ytterligare information: Karin.sjoberg@XXX.se 

 

 

Elevens namn:___________________________________________ 

Vi tillåter att vårt barn intervjuas av Karin Sjöberg Larsson, som ett led i hennes utbildning inom 

speciallärarprogrammet:  

 

Vårdnadshavare 1:______________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2:______________________________________ 

 

 


