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Titel 

Ordinlärning i engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur gör lärare 

egentligen? En studie i årskurs 4-6. 

 

English title 

Vocabulary learning in English for children with reading and writing disorder/dyslexia.  

What teachers actually do. A study in year 4-6. 

 

Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka ämnesbehörighet och specialpedagogisk kompetens hos 

lärare som undervisar i engelska på mellanstadiet samt att undersöka om, hur och vilket stöd 

som ges i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet var också att 

undersöka vilka undervisningsmetoder/strategier lärare använder för att utveckla elevernas 

ordförråd. Enkätundersökning i form av webbenkät och sex observationer genomfördes där 

enkätresultaten behandlades kvantitativt och observationerna kvalitativt. 

 

Undersökningen visar att behörigheten i engelska är mycket god men att den 

specialpedagogiska kompetensen och upplevelsen av om den är tillräcklig, ligger på en lägre 

nivå. Stöd gavs från åk 4 på de flesta skolor och olika professioner gav stöd på många olika 

sätt. Vanligt var anpassad glosläxa och alternativa förhörsformer. Tillgången till alternativa 

verktyg verkar god på skolorna men användandet skiftar. Stavning, ord- och läsförståelse är 

de svårigheter som lärare upplever är vanligast hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och de flesta lärare kombinerar olika metoder/strategier i 

engelskundervisningen för att utveckla ordförrådet hos dessa elever. 

 

Nyckelord   

Engelska, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, behörighet, specialpedagogisk kompetens, stöd, 

ordinlärning, undervisningsstrategier/metoder, alternativa verktyg, minne.   
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1 Inledning   

Engelska ses idag som ett världsspråk och i de flesta länder i världen är engelska det 

främmande språk som lärs ut i skolorna (Nationalencyklopedin, 2017b). Det går inte att undgå 

att möta det engelska språket och det kan upplevas besvärande att inte kunna uttrycka sig eller 

förstå tillräckligt bra engelska (Jacobson, 2009). Har man som elev dessutom svårt att läsa 

och skriva på svenska, blir skolsituationen än mer komplex då dessa bristande förmågor är 

mer handikappande i skolan än i de flesta andra sammanhang i livet (Myrberg, 2007). 

Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundskolan och för att komma in på ett nationellt 

program på gymnasiet, behövs ett godkänt betyg i engelska. Därför är det viktigt att 

undervisningen fungerar för alla elever i skolan och att rätt stöd ges. Enligt skollagen 

(2010:800, 1 kap 8 §) ska alla ha tillgång till likvärdig utbildning. Med likvärdighet avses lika 

tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara 

kompenserande (Skolverket, 2012). Det kan alltså ses som en demokratisk rättighet att kunna 

engelska i dagens samhälle. I den inledande texten till kursplanen i engelska fastslås också att: 

“Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda  

områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska  

ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella  

           sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.”  

(Skolverket, 2011c, s 34) 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande dyslexi (2011b) visar att det finns brister ute 

på skolorna då fokus ligger på individen och inte belyser undervisningens innehåll och 

metoder. Anpassningarna genomsyrar inte heller alla ämnen och sker oftast utanför ordinarie 

klassens ram. En granskning av engelskundervisningen i grundskolan (Skolinspektionen, 

2011a) fann att många lektioner genomförs på ett likartat sätt och att alla elever förväntas 

arbeta med samma saker och på samma sätt trots att alla elever har olika förmåga att lära. 

Läraren och den undervisning han eller hon bedriver, är de faktorer som har störst betydelse 

för elevens möjligheter att nå målen. Lärarens kompetens är alltså viktig och det finns ett 

starkt samband mellan goda studieresultat och behörighet hos lärare (Skolverket, 2008).  

 

Som yrkesverksamma lärare på mellanstadiet och högstadiet har vi genom åren mött många 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som haft svårt att nå kunskapskraven i engelska. 

Orsaker har varit att läsning och stavning är svårt. Det har också blivit tydligare att dessa 
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elever har svårt att lära sig och komma ihåg nya ord. Att ha ett rikt ordförråd och att detta 

utvecklas, är viktigt för att kunna uttrycka sig i tal och skrift, samt förstå talad och skriven 

engelska. Här upplever vi att elever med läs- och skrivsvårigheter halkar efter. 

 

Då det saknas en speciallärarutbildning i engelska uppkommer frågan hur skolan hanterar stöd 

i engelska och vem som förväntas ge detta stöd. Vi tror att undervisande lärare i engelska inte 

alltid har tillräckliga kunskaper om läs/och skrivsvårigheter/dyslexi och inte heller tillräcklig 

specialpedagogisk kompetens.  

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt ges en bakgrund till studien under rubrikerna Styrdokument och skolans 

uppdrag, Särskilt stöd och extra anpassningar, Behörighet och Specialpedagogisk kompetens. 

Till sist beskrivs de avgränsningar som gjorts i arbetet. 

 

2.1 Styrdokument och skolans uppdrag 

I skollagens första kapitel, 8 §, påtalas att  

“I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.”  (SFS 2010:800, 1 kap 8 §) 

 

Vidare fastslås att 

“Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

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

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser.” (SFS 2010:800, 3 kap 3 §) 

 

I läroplanens (Lgr11) första kapitel står att  

“Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla.” (Skolverket 2011c, s. 8) 
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Skolans uppdrag blir därför, enligt läroplanen, att skapa en god miljö för utveckling och 

lärande för alla elever. 

“Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 

viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 

(Skolverket, 2011c, s 10) 

 

Kursplanen i engelska bygger på en kommunikativ språksyn där språket lärs in för att 

användas i interaktion och kommunikation där undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa förmåga (Skolverket, 2011c).  Ett övergripande mål är att “varje 

elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift” (a.a, s 13). 

I årskurserna 4–6 kan det till exempel handla om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer 

(Skolverket, 2011a). I de första årskurserna ska eleverna “i huvudsak möta engelska i talad 

form” för att ge yngre “elever tilltro till sin förmåga att använda språket”.  Inte minst är detta 

“centralt för elever med läs- och skrivsvårigheter” (a.a, s 14). Att både tal och skrift ska ingå i 

undervisningen kommer som ett krav först i årskurserna 4-6 (Skolverket, 2011c). Ett av 

kunskapskraven för betyg E i årskurs 6, är att elever kan, i både tal och skrift, “formulera sig 

enkelt och begripligt med fraser och meningar” (Skolverket, 2011c, s 38).  

 

Begreppet strategi förekommer ofta i kursplanen för engelska. Det innebär olika metoder eller 

handlingssätt som används vid kommunikation och då elever lär sig. För årskurserna 4–6 är 

kursinnehållet beskrivet som: “strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och 

sammanhang i talat språk och texter.” (Skolverket, 2011a, s 15). 

 

Vid betygssättning kan lärare bortse från enstaka delar av kunskapskraven om det finns 

särskilda skäl.  

“Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande 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, 10 kap 21 §) 

Bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen. Skolverket (2017a) menar att 

funktionsnedsättningar kan se så olika ut att det inte går att exakt definiera i vilka fall 

bestämmelsen är lämplig att använda. Det är upp till den myndighetsutövande läraren i 

samråd med rektor och andra berörda lärare att tolka bestämmelsen. 
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2.2 Särskilt stöd och extra anpassningar  

Begreppet särskilt stöd är inte närmare preciserat i skollagen, men utredning om behov av 

särskilt stöd ska göras skyndsamt om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven eller har 

svårigheter i sin skolsituation på annat sätt (SFS 2010:800, kap 3 8§).  Enligt 

Utbildningsdepartementet (2009) är det inte möjligt att definiera detta begrepp då det kan 

finnas många orsaker till att ett barn anses vara i behov av särskilt stöd. Då Lindqvist (2013) i 

sin avhandling frågar rektorer av vilken anledning elever får särskilt stöd, är det vanligaste 

svaret är att det är eleven som har individuella brister. Sedan uppges bland annat att skolan är 

dåligt anpassad för att hantera olikheter, skolans mål är för svåra och att lärare kan ha 

bristfällig undervisning.  

 

Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid (Skolverket, 2014). Det 

är alltså insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som 

ges i form av extra anpassningar. Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer 

tillgänglig för eleven och det måste inte fattas några formella beslut för att göra dessa 

anpassningar. Att en elev exempelvis får stöd av speciallärare eller får enskild undervisning 

några enstaka gånger under en kortare period räknas alltså som extra anpassningar och inte 

som särskilt stöd. (a.a). 

 

2.3 Behörighet 

För att få grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 gäller de 

allmänna målen som uttrycks i Högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9§). För att bli behörig 

i engelska för åk 4-6 krävs 30 högskolepoäng (Skolverket, 2011b). 

 

Enligt statistik (Skolverket, 2017b) fanns det läsåret 2016/17 över 90 000 undervisande lärare 

i grundskolan och nio av tio med högskoleexamen. I åk 4-6  undervisade 9 181 lärare i 

engelska. Av dem hade 87 % pedagogisk högskoleutbildning, men bara 62 % hade 

legitimation. Behörig att undervisa som speciallärare är enligt samma statistik lärare med 

lärarlegitimation i grundskolan med behörighet att ge särskilt stöd som speciallärare. Antal 

speciallärare var läsåret 2016/2017 4 578 personer och av dem hade 94 % högskoleutbildning, 

men endast 25 % hade lärarlegitimation.  
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2.4 Specialpedagogisk kompetens 

Specialpedagogik kan definieras som “ett kunskapsområde med uppgift att stötta pedagogiken 

då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till” 

(Persson, 2013, s 12). Alla lärare behöver specialpedagogisk grundkompetens vilket innebär 

fördjupad pedagogisk kompetens för att kunna möta eleverna och veta var stöd och 

experthjälp kan fås (a.a). De nationellt fastställda målen i högskoleförordningen för 

grundlärarprogrammet fastslår att:  

“Studenten ska [...] visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra 

hantera specialpedagogiska behov, visa förmåga att observera, dokumentera,  

analysera och bedöma elevers lärande och utveckling till verksamhetens mål.”  

     (SFS 1993:100)  

 

Begreppet specialpedagogisk kompetens förekommer inte i skolans styrdokument, men 

används i skollagen när det handlar om att det i elevhälsoteamet “ska finnas tillgång till sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiskt stöd kan tillgodoses” (2010:800, kap 2 

25§). Enligt DS 2001:19 krävs specialpedagogisk kompetens i skolan för att kunna möta varje 

elev utifrån sina förutsättningar så att varje elev ska få den utbildning han eller hon har rätt 

till. Den specialpedagogiska kompetensen ligger i att se konsekvenserna av elevens 

svårigheter, både på individ- och gruppnivå (Persson, 2013) och elevhälsoarbetet berör frågor 

om lärmiljöer, samspel och relationer (Partanen, 2012).    

 

2.5 Avgränsningar 

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

skrivsvårigheter/ dyslexi har svårigheter med ordinlärningen i engelska. Vi fokuserar både på 

elever med dyslexi, även kallat specifika läs- och skrivsvårigheter, och den grupp som har läs- 

och skrivsvårigheter orsakade av andra faktorer än fonologiska. Vi tar inte ställning till olika 

sätt att definiera dyslexi utan väljer att skriva läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i vårt arbete.  

 

Med specialpedagogisk kompetens avser vi i vår studie både utbildade speciallärare och 

specialpedagoger och lärare i engelska med vidareutbildning inom området specialpedagogik 

och/eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

  



 

6 
 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken ämnesbehörighet och specialpedagogisk 

kompetens lärare som undervisar i engelska på mellanstadiet har. Vi vill också undersöka om, 

och i så fall vilket stöd som ges i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

samt vilka undervisningsmetoder/strategier lärare använder för att utveckla ordförrådet hos 

elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

 Vilken kompetens har lärare som undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i engelska och upplevs den som tillräcklig av dessa lärare? 

 Hur och vilket stöd ges i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

 Vilka undervisningsmetoder/strategier används för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ska utveckla sitt ordförråd i engelska? 
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den litteratur och tidigare forskning som vi anser vara 

betydelsefulla för vår studie under huvudrubrikerna Definitioner av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, Hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi påverkar inlärning av 

engelska, Engelskans uppbyggnad jämfört med svenska, Lärares kompetens, Hur stöd kan 

och bör ges, Ordinlärning, Undervisningsmetoder/strategier, Faktorer som påverkar 

ordinlärning och Alternativa verktyg.  

 

4.1 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Det har funnits och finns olika definitioner av dyslexi och forskare från olika länder använder 

skiftande avgränsningar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering[SBU], 

2014). En definition av dyslexi är:  

”en ihållande störning i kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i  

det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg, 2013, s 21).  

Avkodningssvårigheter och svårigheter med stavning är kännetecken vid dyslexi (Høien & 

Lundberg, 2013). Avkodningen är den tekniska sidan av läsprocessen och innebär själva 

läsningen av orden medan förståelse handlar om att förstå, tolka och dra slutsatser av det lästa 

(a a, 2013). Sambandet kallas The simple view of reading och anges med formeln: Läsning = 

avkodning * förståelse (Gough & Tunmer, 1986). Multiplikationstecknet anger att de båda 

färdigheterna påverkar varandra ömsesidigt och svårigheter uppstår när någon av 

färdigheterna är dåligt utvecklade.  

 

Ett begrepp som används synonymt med dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter vilket 

tydliggör att man har svårt att både läsa och skriva/stava (Gustafson, 2009). Vanligt vid 

skrivandet är att exempelvis utelämna och/eller byta plats på bokstäver och förväxla ljudlika 

fonem (Høien & Lundberg, 2013). Även svagt verbalt arbetsminne och problem med snabb 

och korrekt åtkomst av ord från långtidsminnet är karakteristiska vid dyslexi (Rose, 2009). 

Oftast visar sig svårigheterna i samband med läs- och skrivundervisning vid skolstarten (SBU, 

2014). Ungefär ett barn av tio har problem med fonologisk medvetenhet vilket riskerar att 

leda till läs- och skrivsvårigheter om inget görs före eller i samband med läsinlärningen 

(Myrberg, 2007).  Med fonologisk medvetenhet avses insikten hur de talade orden kan delas 

upp i språkljud och är läsningens grund (Lundberg & Herrlin, 2014). Høien och Lundberg 

(2013) menar att ett tidigt fonologiskt grundarbete kan förebygga lässvårigheter hos alla 
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elever, även de med dyslexi. Det är därför viktigt att lära elever att höra fonemen och träna 

den fonologiska medvetenheten (McGuinness, 1997). 

 

Figur 1. Modell över faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson, 2006). 

 

Som modellen visar har bara en liten del av elever med läs- och skrivsvårigheter dyslexi där 

svårigheterna beror på fonologiska faktorer (se den streckade linjen). Läs- och 

skrivsvårigheter kan alltså ha många olika orsaker. En stimulerande miljö kan till viss del 

kompensera för sämre biologiska förutsättningar (Fouganthine, 2012). Det är vanligt att barn 

och ungdomar med dyslexi också har neuropsykiatriska, språkliga och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Dessa kan påverka läs- och skrivutvecklingen men är inte i sig 

markörer av dyslexi (SBU, 2014; Rose, 2009). Barn till föräldrar med dyslexi löper en större 

risk att få dyslexi då det i regel är ärftligt (SBU, 2014) Alla intelligensnivåer finns 

representerade bland dåliga läsare (Høien & Lundberg, 2013; Rose, 2009).  

 

Det finns inte någon statlig reglering av hur en dyslexiutredning ska se ut, vem som får göra 

den eller vem som har övergripande rätt att diagnostisera dyslexi, (Myrberg, 2007). Det finns 

inte heller någon gräns för hur stora fonologiska problem som krävs för att svårigheterna ska 

karaktäriseras som dyslexi (SBU, 2014). Høien och Lundberg (2013) anser dock att tidig 

identifiering av dyslexi är viktigt för framgångsrik undervisning. Att utgå från 

förhållningssättet att vänta och se kan vara förödande för ett barn med dyslektiska svårigheter 

gällande faktorer som självbild, psykiska hälsa och tillägnande av kunskap (Taube, 2013).  
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4.1.1 Hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi påverkar inlärning av engelska 

Har en elev svårigheter på modersmålet, är det troligt att det blir liknande svårigheter när 

främmande språk lärs in då inlärningen bygger på färdigheterna på modersmålet (Nijakowska, 

2010). Förmågan att läsa på ett främmande språk är också kopplat till hur bra läsare man är på 

modersmålet (Jacobson, 2009). Osäker stavning är en gemensam faktor för barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi oavsett om de lär sig läsa i en yt- eller en djuportografi (Myrberg, 

2007). Som nybörjare på ett språk har man inga erfarenheter av vilka bokstavskombinationer 

och orddelar som är vanliga. Då kommer orden stavas som de låter och läsas bokstav för 

bokstav, vilket ställer krav på fonologisk medvetenhet (Tornéus, 2000). Föhrer och 

Magnussons (2010) erfarenheter tyder på att engelskundervisning i skolan inte är anpassad till 

de förutsättningar som elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har. Undervisningen utgår 

istället från det skrivna ordet (Fouganthine, 2012). Det är därför ett rimligt antagande att 

dyslexi bör vara ett hinder i inlärningen av ett främmande språk (Myrberg, 2007).  

 

Det finns dock elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som klarar engelskan bra. Det kan 

bero på att eleven kan ha lärt sig kompensera sina svårigheter och har fått tidigt insatta 

stödinsatser som gett en positiv läs- och skrivutveckling (Hedman, 2013).  Det kan också vara 

så att en elev känner sig lika duktig som sina klasskamrater när han eller hon börjar läsa 

engelska i skolan (Jacobson, 2009) och upplever då att man får en andra chans (Myrberg, 

2007). Motivation att lära sig engelska och att barn hör engelska språket i många olika 

sammanhang kan vara andra förklaringar (Hedman, 2013). Svenska skolor belönar 

talspråksbehärskning vilket kan ge elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi motivation 

som smittar av sig på läsning och skrivning. I Miller-Guron och Lundbergs (2000) intervjuer 

uttryckte gruppen dyslektiker, som föredrog att läsa på engelska, detta tydligt. Engelskans 

ortografi kan också vara till fördel för de läsare som har avkodningsstrategier som är mer 

anpassade för engelsk ortografi (a.a). Jacobsson (2007) har i sina studier visat att framför allt 

äldre pojkar presterar bättre på engelska ordkedjor än på svenska.  

 

4.2 Engelskans uppbyggnad jämfört med svenska 

Svenskan har 18 vokalfonem och 18 konsonantfonem (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det 

engelska språket har sammanlagt 43 språkljud representerade av 26 bokstäver och dessa 43 

ljud kan stavas på över 100 olika sätt. Detta skapar problem eftersom bokstäver både kan stå 
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själva och kombineras på många olika sätt (McGuinness, 1997). Att det finns så många 

kombinationer gör det svårt att lära sig stava korrekt på engelska. 

 

Språk kan beskrivas på en ortografisk transparensskala där svenskan hamnar mellan engelska 

och finska. Engelskan betecknas som en djuportografi där ord stavas mer oregelbundet medan 

exempelvis finskan betecknas som en ytortografi där ord i princip alltid stavas som de låter. 

Svenska och engelska har båda en komplicerad stavelsestruktur, vilket kan innebära 

svårigheter för barn som ska analysera språkljuden och översätta dem till bokstäver. Trots att 

språken är olika ortografiskt sett, märks dyslexi tydligt hos båda språken i form av dålig 

ordavkodning, långsam, osäker läsning och stavningssvårigheter. (Myrberg, 2007).  

 

Engelskan använder relativt många korta ord och till skillnad från svenskan sammanskrivs ord 

sällan på engelska (Holmberg, 2007). Både sammanskrivning och särskrivning kan dock bero 

på dålig morfologisk medvetenhet (Høien & Lundberg, 2013). Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan ibland kompenseras visuellt med att komma ihåg kortare ord på engelska 

trots att arbetsminnet kan vara svagt (McGuinness, 1997). 

 

4.3 Lärares kompetens 

Lärare som undervisar i främmande språk, har ofta bristande kunskaper om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi (Nijakowska, 2010) samtidigt som det är viktigt att dessa elever 

möts av lärare som har just denna kompetens (Myrberg, 2007). Kunskaper om dyslexi 

hjälper lärare att förstå vilka behov dessa elever har och vilka insatser som behövs. Det är 

av vikt att matcha elever med rätt arbetssätt och metoder för att de ska kunna utvecklas så 

mycket som möjligt. Lärare ska kunna välja material som utökar elevers ordförråd 

(Fedora, 2014). Cline (2000) anser att de som arbetar med dyslexi utmanas i att hitta sätt 

att undervisa som passar de behov som följer med dyslexi. 

 

Skolans brist på förståelse för elevers dyslexi har en negativ effekt både på elevens 

inlärning och inställning till ämnet (Csizer, Kormos & Sarkadi, 2010).  De flesta lärare 

har lägre förväntningar på barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi än på barn utan 

svårigheter (Sandström Kjellin & Granlund, 2006). För eleven är det viktigt att läraren ser 

honom/henne som en individ med styrkor och svagheter och inte bara en elev som är 

dyslektiker (Nielsen, 2011). Om förhållandet mellan lärare och elev är nära, kommer 
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läraren lättare kunna individanpassa undervisningen och bättre stödinsatser kan ges 

(Hattie, 2009). Att ge relevanta verktyg för lärandet, mentala såväl som fysiska betonas 

också. Det är också viktigt att eleven får hopp för framtiden (Nielsen, 2011).  

 

Fouganthine (2012) konstaterar att speciallärare behöver bredda sin kunskap vad gäller 

dyslexi samt kunna behärska olika metoder och material. Skolans specialpedagogiska 

professioner är viktiga, men Tjernberg (2013) menar att alla lärare bör ha grundläggande 

kunskaper om specialpedagogiska frågor för att samarbetet ska fungera. Mualem & Eylon 

(2009) har i sin studie dragit slutsatsen att elevernas måluppfyllelse kommer vara större 

då lärarna har goda ämneskunskaper och känner sig trygga med ämnet. Lärare behöver 

dessutom ha kunskap om hur språk är uppbyggda (Nielsen, 2011).  

 

4.4 Hur stöd kan och bör ges 

Tjernberg (2013) anser att individanpassade insatser med entillen-undervisning i korta pass, är 

framgångsrika för elever med dyslexi. Även Høien och Lundberg (2013) menar att det ofta är 

att föredra enskild undervisning och denna beskrivs som den enklaste modellen för att läraren 

ska kunna elevanpassa undervisningen och ge eleven en bra återkoppling. Fälth (2013) visar i 

sin studie att kombinerade interventioner ger bäst läsresultat över tid och att skolan bör ha en 

beredskap att ge resurser till tidsbegränsad undervisning i mindre grupper eller en till en för 

elever som har eller riskerar att få problem med sin läsning. 

 

En annan undervisningsmodell, som under vissa förutsättningar kan vara framgångsrik, är 

inkluderande undervisning. Med inkludering avses att anpassa verksamheten så att  

“alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i  

skolan och så att ingen exkluderas ut det gemensamma och gemensamhetsskapande” 

(Persson, 2013, s 9).  

Høien och Lundberg (2013) liknar inkludering vid anpassad specialundervisning i 

klassrummet. Då krävs ett gott samarbete mellan inblandade lärare, individualisering av 

elevernas uppgifter och en bra planering (a.a). Enligt Nilholm och Göransson (2014) kan 

begreppet inkludering definieras på olika sätt; gemenskapsorienterad, individorienterad och 

placeringsorienterad inkludering. Det är viktigt att veta vilken av definitionerna det pratas om. 

När det i enkäten frågas hur stöd ges, är ett av alternativen att det ges i klassrummet och detta 

är en form av individorienterad inkludering.  
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Lindqvist (2013) anser att behov av stöd kan bero på brister hos läraren och dennes 

undervisningssätt. Det kan också vara en fråga om skolans brist i bemötande och hur resurser 

fördelas. Hon flyttar alltså fokus från individnivå till organisationsnivå. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att internationell forskning om specialundervisning påpekar vikten av 

god undervisning och att inte fastna i att särskilda interventioner alltid fungerar för elever med 

vissa svårigheter.  

  

4.5 Ordinlärning 

Att kunna ord har en central betydelse för all språklig kommunikation (Malmberg, 2000). 

Ord och fraser är en del av den språkliga kompetensen och med ett gott ordförråd 

förbättras chanserna att klara skolan framgångsrikt (Lundahl, 2012). Typ av ordförråd är 

beroende på ålder och miljö (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

4.5.1 Strategier vid ordinlärning   

Ordet strategi kan ses som en teknik att bearbeta olika språkliga uppgifter. Det kan också ses 

som avsiktliga handlingar för att underlätta lärandet och som något som direkt påverkar 

lärandet (Tornberg, 2015). O´Malleys och Chamots (1990) delar in dessa strategier i tre olika 

grupper. Med kognitiva strategier avses att lösa problem genom att analysera, bearbeta och 

införliva den nya kunskapen i den vi redan har skaffat oss. Repetition, översättning, 

slutledning och problemformulering är exempel på kognitiva strategier. Metakognitiva 

strategier handlar om att man medvetet använder sin kunskap om inlärningsstrategier, dels för 

själva lärandet och dels för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. Det innebär också 

att reflektera över sitt egna lärande. Socioaffektiva strategier avser det språkliga samspelet när 

man använder språket i samspel med andra (a.a). 

 

Gardner (1993) menar att olika intelligenser används vid ordinlärning. Lingvistisk intelligens 

är när egna meningar, ordkort och egna historier skrivs. Med logisk/ matematisk intelligens 

avses systematiska ordlistor, tabeller och att söka efter ordstammar. Visuell/spatial intelligens 

innebär att ord och bild används som stöd för minnet och musikalisk intelligens att lära in ord 

med hjälp av musik, genom att rappa eller rimma. Kroppslig kinestetisk intelligens är 

benämningen för kroppsrörelse, spel och teater.  De flesta elever är en blandning av dessa 

intelligenser (a.a). Det är lärarens uppgift att skapa en variation av aktiviteter så att alla elever 
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med olika inlärningssätt och möjligheter till inlärning kan lyckas i sin språkinlärning 

(Lightbown & Spada, 2013). 

 

All ordförståelse är aktiv (Tornberg, 2015). Det är viktigt att använda top-downstrategier, 

vilket innebär att förlita sig på sina förkunskaper och använda olika ledtrådar för att i en text 

förstå nya okända ord.  Förkunskaper kan vara ett annat språk, sammanhanget, bilder, 

faktakunskaper, logisk slutledning, syntaktiska kunskaper samt kunskaper om ordbildning. 

Allt detta kan kombineras med att leta i en ordbok (a.a).  

 

4.5.2 Ordinlärning på engelska   

Alla språk vi lär oss är personligt färgade då vi lägger in personliga erfarenheter vid 

ordinlärning (Risager, 2006). Vi jämför vad ett ord heter på olika språk, men orden 

behåller sin personliga laddning för oss. Därför är det viktigt att diskutera ord och deras 

laddningar (a.a). En framgångsrik språkinlärare är medveten om varför han/hon vill lära 

sig, är inte rädd för att göra misstag, har en positiv attityd till språket, söker tillfällen att 

öva språket och är villig att ta ett visst ansvar för sitt eget lärande (Börjesson, 2012). 

Engelskundervisningen ska vara rolig och trygg då oro i kombination med svagt 

självförtroende, generellt försvårar språkinlärningen. Först ska det språkliga 

självförtroendet byggas upp för att eleven ska vara rustad för de krav som med åren följer 

gällande läsa och skriva (Lundberg, 2016). 

 

Det är viktigt att lära sig engelska genom att lyssna, förstå, imitera och prata och det är den 

mest framgångsrika metoden att lära sig språk (Lundberg, 2016). Ordfokuserade aktiviteter 

som engagerar eleverna och repetition verkar ge bäst resultat på ordinlärning där 

återkommande repetition och bearbetning av orden har stor betydelse (Laufer, 2009). Elever 

med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi behöver en välstrukturerad och stimulerande 

inlärningssituation (Mattson et al, 2010). 

 

I årskurs 4 blir ofta engelskundervisningen läromedelsstyrd med glosläxa och skriftliga 

förhör. För barn som har svårt med att läsa och skriva, kan detta arbetssätt urholka intresset 

och det språkliga självförtroendet. (Lundberg, 2016). I årskurs fyra är det därför vanligt att 

svårigheter upptäcks, vilket ibland benämns the fourth-grade slump. Med begreppet avses 

glappet som uppstår i årskurs fyra där lärobokstexterna ställer högre krav på både avkodning 

och läsförståelse. Texternas innehåll, form och mängd förändras och ämnesspecifika ord blir 
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också vanligare (Sanacore & Palumbo, 2009). När skrivandet tar större plats i undervisningen, 

ökar också fokus på stavning. Stavningsträning kan göra att många elever blockeras i sin 

ordinlärning och bör därför inte införas tidigt anser Lundberg (2016). Rosenthal och Ehris 

(2008) undersökning visar dock att stavning förbättrar inlärning av nya ord och att eleverna 

behöver få se hur ord skrivs och själva skriva dem. Här behöver elever med dyslexi 

kvalificerad hjälp (Høien & Lundberg, 2013). 

 

4.5.3 Ordinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi  

Med ett gott ordförråd avses att kunna många ord. Ett begränsat ordförråd kan bero på 

svårigheter att känna igen begrepp som orden uttrycker, att identifiera återkommande mönster 

samt att hitta begreppen i det fonologiska minnet (Bishop, 1997). Om ett barn har dessa 

problem kan det bli svårare med läsinlärningen, eftersom ett begränsat ordförråd ger problem 

när barnet ska avkoda nya, okända ord. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan i sin tur försvåra 

barns utveckling av ordförrådet då de kan ha svårt att känna igen tidigare ord och dess 

mönster (a.a).  

 

Elever med dyslexi behöver tydlig och strukturerad undervisning och för de flesta förstärks 

ordinlärningen genom att använda flera sinnen vilket benämns multisensorisk stimulering 

(Malmberg, 2000). Crombie (1997, 2013) menar att multisensoriska metoder där flera sinnen 

används (hear it, see it, say it, do it, draw, act, dance) är framgångsrika. Hon nämner även 

bilder, video och material att ta på. Erkan et al (2012) anser att lärare bör göras medvetna om 

multisensoriska metoder då dessa kan vara till hjälp för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Kritiker menar att barns sinnen riskerar att överstimuleras vid 

multisensorisk stimulering medan Høien och Lundberg (2013) hävdar att det inte är något 

problem i praktiken. 

 

Att per automatik reducera innehållet för en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få 

negativa konsekvenser (Miller-Guron & Lundberg, 2000). Istället bör elevens förutsättningar 

att lära sig engelska kartläggas innan åtgärder vidtas. Elever måste göras medvetna om hur 

man lär sig ord (Tornberg, 2015) och varför de ska lära sig ord (Helland & Kaasa, 2005).  Ju 

mer involverad eleven är i sin ordinlärning, desto effektivare blir inlärningen (Hulstijn & 

Laufer, 2001). Skolans engelskundervisning är också betydelsefull för att göra elever 

uppmärksamma på den engelska de hör runt omkring sig. Ju svagare måluppfyllelse en elev 

har i engelska, desto mindre engelska lär han eller hon sig på fritiden (Lundberg, 2010). 
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Det finns idag få material som är utarbetade speciellt för att undervisa främmande språk för 

dyslektiker (Nijakowska, 2010). I Sverige har Malin Holmberg (2007) utarbetat  Help Start 

(Holmberg English Learning Program) som bygger på ett fonetiskt grundarbete med direkt, 

systematisk och strukturerad undervisning i kopplingen mellan grafem och fonem. Det gäller 

att lyssna till, identifiera, analysera och laborera med ljuden och koppla dem till bokstäver och 

skrivna ord (a.a). Help Start baseras på forskning av bland annat McGuinness (1997) och 

Miller-Guron och Lundberg (2000). 

 

4.6 Undervisningsmetoder/strategier 

Avsnittet beskriver olika metoder och strategier som kan användas i arbetet med ordinlärning 

i engelska.  

 

4.6.1 Traditionell ordinlärning/ “listmodellen”  

Ett traditionellt och fortfarande vanligt sätt att lära sig nya ord är genom läroböckernas 

gloslistor vilket Tornberg (2015) kallar “listmodellen”. Eleverna håller vanligen över orden 

och förhör sig själva samt skriver orden på engelska. Fokus ligger alltså på de enskilda orden 

och inte på sambandet med texten i läroboken (Malmberg, 2000). 

  

Tholin (2007) anser att lära sig ord från en lista är sämsta sättet. Orden fastnar inte långsiktigt 

i minnet och det tar dessutom död på motivation och glädjen att lära sig ett nytt språk. Fokus 

på ordinlärning i isolerad form är kontraproduktivt, speciellt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter (Lundberg, 2016). Eleverna lägger ner mycket tid på ordpluggande och ändå 

upplever de att de inte lärt sig så många ord (Tornberg, 2015). STRIMs-projektet (Strategier 

vid inlärning av moderna språk) bekräftar att en tvåspråkig ordlista, där orden står utan 

associationer, inte är till hjälp när man senare ska plocka fram ord ur minnet. En elev 

uttryckte uppgivenhet: “Jag glor på dem till jag blir less, sedan tar jag en cola och börjar glo 

igen” (Malmberg, 2000, s 20). 

 

Om däremot ord och fraser finns i ett sammanhang och detta sammanhang är intressant och 

relevant för eleven, ökar chansen att orden lärs in och intresset för språket bibehålls 

(Holmegaard, 1999; Lundberg, 2016). Det är också mer effektivt att hitta på egna meningar än 

att få orden i färdiga meningar (Malmberg, 2000). För att kunna ett ord menar Bakthin (1981) 
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att man måste ta ordet och göra det till sitt eget men elever sätter ofta likhetstecken mellan att 

kunna ett ord och att kunna översätta det (Tornberg, 2015). 

 

4.6.2 Grammatik- och översättningsmetoden 

Fokus ligger på grammatik och översättning där undervisningen sker på modersmålet. Först 

lärs grammatiska regler in för att därefter tillämpas. Texter översätts och förståelsen 

kontrolleras därmed. Vanliga övningar är att översätta meningar till och från målspråket. 

Språken jämförs också gällande uppbyggnad och regler för ökad medvetenhet (Tornberg, 

2015). 

 

Genom åren har grammatik- och översättningsmetoden genomsyrat språkundervisningen. Om 

eleverna lär sig grammatik, ord på det nya språket och kan översätta, lär sig eleverna 

målspråket (Griffiths, 2013). Vad gäller läsförståelsen anses metoden som föråldrad då den 

inte tar hänsyn till elevens förkunskaper och bygger på dessa (Tornberg, 2015). Om fokus vid 

textläsning läggs på att översätta från engelska till svenska, stannar eleven upp vid varje ord 

och förståelsen blir lidande (Lundberg, 2010). Ordträning före textläsning påverkar inte 

nämnvärt textförståelsen och ger enbart begränsade ordinlärningseffekter. Däremot ger det en 

första bekantskap med nya ord men om avsikten är att ordet verkligen ska läras in, behövs 

andra metoder (McKeown et al, 1985).  

 

4.6.3 Direktmetoden 

Det vardagliga språket står i centrum och undervisningen sker enbart på målspråket med 

tonvikt på uttal och intonation. I klassrummet används målspråket och utgångspunkten är 

vardagsspråket, inte litterära texter. Undervisningen inleds med ljudträning innan stavning 

tränas och grammatik undervisas som ett komplement till de texter som läses (Tornberg, 

2015). 

 

4.6.4 Audiolingvala metoden 

Upprepning och imitation kännetecknar metoden (Tornberg, 2015). En vanlig övning är att 

tillsammans i klassen upprepa vad inspelade röster eller läraren säger. Förståelse av 

grammatik är inte nödvändig utan språkets strukturer övas in utantill. Denna metod lämnar 

inte mycket utrymme för elevernas eget skapande men själva färdighetsträningen är dock bra 

om den också leder till kommunikation (a.a). 
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4.6.5 Communicative language teaching (CLT) 

Med metoden involveras eleverna i realistisk kommunikation som exempelvis rollspel. Målet 

är att skapa en verklig kommunikation i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt och 

eleven ska få övning i att förstå och göra sig förstådd på det främmande språket. Att uttrycka 

sig grammatiskt korrekt är av mindre betydelse (Tornberg, 2015). Utmärkande drag är att 

språket anpassas till situationen och fokus hamnar på det som ska uttryckas och förstås. 

Eleverna uppmuntras att ta risker med språket eftersom en naturlig del av språkutvecklingen 

är att lära sig av språkfelen (Lundahl, 2012). 

 

4.6.6 Språk- och ämnesintegrerad undervisning (SPRINT) 

Språk- och ämnesintegrerad undervisning (SPRINT) innebär att alla eller delar av 

ämnesundervisningen sker på ett annat språk än svenska. Tanken är att eleven ska få ett utökat 

ordförråd på det främmande språket samtidigt som de får ämneskunskaper.  I Sverige är 

engelska det vanligaste språket att integrera (Sylvén, 2004).  

 

Även andra faktorer än undervisningsform påverkar elevers tillägnande av det engelska 

ordförrådet. Läsvanor utanför skolan är till exempel en viktig faktor. Föräldrars 

utbildningsnivå och elevers attityd och motivation spelar också in. SPRINT-gruppens 

engelska ordförråd förbättras under perioden för Sylvéns undersökning, men det går inte att 

säga att det är enbart på grund av SPRINT-metoden som denna förbättring sker (a.a).         

Lim Falk (2008) fann i sin studie flera negativa effekter av metoden. Eleverna blev tystare 

och de skrev och talade förhållandevis lite engelska. En annan negativ effekt var att 

undervisningen blev långsammare och att allt stoff inte hanns med.  

 

4.7 Faktorer som påverkar ordinlärning 

I följande avsnitt presenteras faktorer som är av betydelse för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi vid inlärning av engelska. 

 

4.7.1 Motivation  

Motivation är inte en egenskap hos individen utan en följd av de erfarenheter och det 

bemötande man fått. Positiva förväntningar leder till positiva resultat (Jenner, 2004). Yttre 

belöningar i form av pengar kan påverka prestationer, men inte betyg och studieresultat, visar 

en amerikansk studie med över 3000 elever (Fryer, 2011). Om elever bedömer att 



 

18 
 

sannolikheten är liten att kunna få ett bra betyg, hjälper inte pengar för att man ska orka 

anstränga sig så mycket som behövs för att få sin belöning. Det som krävs är inre motivation 

och driv som kallas grit. Detta går inte att träna upp men det finns faktorer som hör ihop med 

grit som man kan utveckla: intresse, rätt sorts träning, mål och mening med det man gör och 

hopp och förändringsfilosofi (Duckworth et al, 2007).  

 

4.7.2 Självförtroende och självkänsla 

Elever med ett starkt självförtroende tvivlar inte på sig själva, inte ens efter misslyckanden 

medan elever med svagt självförtroende inte tror på sig själva även om de haft framgångar 

(Jenner, 2004).  Många elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi har låg självkänsla och 

har misslyckats i skolan på olika sätt (a.a). Det största bekymret är alltså ofta inte det nya 

språket i sig utan att de redan utvecklat en låg självkänsla och språklig ängslan (Lundberg, 

2016). Att ständigt möta misslyckanden i skolan utvecklar ett dåligt självförtroende som i sin 

tur kan leda till inlärningsförmåga (Carlström, 2010). Csizer, Kormos och Sarkadis (2010) 

fann att elever som hade svårt att lära sig ett främmande språk kände sig misslyckande hela 

tiden och de förlorande motivationen som i sin tur ledde till dåligt självförtroende. Det är 

viktigt att bygga upp ett språkligt självförtroende tidigt också för att engelska är ett ämne med 

högt anseende hos elever (Lundberg, 2016). "Without speaking English you are nobody”, 

konstaterar Csizer, Kormos och Sarkadi (2010, s 477). 

 

Lindeblad et al (2016) visar i en studie att elevgruppen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

inte skattar lägre självbild eller negativ självkänsla än jämförelsegruppen. Med hjälp av 

assisterande teknik följde deltagarnas avkodningsförmåga kontrollgruppens (a.a). Att det i 

skollagen (SFS 2010:800) står att skolan ska ta hänsyn till elevers olika svårigheter och stötta 

dem, kan ha medfört att kunskapsnivån om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har ökat. Det kan 

innebära ett ökat empatiskt bemötande men också påverka lärmiljön och de strategier som 

används i skolan (Lindeblad, 2017). Det krävs alltså att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi får rätt hjälp och rätt bemötande för att inte tappa motivation och 

självförtroende. Föräldrar och lärare har viktiga roller som förstående och stöttande vuxna när 

skolarbetet upplevs som krävande och svårt (Ingesson, 2007; Glazzard, 2010).  
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4.7.3 Minne 

Baddeley (1990) delar upp minnet i fem olika delar. Procedurminnet utvecklas först och 

handlar om hur man cyklar eller simmar. Det är minst känsligt mot yttre skada och sjukdom. 

Det man en gång lärt sig sitter. Perceptuellt minne är viktigt för identifiering av föremål och 

av ord i språkliga uttryck, exempelvis att veta att sax syftar på något att klippa med. Det 

semantiska minnet berör den faktakunskap vi har om världen. Arbetsminnet är till för 

information som varar så länge individen tycker att den behöver det. Arbetsminnet lagras inte 

och kan bestå av fakta, ord och begrepp som lärs in till exempelvis ett prov. Episodiskt minne 

är ett minne för personliga upplevelser där man minns vad man gjorde vid ett speciellt 

tillfälle. Det episodiska minnet är det mest känsliga för yttre skada och sjukdom. Personliga 

associationer förstärker minnet och underlättar inlärningen av ord (a.a).  

 

4.7.4 Arbetsminne 

“Arbetsminnet är den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en 

person ska kunna utföra kognitiva, intellektuella uppgifter” (Nationalencyklopedin, 2017a). 

Arbetsminne krävs för att minnas en instruktion eller olika ord i en mening (Myrberg, 2007). 

Det är en av de mest nedsatta funktionerna hos barn som har svårt att läsa vilket gör det svårt 

att bilda hela ord av bokstäver (Gathercole et al, 2006). Arbetsminnet påverkar också 

läsförståelsen där ord och satser ska hållas i minnet under läsningen (Fouganthine, 2012). 

Läsaren måste komma ihåg vad som lästs för att inte tappa tråden (Reichenberg, 2008). I 

skrift kan bokstäver tappas och ord utelämnas i meningarna (Alloway & Gathercole, 2006). 

Bristande arbetsminne gör också att det tar längre tid att plocka fram lagrad information från 

långtidsminnet och att bygga upp ett ordförråd (Fouganthine, 2012). Det är inte ovanligt att 

information som tränades en dag är bortglömt nästa (Dahlin, 2009). Elever med 

dyslexi/lässvårigheter kan också ha svårigheter med att repetera bokstäver och siffror 

baklänges och framlänges (Howes et al, 2003). 

 

Har en elev svårt att stava, blir det ansträngande att skriva då eleven hela tiden måste tänka 

efter hur orden stavas. Detta gör skrivandet till en energikrävande kognitiv process. 

Arbetsminnesbelastningen blir stor och de tankar man vill skriva glöms lätt bort. Val av ord 

begränsas också då eleverna väljer säkra och bekanta ord och ordvalet blir inte så varierat och 

precist (Sumner, Connelly & Barnett, 2016). Morken och Helland (2013) fann i sin studie att 
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dyslektikers slutprodukt i skrivprojektet var av sämre kvalitet och att de behövde mer tid för 

att producera sina texter.  

 

Alloway och Gathercole (2006) talar om minnesbesparande undervisning. Instruktioner bör 

brytas ner i mindre steg och ges både skriftligt och muntligt. Att be eleven upprepa 

instruktionen är ett sätt att försäkra sig om att eleven vet vad den ska göra. Vidare påtalar 

Alloway och Gathercole (2006) vikten av att lära barnen strategier för att kompensera sina 

brister. Det kan vara att använda visuella hjälpmedel som listor, lathundar och tabeller 

(Dahlin, 2009). Viktigt är då att lära eleven hur man använder dessa hjälpmedel samt att hela 

tiden uppmuntra eleven att ta sig an uppgifter snarare än att överge dem (Alloway & 

Gathercole, 2006).  

 

Helland och Kaasas (2005) konstaterar att språkinlärning sker med explicit undervisning som 

ställer krav på minnet, vilket är försämrat hos elever med dyslexi. Tester och dess 

instruktioner bör därför vara korta. Extra tid vid prov och inlämningar då dyslektiska barn 

behöver mer tid att processa information föreslås av Crombie (1997). Kunskap om hur minnet 

fungerar behöver också förmedlas till eleverna (Eriksson & Jacobsson, 2001).  

 

4.7.5 Handens minne 

Lundborg (2016) menar att vi måste värna om de aktiva händerna eftersom de stimulerar stora 

delar av hjärnan. Det måste finnas en balans mellan handens skapande rörelser och teknikens 

knapptryckande. Om barn formar bokstäver med handen mot ett underlag förstärks 

minnesspåren och memoreringen förbättras. Detta beror på att flera sinnen aktiveras till 

exempel motorisk formning, ljudet och trycket mellan penna och underlag. Lundborg menar 

också att skriva med penna stärker inlärningsprocessen. Detta stöds även av norsk forskning 

(Mangen et al, 2015). 

 

4.8 Alternativa verktyg 

Med alternativa verktyg avses kompenserande hjälpmedel, även kallat alternativa lärverktyg, 

assisterande teknik, informationsteknik eller informations- och kommunikationsteknik (ITK). 

Oavsett benämning, avses program, appar och inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och 

mobiltelefoner som i skolan kan användas för att underlätta för elevers språk- och 
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kunskapsutveckling (Eklöf & Kristensson, 2017). I vår studie används begreppet alternativa 

verktyg när teknisk kompensation avses.  

 

Alternativa verktyg kan ses som ett komplement till det traditionella användandet av bok, 

papper och penna för att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt i sitt lärande och 

används idag som ett sätt för en individ att kringgå sina läs- och skrivsvårigheter men också 

för att kunna visa sina kunskaper (Föhrer & Magnusson, 2003). Genom att använda 

alternativa verktyg, ges elever ökade möjligheter att nå kunskapskraven då eleven kan ha 

behov av att kompensera exempelvis avkodningsförmåga och läshastighet med att lyssna på 

inläst material. Andra exempel på alternativa verktyg är talsyntes och rättstavningsprogram 

(Eklöf & Kristensson, 2017). Vilka kompensatoriska hjälpmedel som används, bör bero på 

elevens styrkor, exempelvis auditiva eller visuella (Sarkadi, 2008). Eleven behöver också 

träning på att använda alternativa verktyg för att få avsedd effekt (Nordström & Svensson, 

2017). Många studier visar att skrivstöd för elever med dyslexi inte får den positiva effekt 

som förväntats eftersom tangentbordsträning ofta försummas när tekniken introduceras 

(Föhrer & Magnusson, 2003). 

 

Alternativa verktyg ska inte ses som en “quick fix” mot läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

(Nordström & Svensson, 2017, s 26). Tekniken löser inte alla problem gällande undervisning 

och lärande men kan öka elevers självständighet att på egen hand känna att man klarar av det 

som upplevs som svårt (Crombie, 2013). För att undvika elevers misslyckande bör därför 

olika alternativa verktyg introduceras tidigt i skolan (Kristensson, 2017).  Alla lärare bör 

göras medvetna om hur alternativa verktyg kan användas (Kormos et al, 2009) och dessutom 

behöver både klasslärare och speciallärare ha en hög kompetens för att göra eleven 

självgående (Nordström & Svensson, 2017).   
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5 Metod   

I följande avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie gällande 

metodval, urval, genomförande, analys och bearbetning samt forskningsetiska överväganden.  

 

5.1 Metodval  

För att få svar på studiens frågeställningar valdes både enkätstudie i form av webbenkät 

(bilaga B) och strukturerade icke-deltagande observationer (bilaga C). Detta för att en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder kan gynna en studie för att få en mer 

heltäckande bild (Bryman, 2011). 

 

En enkätstudie är en kvantitativ metod som passar till att samla in data för att få veta hur 

utbrett ett fenomen är (Tufte, 2011). Uppgifterna blir då aktuella och möjligheten finns att 

anpassa frågorna efter syfte och frågeställningar (Dahmström, 2011). Undersökningen ska 

genomföras med god reliabilitet vilket innebär att den genomförs så att resultatet blir 

tillförlitligt (Tufte, 2011). Dessutom behöver frågorna formuleras så de mäter det som avses 

att mäta, validitet. Därför måste en enkät planeras noga och frågornas formuleringar 

kontrolleras så de är korrekt men enkelt formulerade. Inte heller ledande frågor eller 

hypotetiska frågeställningar bör ingå (Dahmström, 2011). I en enkätstudie ges inte 

möjligheten att ställa följdfrågor eller be respondenterna att förtydliga svaren. Därför blir det 

viktigt att formulera frågorna så att de ger relevant data som ger svar på frågeställningarna 

och blir möjliga att analysera (Tufte, 2011).  

 

Fördelar med webbenkäter är att de går snabbt att skicka och att få tillbaka. Det går inte att se 

vilka individer som faktiskt har svarat, vilket bidrar till anonymitet, och resultatet 

sammanställs direkt. Nackdelar är att det kan bli problem med adresser och svarsfrekvens då 

det kan bli bortfall på grund av tekniska faktorer och respondenters datorovana. Även 

inställningen till att besvara enkäter påverkar hur stort svarsdeltagandet blir (Dahmström, 

2011).  

 

Observationer är en kvalitativ metod som kan användas för att komplettera information som 

samlats in med andra tekniker (Ahrne & Svensson, 2015). Det är ett systematiskt planerat sätt 

att samla information om en situation då man inför observationen bestämmer vad som ska 

observeras, hur det ska registreras och hur man som observatör ska förhålla sig (Patel & 
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Davidson, 2011). I strukturerade observationer används ett observationsschema där det går att 

pricka av situationer eller beteenden. Observationsschemat ska vara specifikt och konkret så 

att det går att rikta in sig på just det som är av intresse (Bryman, 2011). I en icke-deltagande 

observation befinner sig observatören i situationen på ett sätt som inte väcker uppmärksamhet 

eller stör verksamheten (Patel & Davidson, 2011). Fördelen med observationer är att de inte 

är beroende av att en individ har en speciell minnesbild och de kräver mindre samarbete. En 

observation är också oberoende av en individs vilja att lämna information (Patel & Davidson, 

2015). Nackdelar kan vara att det är tidsödande och svårt att avgöra om situationen är 

representativ. Det kan också inträffa oförutsedda händelser som kan påverka resultaten eller 

göra att observationen måste avslutas (a.a). En annan nackdel med observation kallas 

forskareffekt och innebär att en grupp eller en människas beteende påverkas av vetskapen att 

en forskare är närvarande (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

5.2 Urval 

Urvalet till studien begränsades till undervisande lärare i engelska, verksamma i årskurs 4-6. Vi 

fokuserade medvetet på denna målgrupp då vi ville undersöka ämneskompetens och 

specialpedagogisk utbildning hos dessa lärare. Vi var också intresserade av lärares 

undervisningsstrategier och upplevelser av att undervisa elever med läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi i engelska i årskurs 4-6. Kontaktuppgifter till webbenkäten hämtades 

främst från skolors hemsidor och genom kontakt med undervisande lärare och rektorer ute på 

skolorna. Totalt samlades 120 e-postadresser in. 

 

Vid urvalet till observationerna användes bekvämlighetsprincipen vilket innebär att 

respondenterna består av personer som är tillgängliga för den som utför studien (Bryman, 

2011). Utgår man från ett bekvämlighetsurval, kan möjligheten minska att vara helt anonym, 

vilket ställer krav på hanteringen av informationen. Vi kontaktade sex lärare i vårt närområde 

som undervisar i årskurs 4, 5 och 6 och de gav sitt samtycke till att vi observerade deras 

lektioner. 

 

5.3 Genomförande  

En enkät med 13 frågor skapades i Google Formulär (bilaga B). Enkäten bestod av ett 

strukturerat frågeformulär med både öppna och slutna svarsalternativ. En pilotstudie 

genomfördes för att se om enkätens frågor besvarade studiens syfte och frågeställningar. 
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Urvalet i pilotstudien blev ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) och 

studiekamrater, kollegor och andra bekanta i yrket som arbetar med engelska i åk 4-6 ombads 

besvara enkäten. Justeringar i webbenkäten gjordes angående frågornas utformning och 

inbördes ordning. Vi lade också till frågan om specialpedagogisk utbildning som ett 

komplement till frågeställningen om lärares kompetens. 

 

Därefter skickades 120 enkäter via mejl till lärare som undervisar i engelska på mellanstadiet 

på skolor i södra Sverige. Ett missivbrev (bilaga A) bifogades enkätformuläret. Brevet 

innehöll information om konfidentialitet och anonymitet, att enkäten är frivillig och att det går 

att avbryta deltagandet när som helst. Då vi inledningsvis endast fått in ett fåtal svar, 

skickades en påminnelse ut till samtliga mejladresser eftersom vi inte visste vilka som svarat i 

första omgången. Efter påminnelsen med tidsbegränsning hade totalt 36 svar inkommit och 

svarsfrekvensen blev slutligen 30 procent.  

 

Ett observationsschema (bilaga C) konstruerades utifrån studiens syfte och de frågeställningar 

som gällde stöd och undervisningsmetoder/strategier. Därefter testades schemat i två klasser 

på våra respektive arbetsplatser för att se om det var smidigt att följa och anteckna i. 

Innehållet ändrades inte men vissa rubriker behövde mer svarsutrymme. Därefter 

genomfördes sex strukturerade observationer i årskurs 4- 6 på olika skolor. De lärare vars 

lektioner vi observerade, fick del av samma missivbrev som bifogades webbenkäten (bilaga 

A) och lärarna informerades om att vi var intresserade av hur elevers ordförråd i engelska 

utvecklas.  

 

5.4 Analys och bearbetning 

I bearbetningen av enkätsvaren har Excel använts för att sammanställa svaren i diagram. Vi 

valde att redovisa de slutna frågorna i antal svar. De flesta svar redovisas fråga för fråga. Alla 

enkäter studerades enskilt och då upptäcktes att ett antal respondenter inte varit konsekventa i 

sina svar. Därför kombinerades vissa svar med varandra för att försöka förstå och förtydliga 

resultatet. Detta gällde frågor om specialpedagogisk utbildning och upplevelse av densamma 

samt kombinationen mellan god tillgång på specialpedagogisk kompetens på skolan och vem 

som ger stöd. Svaren på de öppna frågorna har struktureras och grupperats utifrån teman som 

framträdde (Denscombe, 2016). De åtta teman som framkom gällande elever svårigheter i 
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engelska redovisas i diagram samt svarsexempel i löpande text. Svaren på frågan om lärares 

specialpedagogiska utbildning redovisas enbart i löpande text. 

 

Observationernas resultat har i arbetet sammanställts främst i tabellform. Att skriva i löpande 

text övervägdes men anonymitetskravet blev då svårt att uppnå. 

 

Resultatet från enkät och observationer redovisas tillsammans. Det har bearbetats och 

analyserats utefter studiens syfte och frågeställningar och samma kategorier som används i 

resultatdelen återkommer i analys och diskussion. Rubriken Svårigheter i engelska för elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utgår från enkätfrågan med ett öppet svarsalternativ. 

Frågan hör inte till våra tre frågeställningar, men bedömdes som ett viktigt komplement till 

undersökningens huvudtema om ordinlärning.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien gjordes i enlighet med Vetenskapsrådet rekommendationer (2002). Deltagarna 

upplystes i ett missivbrev (bilaga A) och i början av enkäten om att deltagandet är frivilligt och 

att man när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande i undersökningen. Enskilda svar kan 

inte identifieras och ingen ska kunna kombinera viss information med en speciell person. 

Enkätsvaren ska behandlas med konfidentialitet så inga obehöriga ska komma åt uppgifterna 

som lämnats av respondenterna. De uppgifter som samlas in i undersökningen, får bara 

användas i det syfte som avses och sedan förstöras (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

6 Resultat 

Resultaten från enkät och observationer redovisas i huvudsak utifrån studien tre 

frågeställningar Lärares kompetens och upplevelse av kompetens, Stöd och anpassningar och 

Undervisningsmetoder/strategier för att utveckla ordförrådet. Slutligen redovisas lärares 

erfarenheter av svårigheter i engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

6.1 Lärares kompetens och upplevelse av kompetens 

Alla som besvarade enkäten uppger att de undervisar i engelska just nu och de flesta att de 

undervisar i fler än en årskurs.  
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Figur 2. Behörighet i engelska. 

 

Figuren visar att av de 36 inkomna svaren har 34 svarar ja på frågan om de är behöriga i att 

undervisa i engelska. 

 

På den öppna enkätfrågan om lärare har utbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, svarar 

21 respondenter nej och tre lämnar inget svar. Av de tolv som svarar att de har utbildning i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, har fem respondenter upp till 15 högskolepoäng och två mer 

än 15 p (45-60). Övriga fem specificerar inte hur mycket de läst utan anger att vissa kurser 

studerats på högskola/universitet. Ingen som svarar har gått en speciallärarutbildning/ 

specialpedagogutbildning men en respondent svarar att han/hon har påbörjat en utbildning till 

speciallärare. 

 

Figur 3. Upplevelse av tillräckliga kunskaper. 
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Figuren visar att de flesta lärare som deltar i enkäten markerar alternativ 3 på frågan om 

han/hon upplever sig ha tillräckliga kunskaper om hur man undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i engelska.  

 

 

Figur 4. De som svarat att de inte har någon specialpedagogisk utbildning eller inte svarat alls, kombinerat med 

om de upplever att de har tillräckliga kunskaper om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

När svaren på frågorna om specialpedagogisk kompetens kombineras (figur 4), framkommer 

att de lärare som uppger att de har läst mer än 15 poäng specialpedagogik, instämmer helt 

eller till stor del i att de upplever sig ha tillräckliga kunskaper. Den lärare som har läst mest, 

45 hp, markerar alternativ 3.  De respondenter som upplever att de inte har tillräckliga 

kunskaper om hur man undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska, 

svarar också i enkäten att de inte har någon utbildning inom detta område (förutom en som 

uppger 4,5 p). Det finns också de lärare som inte har någon utbildning i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi som ändå delvis instämmer i att de har tillräckliga kunskaper. 

 

6.2 Stöd/anpassningar 

Här redovisas hur, av vem och vilket stöd som ges i engelska till elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt om detta stöd upplevs tillräckligt av respondenterna. 
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Figur 5. Tidigt stöd.  

 

Figuren visar att de flesta respondenter redovisar att deras skolor börjar ge stöd i årskurs 4. 

Fyra respondenter uppger att inget stöd ges. 

 

 

Figur 6. Vem som ger stöd. 

 

Figuren redovisar svaren på frågan om vem som ger stöd i engelska. Här kunde flera 

svarsalternativ uppges vilket många respondenter har gjort. Av resultatet framgår att det är 

vanligt att flera olika professioner ger stöd i engelska till elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Detta bekräftar även observationerna. 
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Figur 7. Upplevelse av tillgång på specialpedagogisk kompetens. 

 

Som figuren visar är det endast tre respondenter som instämmer helt på frågan om det finns 

god tillgång på specialpedagogisk kompetens. Övriga svar är jämt fördelade på de andra 

svarsalternativen. 

 

Upplevs god tillgång? (figur 7) Antal Vem ger stöd? (figur 6) 

De som inte instämmer alls  7 st Hos 3 av dessa 7 ges stöd av speciallärare. 

De som delvis instämmer  8 st Hos 6 av dessa 8 ges stöd av speciallärare. 

Tabell 1. Kombination mellan upplevd god tillgång och vem som ger stöd.  

 

I tabellen kombineras enkätfrågorna om vem som ger stöd och om respondenterna upplever 

god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Här framkommer att på de skolor där lärare 

uppger att det inte finns god tillgång på specialpedagogisk kompetens, ges ändå stöd av 

speciallärare. 
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Figur 8. Hur stöd ges. 

Figuren visar svaren på enkätfrågan om hur stöd i engelska ges till elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Här kunde respondenterna markera flera svar och detta gör flertalet. 

Även här svarar fyra respondenter att inget stöd ges. 

 

Antal Hur stöd ges i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

1 Individuellt stöd 

3 Stöd i liten grupp 

2 Stöd inom klassens ram (inkludering) 

1 Inget stöd ges 

Tabell 2. Hur stöd ges 

 

Tabellen visar att det i observationerna förekommer olika typer av stöd. Vanligast är stöd i 

liten grupp. I en observation framkommer att inget stöd ges. 
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Figur 9. Typ av stöd/anpassningar. 

Som figuren visar är anpassade glosläxor och alternativa förhörsformer vanligast. 

Förförståelse innan klassgenomgång och extra lektioner, anges i enkäterna som andra vanliga 

typer av stöd/anpassningar. Flera svarsalternativ kunde uppges.  

 

Observation 

nummer 

Vilken typ av stöd/anpassningar ges?  

1 Placering i klassrummet (två elever längst fram hos läraren), tillgång till alternativa 

verktyg (alla elever har varsin dator, en elev använde iPad), någon valde ord själv, 

muntligt förhör för elev med dyslexi 

2 Tillgång till alternativa verktyg (alla elever har varsin dator)  

3 Tillgång till alternativa verktyg (elev med dyslexi har egen iPad), färre ord i läxa 

4 Ingen tillgång till alternativa verktyg  

5 Ingen tillgång till alternativa verktyg men läshjälp av speciallärare, lektionsplanering 

på tavlan  

6 Tillgång till alternativa verktyg (datorer till halvklass) 

Tabell 3. Typ av stöd/anpassningar 
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Tabellen visar att fyra av sex klasser har tillgång till alternativa verktyg. Anpassade glosläxor 

och alternativa förhörsformer förekommer medan förförståelse innan klassgenomgång och 

extra lektioner inte förekommer i observationerna. 

 

                                       

Figur 10. Alternativa verktyg. 

Som figuren visar används mest inlästa läromedel/ljudböcker, dator/iPad som skrivstöd, 

glosträning på dator/iPad och talsyntes. Flera svarsalternativ kunde markeras av 

respondenterna. På de lektioner som observeras, finns tillgång till dator/iPad men få används 

vid observationerna (tabell 3).  

 

6.3 Undervisningsmetoder/strategier för att utveckla ordförrådet 

Här redovisas resultat som rör frågor om vilka undervisningsmetoder/strategier som används 

för att utveckla elevers ordförråd i engelska.  
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Figur 11. Undervisningsstrategier/metoder. 

Figuren visar att de flesta lärare kombinerar olika metoder/strategier i sin undervisning.  

Lyssna och upprepa är den vanligaste strategin enligt enkäten. Flera svarsalternativ kunde 

markeras på frågan. 

 

Antal Undervisningsmetod/strategier Kommentar 

6 Lyssna och upprepa Läsa efter glosor och/eller text 

0 Lära ut minnesstrategier 
 

5 Gå igenom glosor innan text läses I samband med textläsning 

6 Arbeta med gloslistor “Listmetoden” 

2 Kommunikationsövningar Muntlig parövning, egna dialoger 

0 Språk- och ämnesintegrerad 

undervisning 

 

1 Multisensorisk stimulering Rörelselek 

6 Läsa text och översätta 
 

4 Ord och fraser tränas med olika 

arbetssätt 

Ordövningar i workbook, ordlek, skriva och säga 

meningar, återberätta innehållet i en text 
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1 Lärare och elever pratar nästan 

enbart engelska 

Övriga lärare pratar delvis, elever svarar på engelska 

vid genomgångar, sällan när läraren går runt, 

eleverna pratar sällan engelska sinsemellan 

Tabell 4 Undervisningsmetoder/strategier 

Tabellen anger resultat från observationerna gällande undervisningsmetod/strategi. Lyssna 

och upprepa, arbeta med gloslistor och läsa text och översätta är vanligast. 

 

6.4 Lärares erfarenheter av svårigheter i engelska för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi 

Här följer resultat som berör frågor om det är samma elever som har svårigheter i både  

svenska och engelska samt vilka svårigheter dessa upplevs ha.  

 

Figur 12. Samma elever behöver stöd. 

 

Som figuren ovan visar, uppger 34 av 36 respondenter att det är samma elever som behöver 

stöd i svenska som i engelska. 
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Figur 13. Svårigheter i engelska. 

 

Figuren redovisar vilka svårigheter i engelska som respondenterna upplever att elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har. Av de 36 respondenterna besvarade 30 frågan och över 

hälften uppgav att stavning är den största svårigheten hos dessa elever. Nedan följer exempel 

på andra svårigheter som nämnts i svaren. 

 Avkodning och läsflyt: “avkodning”, “ljuda”, “läsa engelska instruktioner kan vara 

svårt”. 

 Skriva: “formulera sig korrekt och förståeligt”, “meningsbyggnad”, “sätta ihop ord till 

meningar”.  

 Ordförståelse: “svårigheter att förstå ord”, “ordförståelse”, “ordförråd”, “svårt att 

använda ord”, “svårigheter med ordinlärning”.  

 Minne: ”komma ihåg och befästa det de tränat in”, “memorera”, “minnas det man lärt 

in”.  

 

7 Analys och diskussion 

Analys och diskussion har vävts samman för ökad läsbarhet och samma underrubriker som i 

resultatdelen används. Resultaten redovisas utifrån studien tre frågeställningar Lärares 

kompetens och upplevelse av kompetens, Stöd och anpassningar och 

Undervisningsmetoder/strategier för att utveckla ordförrådet. Slutligen redovisas lärares 

erfarenheter av svårigheter i engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Enkät 

och observationer redovisas även här gemensamt. 
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7.1 Lärares kompetens och upplevelser 

Lärarutbildningen har sett olika ut genom åren och därmed har lärare i sin grundutbildning 

fått med sig olika mycket kunskap inom området specialpedagogik och läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. En tredjedel av respondenterna uppger att de har någon form av 

utbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utöver sin grundexamen. De kan ha läst både i 

det nya och det gamla systemet med olika poängsystem och kursinnehåll vilket gör att 

resultatet blir något oklart. 

 

Nijakowska (2010) anser att lärare i främmande språk ofta har begränsade kunskaper om 

dyslexi och om likhetstecken sätts mellan utbildning och kunskaper, bekräftar vår enkät 

Nijakowskas åsikt. Lärare behöver bredda sin kompetens gällande dyslexi och ha kunskap om 

olika metoder, material och arbetssätt som är lämpliga för elever med dessa svårigheter 

(Fedora, 2014; Fouganthine, 2012). Om inte skolan visar på förståelse och kunskap, kan det 

ge negativa effekter på elevers inlärning och motivation (Csizer, Kormos & Sakadi, 2010). 

Det är viktigt att läraren ser eleven som en individ med styrkor och svagheter och inte bara 

som en dyslektiker (Nielsen, 2011). Kompetens är inte bara en fråga om formell utbildning i 

ämnet utan att också känna sina elever och vilka behov de har.  

 

De lärare som besvarat enkäten, visar både på intresse och behov av specialpedagogisk 

utbildning. De som svarat nej på frågan om de har någon utbildning i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, upplever ändå att de har tillräckliga kunskaper (figur 4). Skälen kan 

vara många. Å ena sidan kan lärare ha läst mycket litteratur läst på egen hand utan att det 

ingått i någon speciell utbildning. Å andra sidan kan erfarenheten av att undervisa elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vara begränsad och då upplevs kanske de egna kunskaperna 

som tillräckliga. 

 

Den lärare som har läst mest, 45 högskolepoäng, upplevde ändå sin kunskap som otillräcklig 

då mittalternativet på den frågan markerades. En utbildning inom det specialpedagogiska 

fältet inkluderar inte automatiskt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På en skola kan 

specialpedagogisk kompetens finnas men kanske inte med kombinationen engelska och läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan också finnas speciallärare som fördjupat sig inom läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi men inte läst engelska i sin grundutbildning. Det finns ännu inte 
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en specifik speciallärarutbildning i engelska vilket kan ifrågasättas med tanke på ämnets 

betydelse inom och utanför skolan.  

 

På frågan om respondenterna upplever god tillgång till specialpedagogisk kompetens på sin 

skola, beror svaren inte enbart på om det finns speciallärare eller specialpedagog. I ett 

enkätsvar uppges att resurslärare och speciallärare ger stöd i liten grupp men respondenten 

upplever ändå inte att det finns god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Behov av stöd 

kan bero på brister hos läraren och undervisningssätt men också på hur resurser fördelas 

(Lindqvist, 2013). 

 

7.2 Stöd/anpassningar 

I enkätsvaren framkommer tydligt att det är vanligast att stöd/specialundervisning påbörjas i 

årskurs 4. Det kan bero på att kunskapskraven i engelska ökar markant från denna årskurs 

(Skolverket, 2011c). I och med Lgr 11 förändrades både kursplaner och betygssystem. De 

nationella proven genomförs i åk 6 och inte som tidigare i åk 5 och betyg börjar ges i åk 6 

istället för i åk 8 (a.a).  

 

Läroböckernas texter i årskurs 4 blir svårare till både innehåll och form (Sanacore & 

Palumbo, 2009). Undervisningen bygger mer på att läsa och skriva än tidigare (Lundberg, 

2016). Detta kan påverka elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi negativt och blockera 

ordinlärningen. När en lärare ser att en elev inte hänger med, ska skolan inte vänta med att 

sätta in hjälp menar Taube (2013). Med tidig hjälp kan misslyckanden minskas (Carlström, 

2010) och självbilden behållas (Lindeblad, 2017).  

 

Det är vanligt att flera olika professioner, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagog 

och resurslärare, ger stöd i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Där stöd 

påbörjas i årskurs 4, går det inte utläsa att en viss kombination är vanligare än en annan. De 

fyra lärare som i enkäten uppger att inget stöd ges, har ändå svarat att undervisande lärare ger 

stöd inom klassens ram och att stöd ges individuellt. Begreppet stöd tycks alltså ha tolkats 

olika i olika enkätfrågor och stöd som inte ges av specialpedagogisk personal verkar inte 

räknas.  
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De flesta respondenterna använder en kombination av sätt att ge stöd. Individens behov 

och/eller att organisationens struktur får styra. Individuellt stöd i engelska är vanligt trots att 

många skolor idag väljer att lägga om sitt specialpedagogiska stöd till ett mer inkluderande 

arbetssätt. Ett gott samarbete krävs vid inkludering för att undervisningen ska vara 

framgångsrik (Høien & Lundberg, 2013). Fälths studie (2013) visar dock att elever kan 

behöva entillen-undervisning och/eller intensivträna under vissa perioder för att befästa sina 

kunskaper. Høien och Lundberg (2013) menar att just enskild undervisning är passande för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Specialundervisning bör dock inte fastna i att 

särskilda interventioner alltid fungerar för elever med en viss typ av svårigheter (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Det handlar om att vara flexibel och se till individens behov. 

 

Glosläxor med skriftliga förhör blir vanligare från årskurs 4 då undervisningen i engelska ofta 

är mer läromedelsstyrd (Lundberg, 2016). Det innebär bland annat att texter med färdiga 

gloslistor är smidiga att använda vid ordinlärning. Vår studie visar att det är vanligt med 

anpassade glosläxor såsom färre antal glosor och muntlig läxa och förhör. Att per automatik 

minska antalet glosor eller annat innehåll kan dock få negativa konsekvenser för ordförrådet 

hos en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Miller-Guron & Lundberg, 2000). 

 

Många respondenter uppger i enkätsvaren att elever har svårt att läsa och stava men ändå 

förekommer fonologisk träning endast i liten omfattning. Svårigheter med läsning och 

stavning kan visserligen bero på annat än fonologiska brister men också på att skolan inte har 

tillgång till material eller kunskap om fonologisk träning på engelska. Enligt McGuinness 

(1997) är det viktigt att elever med dyslexi får träna den fonologiska medvetenheten. Då kan 

lässvårigheter förebyggas (Høien & Lundberg, 2013).  

 

Resultatet visar att det är väl inarbetat att använda alternativa verktyg och många skolor förser 

elever med egna datorer/iPads. Alternativa verktyg bör introduceras tidigt i skolan för att 

undvika misslyckanden (Kristensson, 2017) och de kan också hjälpa till att utveckla elevers 

självständighet (Crombie, 2013). Användandet av alternativa verktyg kan göra att elever 

slipper känna sig misslyckade då dåligt självförtroende kan leda till sämre inlärningsförmåga 

(Carlström, 2010). För att elever ska kunna utveckla sin självständighet, anser Nordström och 

Svensson (2017) att lärare behöver kompetens inom området. Lärares intresse och hur skolor 

väljer att utbilda sin personal spelar in.  
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7.3 Undervisningsmetoder/strategier 

Ett syfte med studien var att undersöka hur lärare arbetar med ordinlärning på engelska. 

Elever måste kunna ord för att förstå talad och skriven engelska men också ha ett ordförråd 

för att själva kunna producera i tal och skrift (Lundahl, 2012). Att kommunicera är centralt i 

engelskundervisningen som ska bygga på en kommunikativ språksyn (Skolverket, 2011c). 

Enkäten visade att två tredjedelar av lärarna pratade mycket engelska på lektionerna, medan 

observationerna gav en något annan bild. Lärarna var medvetna om att de bör prata engelska 

på lektionerna men gled över till svenska efter hand. På observationerna pratade lärare och 

elever sparsamt med engelska undantaget vid direkta frågor och övningar där syftet var just 

att prata. Engelskan tenderade överlag att bli ett undervisningsspråk mer än ett 

kommunikationsspråk.  

 

Lyssna och säga efter var en vanlig metod enligt vår studie. Tornberg (2015) anser att den 

audiolingvala metoden är bra om den leder till kommunikation men nackdelen är att eleverna 

inte skapar något själva. Att övningarna är strukturerade och återkommande kan gynna elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som behöver en välstrukturerad inlärning (Mattson et al, 

2010). Elever som har svårt att läsa behöver också få höra ett korrekt uttal och inte bara se 

orden i skrift. Övningarna i att lyssna och säga efter bidrog i observationerna till en slags 

aktivitet hos de flesta elever men det fanns också de som var helt tysta.  

 

Att läsa text och översätta var också vanligt liksom att gå igenom glosor innan text läses. 

Enligt McKeown et al (1985) ger det senare begränsade ordinlärningseffekter. Ordinlärning i 

isolerad form med stavning och översättning till svenska, ”listmetoden”, är inte en 

framgångsrik metod för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Lundberg, 2016). Att 

arbeta med ord utan ett sammanhang är inte till hjälp för att de ska lagras i långtidsminnet 

(Tholin, 2007; Malmberg, 2000). I observationerna framkom att i arbetet med att läsa och 

översätta hämtades orden från olika texter men ofta skedde ordinlärningen isolerad från sitt 

sammanhang. Enligt forskning är inte dessa metoder de mest effektiva, ändå var de vanligast. 

 

Kraven på betyg och bedömning gör också att det är lätt att ta till denna metod för att få ett 

enkelt bedömningsunderlag. Isolerade glosor inte är ett specifikt kunskapskrav enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011c). I några observationer fick elever träna ord och fraser på olika 

sätt och göra kopplingar till egen förförståelse. Detta är i linje med att man måste ta ordet och 
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göra till sitt eget för att verkligen kunna det (Bakthin, 1981). Ord lärs in bäst om de finns i ett 

sammanhang (Holmegaard, 1999) och repetition och bearbetning av ord gör att dessa befästs 

(Laufer, 2009). Ju mer involverad eleven är i sin ordinlärning, desto effektivare blir dessutom 

inlärningen (Hulstijn & Laufer, 2001).  

 

Forskning (Crombie, 1997, 2013; Malmberg, 2000; Erkan et al, 2012) visar att 

multisensoriska metoder, där flera sinnen är involverade, förstärker ordinlärningen och att 

detta sätt att arbeta gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Över hälften av 

respondenterna uppger att de använder multisensorisk stimulering. Enkätresultatet skiljer sig 

dock från observationerna där endast en observation hade inslag av detta sätt att arbeta. 

Resultatet begränsas av att enbart en lektion observerades hos respektive lärare.  

 

Lärare har kommenterat att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har svårt att minnas 

det som lärts in. 15 respondenter svarade att de undervisar sina elever i minnesstrategier. 

Resultatet visar att lärare har kunskap om minnets betydelse för ordinlärning och att elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har svårt att komma ihåg det de nyss arbetade med. 

Alloway och Gathercole (2006) menar att det är viktigt att ge eleverna strategier gällande 

arbetsminnet och de kan vara exempelvis visuella hjälpmedel eller personliga associationer 

(Baddeley, 1990). Observationerna visade att vissa elever skrev för hand trots tillgång till 

iPad/dator. Forskning visar att minnet förstärks av att flera sinnen används och att handen kan 

minnas formen, ljudet av pennan och trycket mot underlaget när man skriver (Lundborg, 

2016; Mangen et al, 2015). 

 

7.4 Lärares erfarenheter av svårigheter i engelska för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi 

Problem med meningsbyggnad och att skriva uppgavs som svårigheter i enkäten men 

majoriteten av respondenterna svarade att elever har svårt med stavning. Enligt Høien och 

Lundberg (2013) har elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta har svårt att stava. Den 

engelska stavningen påverkar både läsning och den skriftliga produktionen eftersom dessa 

elever stavar ord som de låter (McGuinness, 1997). Dålig stavning påverkar även innehållet 

då dyslektiker ofta undviker svåra och obekanta ord (Sumner, Connelly & Barnett, 

2016).  Bristande stavning är svår att dölja men idag finns många sätt att kompensera med 

olika program i dator/iPad. Skolan upplevs också ha blivit bättre på att bortse från det 
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formella i elevernas texter och istället se innehållsmässiga kvaliteter. Många lärare undviker 

att undervisa om stavning på engelska för att istället fokusera på att eleverna faktiskt lär sig 

nya ord. Dock menar Rosenthal och Ehri (2008) att arbete med stavning förbättrar inlärningen 

av ord när elever både får se orden och själva skriva dem.  

 

Frågor kring avkodning och läsförståelse har hög svarsfrekvens i enkäten vilket är i enlighet 

med den forskning som finns kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi där 

avkodningssvårigheter är ett kännetecken (Høien & Lundberg, 2013). Enligt Gough och 

Tunmer (1986) påverkar avkodning och förståelse varandra ömsesidigt. Om inte avkodningen 

fungerar, blir förståelsen lidande och detta gäller ofta läsningen även på främmande språk 

(Jacobson, 2009).  

 

De flesta lärare i studien upplever att läs- och skrivsvårigheter lyser igenom i både svenska 

och engelska och att det är samma elever som behöver stöd i båda ämnena. Forskning visar att 

dyslexi kan vara ett hinder i inlärningen av ett främmande språk då svårigheter på 

modersmålet påverkar främmandespråksinlärning i de flesta fall (Myrberg, 2007; Nijakowska, 

2010). Svårigheterna kan enligt Fouganthine (2012) grunda sig i att undervisningen ofta utgår 

från det skrivna ordet, vilket passar elever med läs- och skrivsvårigheter dåligt. Alla elever 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver dock inte ha svårt med engelskan. Vissa elever 

föredrar att läsa på engelska. Dessa elever kan ha en ordavkodningsstrategi som passar bättre 

för engelsk ortografi (Miller-Guron & Lundberg, 2000). Studier visar att framför allt äldre 

pojkar presterar bättre på engelska ordkedjor än svenska (Jacobsson, 2007). Orsaker till att 

elever klarar engelskan bra kan också vara att de lärt sig kompensera sina svårigheter och fått 

rätt stödinsatser i de tidiga skolåren (Hedman, 2013).  

 

7.5 Slutord 

Engelska är ett språk som elever har runt omkring sig i dagens samhälle och det upplevs inte 

som främmande. Att kunna engelska är också förknippat med viss status. "Without speaking 

English you are nobody” (Csizer, Kormos & Sarkadi, 2010, s 477). Eftersom ett godkänt 

betyg i ämnet är ett krav för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet, blir det en 

stor utmaning att som lärare utforma sin undervisning.  
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Att ha ett rikt ordförråd är viktigt för att kunna kommunicera och förstå ett språk. Alla elever 

har olika inlärningsstilar och de måste få möjlighet att vara delaktiga och att lyckas i sin 

språkinlärning. Frågan aktualiseras om hur elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bäst 

blir hjälpta för att klara engelskan med bibehållet självförtroende. Rätt hjälp och rätt 

bemötande är avgörande. 

 

Det är viktigt att lyfta frågan om stöd och anpassningar till organisationsnivå. Dels för att hitta 

en samsyn om hur skolledning och personal definierar dessa begrepp och dels för att vara 

öppen för att förändra undervisningen och inte fastna på enbart individnivå.  

 

8 Metoddiskussion 

Vår undersökning har enbart skickats till lärare i engelska och inte till speciallärare eller 

specialpedagoger, då vi var intresserade av hur undervisande lärare hanterar elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi som har svårigheter i engelska. Av 120 utskickade enkäter inkom 36 

svar. En orsak till det stora bortfallet tros vara att enkäten skickades ut i maj under den mest 

hektiska perioden hos verksamma lärare. Enkäten handlade om ordinlärning och engelska men 

frågorna var inriktade på elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och det kan ha gjort att 

några avstod från att svara.   

Vissa frågor kunde ha förtydligats och vissa begrepp borde ha förklarats i enkätfrågorna för att 

få ett tydligare och mer pålitligt resultat. Vi förutsatte exempelvis att multisensorisk stimulering 

var ett etablerat begrepp. Vad som i enkäten avsågs med specialpedagogisk kompetens och stöd 

respektive extra anpassningar var inte heller specificerat vilket kan ha påverkat resultatet.  

Resultatet får ses i ljuset av ett begränsat antal enkätsvar samt att vi endast observerade en av 

veckans engelsklektioner i sex olika klasser. Att observera enstaka lektioner ger ingen 

helhetsbild och det är svårt att avgöra om situationen är representativ. Det ger däremot 

indikationer på hur det kan se ut. Inför observationerna informerade vi om att vi var 

intresserade av att se hur elevers ordförråd i engelska utvecklas och det kan ha påverkat hur 

läraren planerade sin undervisning. Vi sa dock inget om att vi ville titta på om och hur stöd/ 

anpassningar ges och vilka undervisningsstrategier som användes. Vi visste inte om det fanns 

elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i klasserna vilket begränsar studiens 

tillförlitlighet.  
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9 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi fokuserat på vad lärare gör och upplever. Det skulle vara intressant att göra 

en studie som utgår från elevperspektivet med tanke på de alternativa verktyg som det nu 

finns tillgång till. Skolan verkar ibland tycka att kompensationen är god för elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi när de får använda dator/iPad och lyssna på inläst material. Men 

vad tycker egentligen eleverna? Vi tycker oss ha sett att elever kan både föredra och förkasta 

alternativa verktyg som ett arbetsredskap.  

 

Det hade också varit av intresse att göra en studie med speciallärare och specialpedagogers 

arbete i fokus och studera hur dessa professioner upplever sin kompetens och hur de arbetar 

med ord och ordinlärning med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En 

interventionsstudie med elever som får undervisning i fonologiskt grundarbete med 

läromedlet Help Start av Malin Holmberg skulle också vara en möjlig studie. 

 

Ytterligare studier av hur handens minne påverkar möjligheter till ordinlärning i engelska för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hade varit av intresse. Barn har olika 

inlärningsstilar och intressant hade varit att undersöka hur andra intelligenser, exempelvis 

taktila och kinestetiska, påverkar barns inlärning och hur skolan möter dessa elever.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  

 

Webbenkät- Engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Hej! 

Vi är två lärare som studerar till speciallärare med inriktning på språk-, läs- och 

skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vårt självständiga arbete om 

engelska för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och vi är speciellt intresserade av hur 

elevers ordförråd i engelska utvecklas.  

 

Hjälp oss genom att besvara denna enkät! Deltagandet är frivilligt, undersökningen är 

konfidentiell och din identitet kommer inte att röjas då vi inte ser från vilken e-postadress 

svaret kommer ifrån. Enkäten kommer bara att användas i studiesyfte. Svara senast den 20 

juni. 

 

Med vänliga hälsningar  

Karin Ellström och Helen Åkesson   
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Bilaga B Webbenkät 

Fråga 1: Vilka årskurser undervisar du just nu i engelska? 
o åk 4 

o åk 5 

o åk 6 

 

Fråga 2: Är du behörig att undervisa i ämnet engelska i åk 4-6? 
o ja 

o nej 

 

Fråga 3: Har du någon (specialpedagogisk) utbildning i läs- och skrivsvårigheter/ 

dyslexi? I så fall vilken? 
o ja 

o nej 

 

Fråga 4: I vilken årskurs börjar man ge stöd i engelska på din skola? 
o åk 1 

o åk 2 

o åk 3 

o åk 4 

o åk 5 

o åk 6  

o inget stöd ges 

 

Fråga 5: Vem ger stöd i engelska åt elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi på din 

skola? Markera alla svarsalternativ som stämmer. 
o undervisande lärare i engelska 

o resurslärare  

o speciallärare 

o specialpedagog 

o inget stöd ges 

 

Fråga 6: Hur ges stöd i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Markera alla svarsalternativ som stämmer. 
o individuellt stöd  

o stöd i liten grupp 

o stöd inom klassens ram 

o inget stöd ges 

 

Fråga 7: Vilken typ av stöd/anpassningar ges i engelska för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? Markera alla svarsalternativ som stämmer. 
o anpassad glosläxa (ex färre ord, andra ord) 

o alternativa förhörsformer (ex muntligt, spela in, någon annan skriver) 

o förförståelse innan klassgenomgång 

o fonologisk träning (ex läromedlet Help Start) 

o annat alternativt läromedel används 

o extra lektioner i engelska (ex elevens val, språkval, läxläsning) 

o alternativa verktyg (se fråga 8) 

o annat alternativ 
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Fråga 8: Vilka alternativa verktyg används i engelska av elever med läs- och 

skrivsvårigheter för att utveckla deras ordförråd? Markera alla svarsalternativ som 

stämmer.  
o inläst läromedel, ljudböcker  

o dator/iPad som skrivstöd 

o talsyntes 

o tala eller läsa in svar på uppgifter, dikteringsappar 

o rättstavningsprogram (ex SpellRight) 

o översättningshjälpmedel (ex appar, översättningspenna) 

o glosträning på dator/ iPad 

o annat alternativ 

 

Fråga 9: Vilka undervisningsmetoder/ strategier använder du för att utveckla elevers 

ordförråd i engelska? Markera alla svarsalternativ som stämmer. 
o lärare och elever pratar nästan enbart engelska på lektionerna 

o ord och fraser tränas med olika arbetssätt (ex synonymer, förklara, sätta in i meningar) 

o läsa text och översätta 

o multisensorisk stimulering (ex. rita, använda bilder, film, drama ) 

o språk- och ämnesintegrerad undervisning (andra ämnen undervisas på engelska) 

o lyssna och upprepa, imitation 

o kommunikationsövningar (ex rollspel) 

o arbeta med gloslistor 

o gå igenom glosor innan text läses 

o lära ut minnesstrategier 

o annat alternativ 

 

Fråga 10: Upplever du att det är samma elever som behöver stöd i svenska som i 

engelska?  
o ja 

o nej 

o vet ej 

 

Fråga 11: Vilka svårigheter i engelska upplever du att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Fråga 12: Jag upplever att det finns god tillgång till specialpedagogisk kompetens på 

min skola för att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska? 
 1 2 3 4 5 
Instämmer ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝           Instämmer helt 

inte alls       

Fråga 13: Jag upplever att jag har tillräckliga kunskaper om hur man undervisar elever 

med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i engelska. 
1 2 3 4 5 

Instämmer ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝         Instämmer helt 

inte alls      
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Bilaga C Observationsschema 
 

Metod/strategi Kommentar 

Upprepa, imitera (audiovisuell metod) 
 

Lära ut minnesstrategier 
 

Glosor innan text läses 
 

Arbeta med gloslistor (“listmodellen”) 
 

Kommunikationsövningar 
 

Språk- och ämnesintegrerad undervisning. 
 

Multisensorisk stimulering 
 

Läsa + översätta (grammatik och översättningsmetoden) 
 

Ord och fraser tränas med olika arbetssätt 
 

Lärare och elever pratar nästan enbart engelska 
 

  

 

Alternativa verktyg Kommentar 

 
 

  

  

 

Stöd/anpassningar Kommentar 

Anpassad läxa 
 

Alternativa förhörsformer 
 

Extra provtid 
 

Förförståelse 
 

Fonologisk träning 
 

Alternativt läromedel 
 

Förstorad text 
 

Individuella arbetsscheman 
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Anpassningar/stöd Av vem? 

Individuellt stöd 
 

Stöd i liten grupp 
 

Stöd inom klassens ram  
 

Inget stöd ges 
 

 

 

 
 


