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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka några av de svårigheter som elever med läs- 
och skrivsvårigheter kan möta då de ska lära sig att läsa och förstå engelska, samt hur vi kan 
underlätta denna inlärning. Svårigheter i modersmålet, speciellt då fonologisk avkodning, har 
visat sig ha ett starkt samband med hur elever kommer att lyckas vid inlärningen av ett 
främmande språk. Detta gör att många elever med läs- och skrivsvårigheter ofta får stora 
problem att lära sig engelska. 
 
I studien har 100 elever i årskurs 5 från fyra olika skolor i södra Sverige deltagit. Eleverna 
genomförde en forskningsversion av Ordkedjetestet (Jacobson, 2007) på engelska och 
svenska, samt besvarade en enkät rörande läsvanor, inställning till engelskämnet och hur 
mycket engelska de möter på fritiden. Elevernas resultat på nationella provet i engelsk 
läsförståelse, årskurs 5, har också samlats in. Genom att göra jämförelser i detta material har 
vi studerat olika faktorer som påverkar elevens utveckling i engelska. Resultaten har 
bearbetats statistiskt och metoden har varit kvantitativ. 
 
Resultatet av undersökningen pekar på att elever möter olika slags svårigheter vid inlärningen 
av engelska. Svenska och engelska ordkedjor korrelerar väl för majoriteten av eleverna, men 
det finns undantag. Då det gäller de mest svagpresterande eleverna följs avkodning i engelska 
och läsförståelse åt, men därutöver har vi funnit en grupp som består av svaga avkodare med 
god läsförståelse, och en annan grupp elever som klarar sig bra på ordavkodningen men har 
svårigheter att förstå vad de läser.  
 
Att ta för givet att elever med svårigheter i svenska automatiskt kommer att få bekymmer i 
engelska medför en stor risk att de felaktigt kan få reducerade kurser i engelska eller helt 
enkelt utesluts. Att i undervisningen ha ett strukturerat multisensoriskt arbetssätt där alla 
sinnen får arbeta simultant bidrar till att språkmedvetenheten ökar, både för elever med olika 
svårigheter såväl som för dem som har lätt för språkinlärning.  
 
Nyckelord: Främmande språkinlärning, Läs- och skrivsvårigheter 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate some of the difficulties that students with reading and 
writing disabilities might face when they are to learn and understand the English language, 
and also what teaching methodology can be used to facilitate this learning. Difficulties in the 
native language, especially phonological decoding problems, have been found to have an im-
mediate and significant impact on how students succeed in learning a foreign language. Many 
students with reading and writing disabilities will thus risk being unsuccessful when studying 
the English language.  
 
One hundred students in the 5th grade from four different schools in the south of Sweden par-
ticipated in the study. The students were tested in decoding with a research-version of the 
Wordchains test (Jacobson, 2007) in English and Swedish. They also answered a question-
naire that concerned their reading habits, their attitude towards the subject of English and how 
much English they encounter in their spare time. The students’ results on national tests on 
English reading comprehension have also been collected. By making comparisons from this 
material we have studied factors that affect the students’ development in the subject of Eng-
lish. The results have been studied statistically, and the method has been quantitative.     
 
The result of the investigation indicates that the students face different kinds of difficulties 
when learning English. Swedish and English word chains correlate for the majority of the 
students, but there are exceptions. English word decoding and reading comprehension corre-
spond when it comes to the weakest students. In addition to this group, we have also found 
one group which consists of weak decoders with good reading comprehension, and another 
with students who do well on word decoding but have difficulties in understanding what they 
read.   
 
To take for granted that students with difficulties in Swedish automatically will have prob-
lems with English poses a great risk of students wrongly getting reduced courses in English or 
that they are simply excluded. Tuition should have a structured multisensory way of working 
where all senses are allowed to work simultaneously, which contributes to increased language 
awareness, both for students with various difficulties and those who find language learning 
easy.  
 
Keywords: Reading and writing disabilities, learning a foreign language 
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1. BAKGRUND 

Enligt Skolverket (2009a) fick 6 % av eleverna inte godkänt i engelska vårterminen 2009. 
Resultaten på nationella provet i engelska för årskurs 9 år 2009 visar att 6,1 % av eleverna 
med svensk bakgrund inte nådde kravnivån på läs- och hörförståelseprovet och motsvarande 
siffra för den skriftliga förmågan är 5,1 %. Den muntliga förmågan är klart bättre, då det 
endast var 3,2 % som inte klarade provet. I årskurs 5 klarade 7,8 % av eleverna inte 
läsförståelsen och 7,3 % nådde inte kravnivån på den muntliga delen. Föräldrarnas 
utbildningsnivå är den enskilda faktor som påverkar resultaten i störst utsträckning 
(Skolverket, 2009a). Kopplat till ovanstående siffror är det, ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv, relevant att ställa sig frågan hur stor del av dessa elever som möjligtvis har läs- 
och skrivsvårigheter. I vårt arbete som lärare på mellan- respektive högstadiet möter vi ofta 
elever som har stora bekymmer med engelska, både gällande läsning och skrivning. Vi 
upplever att skolan idag har svårt att hitta undervisningsmetoder i engelska som är anpassade 
för dessa elever. Dessutom upptäcks ofta elevens problem alldeles för sent. Detta får till följd 
att många av dem hamnar ohjälpligt efter sina klasskamrater och får svårt att nå upp till de 
nationella mål som ställs. För vissa går det till och med så illa att det inte anses lönt att eleven 
deltar i undervisningen i engelska, något som givetvis påverkar elevens självbild negativt.  
 
Engelska, liksom svenska och matematik, är ett ämne där eleverna måste ha ett godkänt betyg 
för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Vår erfarenhet är att specialundervisning 
ofta sätts in i ämnena svenska och matematik, men sällan i engelska. Kan en anledning till 
detta vara brist på kunskap om hur en sådan undervisning skulle bedrivas? Huruvida det är 
rätt eller fel med stödundervisning kommer vi inte att diskutera i denna uppsats, men vi anser 
att elevernas eventuella läs- och skrivsvårigheter inte ska behöva stå i vägen för möjligheten 
att nå målen i engelska. 
 
Både i arbete och i studier krävs idag inte bara att man kan tala och förstå språket; även 
läsning och skrivning blir allt viktigare. I Lpo 94 står det att det är skolans ansvar att eleverna 
kan kommunicera i tal och i skrift på engelska. Skolan är också skyldig att utgå från varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Det finns inte mycket litteratur och forskning som 
behandlar undervisning i engelska för barn med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt är det av 
yttersta vikt att hitta metoder som fungerar även för dessa barn, då engelska är ett 
obligatoriskt ämne i skolan och har stor betydelse för förmågan att klara sig i dagens 
samhälle. 
 
I vår roll som speciallärare har vår nyfikenhet väckts kring hur man skulle kunna hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter att nå målen i engelska. Under utbildningen till speciallärare i 
svenska har vi sett att fonologisk medvetenhet i förskolan och ett fortsatt strukturerat 
språkarbete, både vad gäller skrivande och läsande, i alla årskurser ger goda resultat för alla 
elever, inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Kan detta tänkande överföras till 
introduktionen av engelskundervisningen? Vår erfarenhet säger oss att många lärare utgår från 
en lärobok där gemensam textläsning och skriftliga uppgifter i en övningsbok därmed 
introduceras på ett tidigt stadium. Hur påverkar det utvecklingen i engelska för våra elever 
med läs- och skrivsvårigheter? I dagens engelskundervisning betonar dock oftast lärarna den 
muntliga sidan av språket, samtidigt som förmågan att läsa och skriva tydligt står inskrivet i 
skolans mål. Om undervisningen i tidiga skolår lägger fokus på det muntliga, hur påverkar det 
eleven med läs- och skrivsvårigheter? Då väcks frågor som hur och framförallt när läs- och 
skrivträning bör inledas? Dessutom har gruppen elever med läs- och skrivsvårigheter inte 
alltid likartade svårigheter vad gäller det svenska språket. Vad innebär dessa olikheter när 
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eleverna ska lära sig ytterligare ett nytt språk? Ska alla elever med läs- och skrivsvårigheter 
undervisas på samma sätt för att nå upp till målen? 
 
Det finns alltså en motsättning i debatten idag om hur engelskan för elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska bedrivas. Forskning kring dessa frågor är begränsad (Estling Vannestål, 
2002) och har svårt att nå ut, vilket kan leda till att dessa elever blir svåra att upptäcka i tid 
och därmed inte alltid får adekvat undervisning. Dessutom kan denna brist på forskning 
givetvis leda till att läraren inte kan koppla sina metoder till teorier.  
 
                             Teori utan praktik är tom, praktik utan teori är blind.   
            (Jenner, 2004, s 92) 
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

De centrala begreppen i denna undersökning är läs- och skrivsvårigheter kopplat till inlärning 
av engelska språket i skolan. Syftet är därför att undersöka några av de svårigheter som elever 
med läs- och skrivsvårigheter kan möta då de ska lära sig att läsa och förstå engelska, samt 
diskutera några olika faktorer som möjligtvis kan underlätta denna inlärning. 
 
Det känns angeläget att se om den forskning som finns om läs- och skrivsvårigheter och 
språkinlärning kan utnyttjas för att se vilka strategier som skulle kunna användas vid inlärning 
av engelska, med betoning på läsning och förståelse. 
 
Våra frågeställningar är: 

 På vilket sätt kan en jämförelse av avkodningsförmågan i både svenska och engelska 
användas för att tidigt identifiera elever som har olika typer av svårigheter i mötet med det 
engelska skriftspråket? 

 Vilken koppling finns mellan elevers avkodning och deras läsförståelse i engelska? 

 Vilka skillnader, om några, finns mellan pojkars och flickors avkodning och läsförståelse? 

 Vilka faktorer kan påverka resultatet i avkodning och läsförståelse? 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Inledning 

För att undervisning ska ha möjlighet att bli framgångsrik bör hänsyn tas till flera olika 
faktorer, såsom vilken nivå eleven befinner sig på, lärarkompetens, metod, inlärningsmiljö, 
motivation samt att det sker ett samspel mellan dessa faktorer. Den socialkonstruktivistiska 
teorin utgår från att kunskap är något som en människa i en aktiv process skapar utifrån sina 
egna erfarenheter. Detta är en ständigt pågående process där kunskap, social ordning och 
kultur aldrig är färdig utan tillfällig och föränderlig (Stensmo, 2007, Bryman 2002). Social 
konstruktivism innebär att människor i dialog skapar gemensamma uppfattningar och att det 
är i människors möten som kunskap och förståelse skapas. Genom olika inlärningsprocesser 
skapar individen själv en förståelse av omgivningen och sin egen utveckling. Inlärning är 
alltså ingen påfyllnadsprocess (Jerlang, 2008). Som tidiga teoretiker inom dessa områden 
nämns Piaget och Vygotskij. Vygotskij såg kunskapsprocessen som ett förhållande mellan 
reproduktion och produktion. Reproduktionen kan naturligt kopplas till minnet men det är 
produktionen, den kreativa aktiviteten som avgör huruvida vi kan skapa något nytt (Lindqvist, 
1999). Vygostkij menade att varje individ har en proximal utvecklingszon där eleven först får 
hjälp utifrån av någon kunnig person och sedan för en egen inre tankeprocess som leder 
vidare till ny kunskap. Denna första undervisning måste anpassas individuellt till den 
utvecklingsnivå eleven befinner sig på (Stensmo, 2007). Piaget betonade barnets egen 
aktivitet som viktig vid all inlärning. Han menade också att människan bara utvecklas i 
samspel med andra människor och att språkinlärning sker genom imitation och dialog med 
ndra (Jerlang, 2008). a

 
I litteraturgenomgången behandlas först läsinlärning, avkodning och läsförståelse samt vi
svårigheter som finns förknippade med detta. Senare delen av genomgången handlar om 
språkinlärning och de svårigheter eleverna kan möta där. Avslutningsvis presenteras några 
pedagogiska metoder kopplade

lka 

 till språkinlärning i allmänhet men också specifikt för elever 
ed läs- och skrivsvårigheter. 

et styrs av 

e 

. Han menar 
tt det lilla barnet från början är socialt och att språket fyller en social funktion. 

ier som 

en 

 den 

m
 
3.2 Språk 

Språk är tal, skrift och tänkande. Samtidigt som det är ett socialt fenomen är det också ett 
system uppbyggt av fonem och stavelser sammankopplade enligt vissa regler. Språk
syntaktiska, semantiska och pragmatiska regler och språket är dessutom hela tiden 
föränderligt (Molander, 2003). Enligt Vygotskij är tänkande och språk inte identiska men d
hör ihop då betydelsen av ett ord förenar både tänkande och språk. ”Ordbetydelsen blir en 
minsta gemensam cell för två processer” (Lindqvist, 1999, sid 133). Till skillnad från Piaget 
som menar att språket är egocentriskt förespråkar Vygotskij den sociala aspekten
a
 
3.3 Läsinlärning 

Till skillnad från språkutveckling är läsning inte en naturligt utvecklad färdighet utan något 
som lärs in via undervisning och erfarenhet. Trots detta brukar man nämna olika stad
barnet går igenom i sin läsutveckling (Høien & Lundberg, 1999). Det första stadiet, 
pseudoläsning, innebär att barnet via ledtrådar i sin omgivning lär sig att på mjölkkartong
står det MJÖLK, men det är inte skriften som sådan de läser. Det andra stadiet kallas det 
logografisk-visuella stadiet, då man utan att ha någon kunskap om bokstäver ändå rent visuellt 
känner igen ordet. Därefter kommer det alfabetiskt-fonologiska stadiet då läsaren knäcker
alfabetiska koden och bokstäver kopplas till ljud. Det fonologiska läsandet går långsamt, 
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vilket verkar hindrande på läsförståelsen, men det är genom detta läsande som barnet börjar 
bygga upp kunskap om ordens stavningssätt, det vill säga ordens ortografi. Detta ger grunden 
för nästa nivå: den ortografisk-morfemiska. Här handlar det om en läsning som bygger på en 
allt mer automatiserad igenkänningsprocess. Ordet analyseras i delar, men känns direkt igen 
som en helhet. Både hela ord och morfem används i avkodningen och denna går snabbt. En 
fullt automatiserad ortografisk avkodning ger läsaren möjligheter att nå den högsta nivå av 

berg, 1999). 
rocessandet av ord är alltid kopplat till barnets lexikala kunskaper. 

 

så vanligt 

ia 
 en 

t är då det ortografiska 
xikonet som används när man söker betydelsen (Taube, 2007).  

 
sning troligtvis även kommer att ha problem att läsa via den 

irekta vägen (Taube, 2007). 

e 
an ordet gunga hjälpa till att avkoda ordet tunga (Taube, 2007, Høien & 

undberg 1999). 

antisk 

rukturer som här anses vara den 
iktigaste, och inte visuella minnesbilder (Taube, 2007). 

 
e 

läsning 
då tolkning och selektiv läsning kan komma till stånd (Høien & Lund
P
 
3.4 Avkodningsstrategier 

Det finns olika teoretiska modeller om vad som händer då en läsare ser ett ord framför sig och
ska tyda det. En sådan modell är två-vägsmodellen, som enligt Høien & Lundberg (1999) är 
den vanligaste när ordet presenteras ensamt och man inte får ledning av texten. Det finns då 
två strategier: den fonologiska och den ortografiska. Då ett ord är obekant eller inte 
läser man det via den fonologiska eller indirekta vägen. Varje bokstav eller mindre 
bokstavssegment översätts då till ett ljud (Taube, 2007), och ljudbilden kopplas sedan till 
talade ord som kan finnas lagrade i långtidsminnet. Både uttal, stavning och betydelse av 
ordet finns lagrat. Då orden däremot är högfrekventa och välkända läser man dem i stället v
den visuella eller direkta vägen som en direkt koppling mellan ordets tryckta form och
visuell minnesbild av ordet. Bokstäverna läses här i organiserade ändelser, stammar, 
förstavelser och bokstavssekvenser (Høien & Lundberg 1999). De
le
 
Två-vägsmodellen har kritiserats och nya modeller har uppkommit. Den modifierade två-
vägsmodellen är en sorts visuell-fonologisk väg, där även den direkta vägen anses innefatta 
ljud och uttal. När man lärt sig den fonologiska strategin används denna för att lagra delar av 
ordet som ljudminnen i stället för som ortografiska helheter. Detta innebär alltså att barn som
har problem med fonologisk lä
d
 
Ytterligare en modell är analogimodellen, och enligt denna finns även ett tredje sätt att 
avkoda. Läsaren avkodar genom att känna igen och jämföra olika bokstavsmönster i liknand
ord, till exempel k
L
 
Förespråkarna för en fjärde modell, den så kallade konnektionistmodellen, menar att all 
avkodning hänger ihop i ett enda stort system där såväl fonologisk, ortografisk och sem
kunskap används. Ju mer övning desto starkare kopplingar finns det mellan speciella 
bokstavskluster och dess ljud. Det är kunskapen om ljudst
v
 
3.5  Läsförståelse  

För att läsförståelse ska komma till stånd krävs både en fungerande avkodning och god 
förståelse, det vill säga goda förkunskaper, omvärldskunskap, ordkunskap etcetera. Forskning
har visat att både en korrekt men också automatiserad avkodning krävs för god läsförståels
(Høien & Lundberg, 1999). Enligt Høien och Lundberg (1999) refererar läsförståelse, till 
skillnad från ordavkodning, till högre kognitiva processer. Dessa processer gör det möjligt för 
läsaren att kunna få ut mening av texten, reflektera över den samt dra slutsatser. Läsförståelse 
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bygger på läsarens kunskaper och erfarenheter och kan inte automatiseras. Ordavkodning och 
förståelse kan ses som termer i en formel där läsfärdighet står som produkt. Läsning är ett sätt 
att förstå språket och kan beskrivas genom Gough och Tunmers formel: Läsning = Avkod
x Förståelse (Høi

ning 
en & Lundberg, 1999). Om någon av termerna är noll, blir således även 

rodukten noll.  

te 

 
s kan 

e 
aga läsarna inte blir mycket bättre. De svaga blir inte heller bättre på att förstå 

lat språk. 

t 
 

 

 

a 

ar 

ill 

ar det dock visat sig att pojkar klarar läsförståelseuppgifter på engelska 
ättre än flickorna.  

es 
e men 

SA där man utgick från de strategier som goda läsare 
nvänder sig av (Taube, 2007).  

är de 

r 
 

 

tt eleven uppmuntras till att 
jälv använda olika strategier och därmed bli en aktiv läsare. 

p
 
Den viktigaste enskilda faktorn som påverkar hur god språkförståelse en person har är 
storleken på ordförrådet (Elbro, 2004). Direkt undervisning i vad enskilda ord betyder ger in
några större resultat, däremot ger läserfarenhet tillgång till ett ökat ordförråd. Ordförrådet i 
skrivet språk är jämfört med det talade mycket mer varierat; här finns också ord och uttryck
som sällan eller aldrig förekommer i talat språk, något som svaga läsare inledningsvi
behöva hjälp med. Ett gott ordförråd krävs för god läsförståelse, samtidigt som god 
läsförståelse ger gott ordförråd. Ju mer eleverna läser desto större och mer kvalitativt blir 
deras ordförråd. Risken är att skillnaden mellan eleverna växer; de duktiga blir allt duktigar
medan de sv
ta
 
Carlström (2007) menar att läsförståelse är en aktiv process som handlar lika mycket om att 
integrera ny information till det som läsaren redan vet, som att avkoda rätt. Meningen med at
lära sig läsa är att förstå det man läser, och läsförståelse och läslust hänger därmed samman.
PISA-undersökningen 2001 visar att Sverige tillsammans med Australien är de länder som
visar det starkaste sambandet mellan läslust och läsförmåga, och i Sverige har flickor ett 
betydligt större läsintresse än pojkar (Myndigheten för skolverket, 2007). I de länder som
deltagit i internationella undersökningar är det flickor som läser bäst, och de är betydligt 
duktigare än pojkar på att förstå löpande text (Taube, 2007). En förklaring till flickornas god
resultat kan vara att pojkar mognar senare, vilket också stämmer med resultat som visar att 
skillnaderna mellan könen är större bland de yngre eleverna. En annan förklaring är att pojk
är påverkade av sociala normer där pojkar förväntas att inte anstränga sig i skolan (Taube, 
2007). Taube (2007) menar också att språkrelaterade aktiviteter tilltalar flickor mer än t
exempel teknik och matematik, vilket också påverkar resultaten. I en undersökning av 
Skolverket (2004b) h
b
 
3.6 Läsförståelsestrategier  

Ett aktuellt ämne i dagens svenska skoldebatt är elevers oförmåga att förstå vad de läser och 
att skolan inte heller lär dem detta. Bristen på undervisning i läsförståelsestrategier noterad
av Dolores Durkin (1978/79) som menade att skolor ofta testade elevers läsförståels
undervisade sällan om hur de skulle kunna öka den. Undersökningen bidrog till att 
läsförståelseprojekt kom igång i U
a
 
I en metod kallad Reciprocal teaching tränas eleverna att ställa frågor till sig själva n
läser, reda ut brist på förståelse, sammanfatta och förutsäga. Denna metod bör dock 
kombineras med direkt undervisning där läraren får visa och förklara sina egna strategier fö
att sedan låta eleverna prova på egen hand. Det är viktigt att kunna skapa sig inre mentala
bilder när man läser en text. Transactional strategies instruction (TSI) utgår från elevers 
tolkningar till skillnad från vanlig undervisning där läraren ofta ställer frågor på sådant som
de redan vet och där elevens svar värderas istället för att diskuteras. TSI innebär istället att 
elev och lärare arbetar tillsammans på ett dynamiskt sätt och a
s
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Forskning har kommit fram till att svaga läsare har sämre förmåga att omedvetet göra 
inferenser när de läser, vilket en god läsare gör. Genom att träna på att svara på olika slags 
frågor där svaren dels går att hitta direkt i texten, dels ska besvaras genom att eleven själv ska
tänka efter och dra egna slutsatser, tränas inferensförmågan upp (Taube, 2007). Att även låta 
eleven träna på att själv komma fram till ords betydelse med hjälp av sammanhanget är dock 
av stor vikt (Taube, 2007). Strukturerade textsamtal, där eleverna kommer till insikt om a
bakom varje text finns en författare, kan öka förståelsen. Eleverna får ifrågasätta texters 

 

tt det 

uktoritet och själva komma med förslag till omformuleringar som underlättar förståelsen.  

 

 roll 

ning men som också bör lämna utrymme för 
levens egna reflektioner (Taube, 2007). 

år 

Enligt 

 att nå 

år specifika svårigheter när en av komponenterna är dåligt 
tvecklad (Myrberg, 2007b). 

 
ljö 

p 
ed kräver olika undervisningsmetoder 

yrberg, 2007b, Sternberg & Grigorenko, 2000). 

g, 
 

r en stark koppling till social bakgrund. Dessutom ligger 
ojkarna lägre oavsett socialgrupp.  

a
 
Att utgå från Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen innebär att eleven inte
kan utföra en kognitiv bedrift själv utan stöd av en kunnigare person. Om man överför detta 
resonemang till undervisning i läsförståelse innebär det att läraren måste spela en central
och fungera som en god förebild. Att öva upp sin metakognitiva förmåga kräver många 
gånger en strukturerad och direkt undervis
e
 
3.7  Läs- och skrivsvårigheter  

Det finns olika sätt att beskriva läsning. Tänker man läsning utifrån bottom-up-modellen utg
man från att läsaren arbetar sig upp från fonemnivå till meningar och stycken. Utifrån detta 
synsätt beror lässvårigheter på att eleven har avkodningsproblem eller dåligt ordförråd. 
top-down-modellen handlar läsning i stället om att läsaren söker efter mening i texten. 
Läsning består då av hypoteser och gissningar kring ord och innehåll (Lundahl, 2009). 
Läsarens förförståelse och kunskaper är viktiga. Senare forskning har visat att man för
god läsförmåga måste använda båda synsätten. Tänker man utifrån formeln Läsning= 
Avkodning x Förståelse uppst
u
 
Både arv och miljö spelar en avgörande roll för ett barns läs- och skrivutveckling. Man skiljer
generella läs- och skrivsvårigheter ifrån specifika. Medan de generella kan kopplas till mi
och kontext, är de specifika svårigheterna individ- och genetiskt betingade. Det innebär i 
praktiken att man inte kan se alla elever med läs- och skrivsvårigheter som en homogen grup
utan som elever med olika svårigheter och som därm
(M
 
3.7.1 Generella läs- och skrivsvårigheter 

Generella läs- och skrivsvårigheter kan kopplas till olika miljöfaktorer. Olika skolsystem kan 
skilja sig åt gällande insatser, klasstorlek, arbetsmiljö och inte minst gällande lärarkompetens 
som anses ha en stor inverkan på läs- och skrivförmågan hos eleverna. Föräldrars förmåga att 
stötta sina barn, hur mycket tillgång det finns i hemmet av böcker, tidningar och annat skrivet 
material, liksom vilka attityder till läsning och läsvanor familjen har spelar stor roll (Myrber
2007a, s 78). De elever som växt upp i en miljö där skriftspråk och högläsning inte varit en
stor del av det vardagliga livet får större svårigheter då de möter skolans skriftspråksvärld 
(Lundahl, 2009, s 48). Hur hög elevens socioekonomiska status liksom hur hög status den 
enskilda skolan har spelar också stor roll (Myrberg, 2007a). De stora PISA-undersökningarna 
visar också att elevers läsförmåga ha
p
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McGuinness (1998) hänvisar till studier av Peter Bryant vid Oxford University där tre olika 
lästest gjorts på sjuåringar. Enligt dessa var mammans utbildningsnivå den faktor som mest 
indikerade hur barnets framtida läsutveckling skulle ske. McGuinness förklaringar till detta är
att dessa mödrar värderar utbildning högt, att de lägger mycket tid på att lära barnen läsa och 
att de sannolikt är mer benägna att söka hjälp om detta behövs. Det finns många studier so
pekar på att en-till-en-undervisning ger bra resultat och den en-till-en-undervisning

 

m 
 dessa 

juåringar fått är betydligt större än skolan någonsin skulle kunna erbjuda barnen. 

 
ellan 

 men med en normal 
sförmåga klassas som dyslektiker (Sternberg & Grigorenko, 2000).  

d 
 av en 

 

 

r 
 inte så 

t 
sultat av en social konstruktion än en individuell 

vvikelse (Zetterqvist Nelson, 2000).  

xi, 

, det vill 
d 

 

 att 

er har 
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rn 
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3.7.2 Dyslexi 

Specifika läs- och skrivsvårigheter går under namnet dyslexi och innebär, enligt Høien och 
Lundberg (1999), svårigheter med skrivna ord (dys=svårigheter och lexia=ord). En definition
av dyslexi är den så kallade diskrepansdefinitionen, vilken betonar en tydlig skillnad m
en persons läskunnighet och intelligensnivå. Denna definition har kritiserats då den i 
praktiken skulle kunna innebära att en person med mycket hög intelligens
lä
 
Høien och Lundberg (1999) förespråkar istället en definition som försöker säga något om va
dyslexi är. ”Dyslexi är en ihållande störning i kodningen av skriftspråket, förorsakad
svaghet i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg, 1999, s.21). Det råder stor 
samstämmighet kring att dyslexi orsakas av en genetisk betingad brist i den fonologiska
förmågan och genforskning stärker uppfattningen att dyslexi är ett biologiskt fenomen 
(Myrberg, 2007b). Även det faktum att det är tre eller fyra gånger så många pojkar som 
flickor som har dyslexi pekar på att dyslexi har en ärftlig faktor (Høien & Lundberg, 1999, s.
200). Med utgångspunkt ur ett neurologiskt perspektiv tyder viss forskning på att områden i 
hjärnan som påverkar språkfunktionen möjligtvis har en annorlunda uppbyggnad hos persone
med läs- och skrivsvårigheter. Vad dessa skillnader innebär i praktiken vet man ännu
mycket om (Ors, 2009). Detta synsätt är dock inte helt okritiserat då man menar att 
avkodningsförmågan har fått för stort utrymme då man talar om läs- och skrivsvårigheter. 
Människans kommunikativa förmåga består av många olika delar där skriftspråket endas
utgör en. Dyslexi ses då mer som ett re
a
 
Personer med dyslexi kan sinsemellan uppvisa stora olikheter, och forskare har därför sökt 
indela dyslexi i olika undergrupper. Ibland skiljer man på fonologisk och ortografisk dysle
även kallad visuell dyslexi eller ytdyslexi. Kännetecknande för personer med fonologisk 
dyslexi är svårigheter att skilja liknande språkljud åt samt svårigheter med ljudsyntes
säga att binda samman ljud till ord. Personerna har svårt att uppnå en automatisera
ordavkodning vid läsning, liksom svårigheter med rättstavning. Det är vanligt att
lässvårigheter hos barn med fonologisk dyslexi visar sig redan tidigt i de fall då 
ljudningsmetoden används i läsinlärningen. Läsningen består ofta av gissningar grundat på 
ordets visuella bild. Ortografisk dyslexi kan visa sig något senare då ett kännetecken är
eleven även efter lång erfarenhet av läsning fortfarande är beroende av en omständlig 
ljudningsteknik och ofta har en mycket ljudenlig stavning (Høien & Lundberg, 1999). 
Ortografisk dyslexi har med en svaghet i den visuella minnesfunktionen att göra. Elev
då svårt att uppfatta, tolka och minnas bokstäver och ordbilder. De blandar ofta ihop 
bokstäver som visuellt har liknande utseende och förväxlar ord med liknande form (Høien
Lundberg, 1999).  Ortografisk dyslexi har också setts som en stagnation på det alfabetisk-
fonologiska stadiet i läsutvecklingen, med svårighet att tillgodogöra sig ordens stavningssätt 
som följd, vilket påverkar den automatiserade läsningen (Høien & Lundberg, 1999). För ba
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med ortografisk dyslexi tar det längre tid att lära sig läsa, och de läser på samma nivå
yngre normalläsande barn. Vid ortografisk dyslexi har personen stora problem med 
helordsläsning och ljudar sig i stället fram. Stavningen blir ljudenlig (Høien & Lundberg, 
1999). Dessa barn svarar bra på adekvat undervisning (Catts & Kamhi, 2005). Enligt Hø
och Lundberg (1999) beror ortografisk dyslexi också på problem med fonologin men i 
mildrare form, vilket då i kombination med liten läsmängd kan resultera i svårigheter med 
helordsläsning. Vissa forskningsresultat tyder på att det även kan finnas personer som

 som 

ien 

 har läst 
ycket som ändå har problem med ortografisk läsning (Høien & Lundberg, 1999).  

t 

et i en text 
å att den blir ett verktyg för lärande (Høien & Lundberg, 1999, Hagtvet, 2009).  

 det 
, 

ar engagemang, motivation och intresse stor 
ll för läsarens vilja att förstå (Lundahl, 2009).  

 
999). Man 

träna metakognitiva strategier för att på så sätt utveckla 
sförståelseförmågan.  

 

m
 
3.7.3 Svårigheter med läsförståelse 

Høien & Lundberg (1999) hänvisar till Crain & Schankweiler (1990) som konstaterat att de
inte bara är avkodningen som drabbas av fonologiska svårigheter utan så även förståelsen. 
En elev med lässvårigheter löper risk att tidigt lära sig att undvika läsning och bli en passiv 
läsare som saknar de metakognitiva funktioner som krävs för att ta till sig innehåll
s
 
Om en elev har svårigheter att förstå texter kan det även finnas andra förklaringar. Det kan 
röra sig om bristande läsvana, otillräckliga bakgrundskunskaper och dåligt ordförråd, men
kan alltså också handla om att läsaren har ett passivt förhållningssätt till texten (Lundahl
2009). Alla språknivåer används vid läsning: fonologi, morfologi, syntax, semantik och 
förmågan att kunna läsa mellan raderna (Lundahl, 2009). Kännedom om lässtrategier och 
goda bakgrundskunskaper kan i viss mån kompensera språkliga svårigheter, även textens 
sammanhang underlättar. Eleverna måste alltså läras att hela tiden både se till textens detaljer 
och söka en förståelse av helheten. Dessutom spel
ro
 
Hagtvet (2009) menar att mycket utav fokus idag ligger på avkodning och förståelse var för 
sig, men att det viktiga multiplikationstecknet dem emellan har en tendens att glömmas bort.
Idag ägnas i många fall för lite tid åt att träna läsförståelse (Høien & Lundberg, 1
måste också ge tid åt att 
lä
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3.8 Inlärning av främmande språk 

Många språkinlärningsforskare utgår från tanken att språket är något som omger oss och 
genom lyssnande och läsande får inläraren en språklig input som omvandlas till intake. Noam 
Chomsky menade att människan har ett genetiskt anlag för språkinlärning. Ett annat sätt att se 
språkinlärning är att betrakta den som ett socialt fenomen där mening skapas av lyssnaren och 
läsaren genom samspel och interaktion. Det första synsättet innebär att vi är inlärare av ett 
språk, medan det andra synsättet innebär att vi lär genom att använda språket (Lundahl, 2009). 
Rod Ellis har sammanfattat hur man i klassrummet kan använda resultaten från 
språkinlärningsforskningen. Han pekar till exempel på att grammatik kan läras in genom 
träning av fraser, att språket måste ha ett innehåll och vara redskap för kommunikation, att 
eleverna måste få en stor mängd input och många tillfällen till output samt att undervisningen 
måste ta hänsyn till elevers olikheter (Lundahl, 2009). 
 
John Carroll identifierade redan på 60-talet fyra faktorer som var viktiga för inlärningen av ett 
främmande språk; fonologisk avkodning, grammatisk förmåga, induktiv 
språkinlärningsförmåga och förmågan att lära och komma ihåg många grammatiska och 
fonetiska associationer (Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman & Bishop-Marbury, 1991). 
Däremot är inte inlärningsförmåga i så hög grad kopplad till intelligens. En undersökning 
gjord av Sparks, Ganschow och Patton (2008) visar också att även om den kognitiva 
förmågan (IQ) är sammankopplad med tillägnandet av ett främmande språk, var den inte en 
avgörande faktor för kunskapsutvecklingen. Dock var denna undersökning för liten för att 
några generella slutsatser skulle kunna dras.  
 
3.9 Läs - och skrivsvårigheter och inlärning av främmande 
 språk 

Sedan 1980-talet har forskningen kring inlärning av främmande språk fokuserat på relationen 
mellan L1 (modersmål) och L2 (främmande språk) och då framförallt hur kunskaperna i 
modersmålet påverkar inlärningen i det främmande språket hos barn i behov av särskilt stöd. 
Enligt ”The Linguistic Coding Differences Hypothesis” kommer svårigheter med fonologi, 
ortografi, syntax (satslära) och semantik (betydelselära) att överföras till inlärning och läsande 
på det nya språket (Kahn-Horwitz, Shimron & Sparks, 2006). Det finns också en koppling 
mellan god läsförståelse på modersmålet och goda kunskaper i ett främmande språk 
(Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman & Bishop-Marbury, 1991).  
 
Många studier har funnit att fonologiska problem är det som hade direkt och störst påverkan 
på inlärningen av främmande språk (Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman & Bishop-
Marbury, 1991). Fonologisk avkodning i modersmålet har visat sig kunna förutsäga både 
avkodning och läskunnighet i det främmande språket. Då introduktionen av ett främmande 
språk oftast sker när barnen är lite äldre, består forskningen främst av undersökningar gjorda 
på äldre barn. Sparks, Ganschow och Patton (2008) hänvisar dock till en finsk undersökning 
gjord 1999 av Dufva och Voeten, där de menar att läs- och skrivkunnighet (performance) i 
modersmålet i år 1 var en god indikator på engelskkunskaper i år 3. Även i en nyligen 
genomförd studie (Sparks, Ganschow & Patton, 2008) fann man att avkodningskunskaper i 
modersmålet på lågstadiet kunde förutsäga ordavkodning i främmande språk flertalet år 
senare på högstadiet.  
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Det finns också elever som fått problem att lära sig ett främmande språk och haft betydligt 
sämre resultat i språk än i skolans övriga ämnen. Bland dessa finns elever vars problem i 
modersmålet inte upptäckts, eftersom eleverna haft mycket goda strategier att kompensera för 
sina svårigheter. Då man sedan gått in och undersökt eleverna har det visat sig att de tidigt i 
skolan haft problem med att läsa, skriva och/eller muntliga svårigheter (Ganschow, Sparks, 
Javorsky, Pohlman & Patton, 1992). 
 
Vilken inlärningsstil en elev har spelar en stor roll vid inlärningen av främmande språk (Peck, 
2005). Just vid språkinlärning är det viktigt att eleven har tillgång till olika inlärningsstilar. 
Samtidigt som en mängd detaljer ska uppmärksammas, ska eleven också ha förmåga att ge sig 
ut i det okända. Elever som har en mycket specialiserad inlärningsstil kan få svårigheter med 
sitt främmande språk, även om eleven inte har specifika läs- och skrivsvårigheter. Forskare 
menar att barn med inlärningssvårigheter ofta får problem med språkförståelsen, eftersom de 
har svårt med den komplexa syntaktiska strukturen i talat språk (Ganschow, Sparks, Javorsky, 
Pohlman & Bishop-Marbury, 1991). Med en anpassad undervisning där man kan ta hänsyn till 
den individuella inlärningsstilen kan eleven dock lyckas bra. 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det med andra ord av stor vikt att ta hänsyn till 
individuella skillnader gällande läsning och skrivning för olika dyslektiker. 
 
3.10 Språk och ortografi 

Ortografins utformning har också betydelse för avkodningen. Det råder enighet om att en 
genomskinlig ortografi, det vill säga en ortografi där kopplingen mellan grafem och fonem är 
tydlig, underlättar läs- och skrivinlärning. Dessa ortografier uppmuntrar en ordigenkänning 
byggd på fonologisk avkodning. En djup, ogenomskinlig ortografi har en mer tvetydig 
koppling mellan fonem och grafem, vilket leder till en avkodning där man företrädesvis 
använder kopplingen till det ortografiska lexikonet. Franska och engelska är exempel på den 
senare typen, medan svenska räknas som en relativt genomskinlig ortografi (Miller Guron, 
2002). Firman (2000) hänvisar till forskningsresultat av Wimmer och Goswami som visat att 
tyska barn har lättare att läsa nonsensord, medan engelska barn försöker koda nonsensorden 
som riktiga ord, vilket visar att de förlitar sig på den visuella vägen. 
 
Engelskan har 43 fonem, men endast 26 bokstäver, vilket kan signalera hur komplex 
stavningen kan te sig (Miller-Guron, 2002). Engelskans stavning är både regelbunden 
(bought, sought, fought) och oregelbunden då ord som through, bough och although får helt 
olika uttal (Miller Guron, 2002).  
 
3.11 Läsinlärning i engelsktalande länder  

McGuinness (1998) menar att den metod som används mest vid läsinlärning i England är 
helordsmetoden. Först lär man barnen hela ord, därefter stavelser, sedan onset-rimes och först 
därefter fonem. Vid användning av helordsmetoden uppmuntras eleven att titta på den yttre 
formen av orden och att använda sig av kontexten vid läsning. Detta kallas i England sight-
word reading och i Sverige för helordsmetoden. Denna metod uppmuntrar inte till ett 
analytiskt sätt att läsa. Detta får till följd att engelska barn tillägnar sig ett logografiskt sätt att 
läsa vilket gör att det tar längre tid för dem att lära sig läsa förståeligt, flytande och korrekt 
(McGuinness, 1998).  
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Idag anser forskare att även goda läsare använder sig av de fina detaljerna i orden, inte bara 
den yttre formen, vilket gör att helordsmetoden oftast inte passar den dyslektiske läsaren. 
Denne behöver istället hjälp med att rikta uppmärksamheten till ordets bokstäver och struktur 
(Walker, 2000). McGuinness (1998) fann i en undersökning att amerikanska elever som lärt 
sig läsa med hjälp av real-word guessing (att utifrån ordets yttre form gissa sig till hela ordet) 
var de bästa läsarna i sexårsåldern, men då orden blev längre fungerade inte deras strategi alls. 
Då eleverna testades i åttaårsåldern var den vanligaste avkodningsstrategin antingen en 
stavelse- eller morfembaserad avkodning eller en fonologisk avkodning, men de som använde 
sig av den sistnämnda strategin gjorde då många läsfel beroende på bristande kunskap om 
engelskans stavningsmönster. 
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3.12 Pedagogiska metoder 

Även i engelsktalande länder rekommenderas samma metoder som i Sverige för att hjälpa 
dyslektiska barn att komma till rätta med läsning och skrivning. Detta gäller även då eleverna 
ska lära sig ett främmande språk. Grunden är en strukturerad multisensorisk träning där 
fonologisk medvetenhet, träning av kopplingen fonem-grafem, metakognition och 
överinlärning ingår (Townend, 2000, Walker, 2000, McGuinness, 1998). För att träna 
fonologisk medvetenhet förespråkas att man arbetar med att klappa rytmen, att dela in i 
morfem, stavelser och fonem, arbete med rim och så kallade onset-rimes det vill säga att till 
rim som -in lägga olika onsets (p-, t-, sp- ) (Walker, 2000). McGuinness (1998) kritiserar dock 
inlärning med hjälp av rimes och menar att barnen lär in ordfamiljen (–unch) som ett ljud som 
de inte kan omsätta då de möter andra familjer (–ench). Det finns alldeles för många 
ordfamiljer för att barnet ska kunna lära in dem på detta sätt, enligt McGuinness.  
 
Walker (2000) förespråkar en mycket strukturerad inlärning av fonem-grafem som till att 
börja med bygger på enskilda fonem-grafem. Även McGuinness (1998) förespråkar att man 
utgår från något barn redan kan det vill säga ljuden i sitt eget tal och att man sedan för över 
detta till skriftspråket. Hon menar också att hjärnan är speciellt anpassad till att lära sig 
visuella och auditiva mönster automatiskt genom att man hör eller ser dem flera gånger. Om 
man då får se bokstäverna och samtidigt höra ljudet letar hjärnan efter regelbundenheter och 
minns dessa. Samtidigt kommer det som inte stämmer med regeln att uppmärksammas. Detta 
gör att engelsk stavning ska tränas så att man utgår från ljudet och lär in den stavning som är 
den troligaste och först när detta sitter går in på undantagen (McGuinness 1998). Stavningen 
är ändå inte så oregelbunden som man kan tycka vid den första anblicken. Läraren måste vara 
väl insatt i hur den engelska stavningen fungerar. I engelska handlar alltså den fonologiska 
träningen inte bara om 1:1 korrespondens, det vill säga eleven behöver inte bara kunna hur de 
enskilda grafemen låter utan även hur digrafer och andra grupper av grafem som till exempel 
”igh” och ”tion” låter och stavas. Konsonantkluster behöver presenteras och nötas. Digraferna 
i engelska är mycket viktiga att lära in ordentligt. Dessa är en viktig orsak till att engelska 
elever kan få problem med läsning och stavning (McGuinness, 1998). Eleven behöver också 
uppmärksammas på vad som händer med vokalerna då den stumma vokalen e läggs till i slutet 
av ord och vad som händer med vokalljudet då ett -r läggs till. 
 
Ett sätt att gå till väga då ett nytt grafem, som till exempel ”ee”, presenteras är att eleven kan 
få ett ”clue word” och en bild att associera till. Ljudet sägs och bokstaven skrivs. Eleven läser 
ljudet i många ord tillsammans med bokstäver som tidigare gåtts igenom. Slutligen skrivs 
ordet med S.O.S.- metoden (simultaneous oral spelling), en metod för att befästa stavning som 
rekommenderas av Walker (2000). Här säger läraren först ordet och eleven säger efter. 
Därefter namnger eleven de olika bokstäver som ingår, skriver ner ordet och kontrolläser det. 
Denna metod är alltså multisensorisk och kan även användas på hela meningar. Då de 
regelbundna orden tränats in går man igenom de oregelbundna lika tydligt och strukturerat 
(Walker, 2000). Vanliga prefix och suffix (förstavelser och ändelser) tränas in till exempel hur 
ord som ”stop” blir ”stopped. 
 
Vid inlärning av ett nytt språk måste eleven få använda språket på ett multisensoriskt sätt och 
få uppleva att kunskapen är relevant och användbar. Man ska, som i all annan inlärning, utgå 
från elevens förkunskaper och se till att de nya kunskaperna får användas i många olika 
situationer. Att träna på att kategorisera ord och bygga semantiska länkar är värdefullt 
(Borwick, 2000). Att arbeta med det inlärningssätt som appellerar till elevens starka sida 
brukar rekommenderas, men vad gäller lässtrategier räcker det inte med att kunna använda en 
strategi. Både den fonologiska strategin och den visuella behövs (Walker, 2000). Lärares stöd 
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till elever för att öka deras förståelse är viktig. Ett stort ordförråd är en av de viktigaste 
förutsättningarna för god läsförmåga och sambandet mellan läsning och ordförråd är 
ömsesidigt. Ju mer läsning desto större ordförråd, ju större ordförråd desto större förståelse. 
Undersökningar visar att 98 % av orden i en text måste kunna förstås för att uppnå god 
förståelse av texten (Lundahl, 2009). När vi lär in ord i fraser får vi samtidigt kunskap om 
grammatik och minnet får stöd av sammanhanget. Att repetera orden i många olika 
sammanhang är viktigt (Lundahl, 2009). 
 
Ett dyslektiskt barn ska läsa sakta och uppmuntras att titta på ordet till dess det är uttalat. Att 
läsa fort och gissa är inte en gångbar taktik. Eleven ska också tränas i att segmentera långa 
ord. Repeterad läsning är bra för det ger både övning och överinlärning (Walker, 2000). 
Repetition är en viktig del. Minnesträning är viktig för dyslektiska barn och överinlärning är 
viktig vid minnesträning, liksom att hitta olika minnesstrategier (Walker, 2000).  
 
Vid multisensorisk träning används läsning, skrivande, lyssnande och talande simultant. Då 
används såväl elevens syn, hörsel och taktil-kinestetiska (känsel och rörelse) sinnen samtidigt. 
Eleverna ska alltså inte bara höra orden utan också läsa dem samtidigt, och de ska också ”se” 
de nya ljuden och orden genom att skriva dem. Det ska vara en explicit undervisning av 
fonologi och syntax (Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman & Patton, 1992).  
 
Förespråkare av ett mer kommunikativt angreppssätt menar att man lär in språk genom att 
lyssna (även i viss mån läsa) på målspråket och försöka förstå och hitta betydelsen i det sagda. 
Man börjar med att lyssna och går därefter över till att tala. Meningen är att eleven ska få 
mycket input på målspråket. Många elever med fonologiska problem har svårt med just 
hörförståelse, vilket leder till stora svårigheter att lära sig språk med denna metod. Om man i 
stället använder en multisensorisk metod lär man ut språkets ljudsystem direkt i stället för att 
förlita sig på att elever med fonologiska svårigheter på egen hand ska söka hitta hur språkets 
ljudsystem är uppbyggt. Dessutom får eleven två former av input – att lyssna och läsa – och 
två former av output – att prata och skriva samtidigt (Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman 
& Patton, 1992). 
 
I de flesta forskningsrapporter framhålls ett strukturerat, lärarlett arbete som ligger strax över 
elevernas förmåga. Undervisning ska ske på målspråket. I läroplanen betonas att eleverna ska 
ta eget ansvar, planera och utvärdera sitt arbete samt arbeta självständigt. Detta är dock något 
som, enligt en undersökning av Dovemark, är väldigt svårt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. I skolans värld har man tolkat individualisering som att eleverna ska arbeta 
enskilt och välja i vilken ordning uppgifter ska göras.  Självständigt arbete gör, enligt en 
undersökning av Neaslund, att kunskapsskillnaderna blir ännu större (Lundahl, 2009). Eget 
arbete kräver självgående, motiverade och ganska högpresterande elever. Det är inte bara de 
riktigt svaga läsarna som missgynnas av detta arbetssätt, utan även gråzonsbarnen, de som 
med rätt stöttning kan klara studierna relativt bra, får uppenbara problem med detta arbetssätt 
(Lundahl, 2009). Det är bra om man i undervisningen ger rika tillfällen för eleverna att ha 
gemensamma kommunikativa situationer som körläsning, sång, ramsor och fraser i stället för 
individuella talsituationer, samt givetvis att undervisningen bygger på ett positivt 
förhållningssätt (Lundberg, 2010a).  
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Många elever möter mycket engelska på fritiden, men det är inte så att alla elever lär sig 
engelska utan att få undervisning i det. Att lära sig ett språk måste ske genom aktivitet; det 
passiva ordförrådet måste för många elever införlivas genom undervisning för att de ska 
tillägna sig det i den egna språkanvändningen. Däremot ska man givetvis använda olika 
medier utanför skolan i undervisningen på detta sätt (Lundberg, 2010a). Läraren ska försöka 
utveckla elevens ”guessing competence”, det vill säga att med hjälp av kontextuella ledtrådar 
förstå textens innebörd. Eleverna blir då mer självständiga och vågar förlita sig på sina 
kunskaper.  
 
Olle Kjellin, sfi-lärare och doktor i fonetik, rekommenderar att man vid andraspråksinlärning 
utgår från några fraser som lärs in mycket noggrant. Eleverna får då både kunskap om 
språkets prosodi, dess meningsbyggnad och grammatik samt vanligt förekommande ord, 
vilket kan ge grunden för ett äkta kommunikativt arbetssätt. Att läsa mycket litteratur på 
målspråket är ett av de mest effektiva sätten att lära sig språket, både vad gäller ordförråd, 
stavning och grammatik. Har eleven läs- och skrivsvårigheter är det lätt att här hamna i en ond 
cirkel, eftersom det antagligen bär emot att läsa. Då behövs ännu fler utantilläxor där texten 
används som stöd, menar Kjellin (2002). Han menar att hörselsinnet är den enda tillgängliga 
kanalen för inlärning av språk. Hjärnan fungerar på så sätt att det ”oftast hörda blir det bäst 
ihågkomna och mest använda”, något som talar för en inlärning där eleven får höra och läsa 
hel text eller uttryck flera gånger och sedan själv får imitera, repetera och använda uttrycken. 
Det är också så att talorganen till stor del styrs av de intryck vi får via hörseln. Att öva i kör så 
att alla elever, även de som inte är så säkra, får taltid, samt att använda kroppsspråket under 
körövningarna är något Kjellin förordar.  
 
I Sverige har språkbadsprogram använts i engelskundervisningen, men resultaten har inte skilt 
sig från resultaten i de vanliga klasserna. Orsakerna kan vara att de goda resultaten av 
språkbadsprogrammen i Kanada främst gäller då eleverna börjat tidigt med språket, samt att 
franska har status som ett officiellt språk, vilket har betydelse både socialt och psykologiskt 
(Håkansson, 2003). 
 
De senaste tio åren har engelska introducerats redan i år 1 för ungefär hälften av landets 
elever. I många andra europeiska länder börjar man också allt tidigare. Det man vill uppnå är 
ett livslångt intresse för engelska. Viktiga faktorer för språkinlärning, såsom språkligt 
självförtroende, lust och intresse för språk förutsätter en tidig språkstart (Lundberg, 2010a). 
En tidig start kan också underlätta för eleverna att få bra uttal och intonation. Tvärtemot vad 
man tidigare trott är dessutom en tidig introduktion positiv för elever med svårigheter. 
Lundberg (2010a) menar att undervisningen i de tidiga åren ska fokusera på att höra-göra och 
lyssna-förstå-imitera-tala. 
 
3.13 A second bite of the apple 

Miller-Guron & Lundberg (2002) har myntat begreppet ”a second bite of the apple” som ett 
uttryck för det faktum att vissa svenska dyslektiska elever faktiskt föredrar att läsa på 
engelska i stället för svenska. Detta kallas också för DPER fenomenet (Dyslexic Preference 
for English Reading). Många svenska barn börjar lära sig engelska i skolan i årskurs 4 då de 
är 10-11 år gamla. Engelska är dock inte ett nytt språk för dem, utan de har mött språket i TV, 
musik, media och sportsammanhang långt tidigare. Engelska språket genomsyrar mycket av 
den svenska kulturen. Undervisningen i engelska tar oftast inledningsvis fokus på muntliga 
aktiviteter och kraven på att läsa, skriva och stava är mycket mindre än i andra ämnen. Detta 
ger den dyslektiska eleven möjlighet att känna sig hemma i det engelska språket innan kraven 
på det skriftliga kommer, vilket kan ge självförtroende (Miller-Guron & Lundberg, 2002). 

20 
 



Eleven känner att den befinner sig på samma nivå som övriga elever i klassen och att den 
klarar sig betydligt bättre än i andra ämnen. Det finns många dyslektiska elever som är 
duktiga på muntlig engelska, och när mötet med texter sedan kommer behöver det inte bli så 
dramatiskt, eftersom självförtroendet då är gott. Dessutom kanske föräldrar och lärare redan 
sänkt sina förväntningar på barnet och på så sätt kan pressen på barnet bli mindre. Alla i 
klassen står inför samma svårigheter då de ska börja läsa engelska och alla behöver läsa sakta, 
vilket ger dyslektiska elever en ny chans. Det kan också vara så att vissa barn som haft 
problem att lära sig läsa på svenska faktiskt får extra hög motivation att lära sig engelska.   
 
Andra faktorer kan också underlätta inlärningen av att läsa på engelska. Ungefär vid 10-års 
ålder kan dyslektiska elever ha blivit medvetna om sina fonologiska svårigheter och själva 
börjat använda den ortografiska strategin som kompensation. Denna strategi kan alltså en 
person med fonologisk dyslexi använda vid svårigheterna att koppla fonem till grafem 
(Miller-Guron, 2002). Att använda den nya strategin i mötet med det nya språket kan göra att 
eleven lyckas bättre (Miller-Guron & Lundberg, 2002). En ytdyslektiker däremot har mycket 
svårt för att använda det ortografiska lexikonet och använder då hellre en fonologisk 
avkodning. Det kan alltså vara så att de svenska elever som föredrar att läsa på engelska 
använder frekventa stavningsmönster och rim i mötet med nya ord istället för att läsa bokstav 
för bokstav. Miller-Guron och Lundberg (2002) konstaterar att det är viktigt att skolan inte 
utgår från att dyslektiska elever kommer att ha svårt med engelskan. Skolan måste testa dem 
för att kunna ge dem rätt möjligheter att utvecklas. 
 
I en undersökning gjord av Miller-Guron och Lundberg (2002) ingick tre grupper med vardera 
tio studenter mellan 17 och 35 år. Den ena gruppen bestod av dyslektiska personer som 
föredrog att läsa på engelska. Denna grupp presterade klart bättre på engelska ordkedjor än 
den andra dyslektiska gruppen trots att båda grupperna hade likartade resultat på de svenska 
ordkedjorna. I löpande text blev skillnaden inte så stor, eftersom speciellt de äldre personerna 
kunde dra nytta av kontextuella ledtrådar. 
 
En fallstudie gjord på två tvåspråkiga dyslektiska elever på Malta visade också på att språkens 
ortografi har betydelse (Firman, 2000). Det dyslektiska barn som hade problem med det 
fonologiska systemet klarade att stava engelska mer korrekt än maltesiska trots att detta språk 
var det dominanta. Vid stavningen av engelskan användes då den direkta eller visuella vägen 
(Firman, 2000). Eleven föredrog också att läsa på engelska. Det andra barnet, vars 
dominerande språk var engelska, använde den fonologiska strategin men klarade inte den 
ortografiska. Denne elev klarade den maltesiska stavningen klart bättre än den engelska. 
Däremot föredrog den sistnämnda eleven att läsa på engelska, vilket var det språk där han 
hade störst ordförråd och flyt i språket. Firman (2000) har också gjort en undersökning på två 
grupper av dyslektiska elever; den ena gruppen bestod av tvåspråkiga maltesiska barn, den 
andra av enspråkiga engelska barn. Båda grupperna fick samma resultat på ett engelskspråkigt 
stavningstest. När eleverna testades om med ett annat test där orden blivit längre och 
flerstaviga fick de engelska barnen betydligt större problem än de maltesiska barnen. Detta 
visar på att ortografin och undervisningssätt spelar roll när man ska undersöka vilka problem 
eleverna kan ha i de olika språken.  
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3.14 Identifiering   

Att identifiera svårigheter i engelska innebär en komplexitet då det handlar om ett samspel 
mellan läs- och skrivsvårigheter i modersmålet, allmän inlärning och inlärning av ett 
främmande språk (Wagner, Francis & Morris, 2005). Gällande barn i behov av särskilt stöd är 
det ofta oklart huruvida det är begränsade språkkunskaper i engelska som hindrar inlärning 
eller om det är vice versa. Att enbart identifiera elever med läs- och skrivsvårighet innebär en 
svårighet. Att då dessutom lägga till aspekten inlärning av ett främmande språk, innebär en 
utmaning. Wagner, Francis, Morris (2005) menar dock att dessa utmaningar måste tas även 
om de idag många gånger kan te sig vara oöverstigliga. Ett stort bekymmer idag är problemet 
med sen identifiering av elever med lässvårigheter i engelska då det visat sig att dessa 
problem blir svårare att överbrygga ju längre de får existera (Wagner, Francis, Morris, 2005). 
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4. METOD  

4.1 Inledning 

En undersöknings syfte styr valet av datainsamling och analys. Inom forskning brukar man 
skilja mellan kvantitativ och kvalitativ ansats. Bryman (2002) formulerar skillnaden som att 
tonvikten i en kvantitativ studie ligger på kvantifiering och prövning av teorier medan 
tyngdpunkten i kvalitativa studier ligger på ord och generering av teorier. Vårt syfte består 
delvis av att beskriva några av de svårigheter elever med läs- och skrivsvårigheter kan möta 
då de ska lära sig att läsa och förstå engelska, vilket kräver kunskap om hur dessa svårigheter 
möjligtvis kan se ut. För att ta reda på det skulle man kunna använda sig av olika kvalitativa 
metoder, till exempel genom att låta elever läsa och diskutera olika texter och utifrån det göra 
kvalitativa bedömningar. Ett annat sätt skulle kunna vara att intervjua lärare och därmed få 
deras uppfattning kring hur eleverna lyckas med sin läsning i engelska. 
 
Samma undersökning är också möjlig att genomföra med hjälp av en kvantitativ metod där 
man med hjälp av olika tester och enkäter, analyserar och jämför elevernas läsförmåga utifrån 
olika perspektiv. Här har man en valmöjlighet att antingen använda det utbud som redan finns 
på marknaden eller att konstruera eget. Det kan vara en fördel att använda ett färdigt utprovat 
och normerat test, då det innebär att resultatet är kvantifierbart. 
 
4.2 Metodval 

För att kunna bilda oss en uppfattning om elevers svårigheter och deras eventuella samband, 
ansåg vi det lämpligt att, förutom att studera litteratur, göra en jämförelse mellan elevers olika 
förutsättningar gällande ordavkodning och läsförståelse på engelska. För detta ändamål ansåg 
vi att en kvantitativ undersökningsmetod var lämpligast. Insamling av data skedde genom 
flera olika insamlingsmetoder, s.k. triangulering (Patel & Davidson, 2003). För att uppnå en 
fullgod läsning är, förutom förståelse, avkodning en viktig faktor. Då ordkedjetest (Jacobson, 
2007) är ett test som visar ordavkodningsförmågan, har vi använt detta test i form av en 
forskningsversion för att undersöka elevernas avkodning, både i svenska och i engelska.  
 
Elevernas läsförståelse, det vill säga ordförråd och deras syntaktiska och semantiska förmåga, 
har vi undersökt genom att ta del av elevernas resultat i läsförståelse på de nationella proven i 
engelska för årskurs 5. Faktorer som allmänintelligens, koncentrationssvårigheter, motivation 
och undervisning spelar givetvis en viktig roll för dessa elevers resultat samtidigt som det 
inom ramen för denna studie är omöjligt att göra en uttömmande undersökning kring dessa. 
Då vi i undersökningen även har använt oss utav elevenkäter menar vi dock att vi vid vår 
analys ändå har kunnat ta viss hänsyn till några av dessa faktorer. 
 
4.3 Datainsamlingsmetoder  

4.3.1 Litteraturstudier 

Vi har använt litteraturstudier kring språk- och läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter samt 
inlärning av främmande språk. Vi har studerat vad som skiljer svenska och engelska åt och 
hur detta kan påverka elevernas språkinlärning i engelska. 
 
4.3.2 Ordkedjetest  

För att läsning ska komma till stånd krävs både avkodning och förståelse. För att få fram 
elever som skulle kunna ha olika avkodningssvårigheter har vi i vår undersökning använt en 
forskningsversion av Jacobsons (2007) ordkedjetest, både på svenska och på engelska. Detta 
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test mäter ordavkodningsförmågan, det vill säga för att nå goda resultat i ordkedjetestet krävs 
ortografisk-morfemisk läsning och god segmentindelningsförmåga (Jacobson & Svensson, 
2006). Testningen inleds med ett bokstavskedjetest som indikerar vilken arbetshastighet 
eleven har. Därefter får eleverna utföra två parallella versioner av ordkedjetest, ett med 
svenska ord och ett med engelska. Uppgiften i dessa båda test är att i en kedja av tre 
sammanskrivna ord (t ex pojkefredhårt), med pennstreck markera var mellanrummen mellan 
orden ska vara. Ordens längd varierar och testet är upplagt på så sätt att ingen ska hinna med 
alla uppgifter. Alla tre deltesten är tidsbegränsade till två minuter per test och genomförs i 
helklass vid ett och samma tillfälle.  
 
4.3.3 Nationellt läsförståelsetest i engelska för år 5 

De nationella ämnesproven i engelska för elever i årskurs 5 är utarbetade av Skolverket och är 
ämnade att pröva mot ämnets ”mål att uppnå” för årskurs 5. Provet är ett så kallat proficiency 
test och mäter elevens allmänna färdighetsnivå i engelska oberoende hur denna färdighet har 
uppnåtts. Proven är obligatoriska och genomförs på våren i årskurs 5.  
 
Provet i engelska för årskurs 5, består av olika delprov som vart och ett fokuserar på en 
speciell färdighet utifrån de nationellt fastställda målen. Provuppgifterna är utprövade och 
granskade av lärare och andra experter och ska enligt Skolverket (2009b) bedömas med hjälp 
av en kvalitativ analys. Årets två delprov i engelsk läsförståelse syftar till att pröva förmågan 
att lokaliseringsläsa och söka information i korta meddelanden och beskrivningar i form av 
annonser samt förmågan att läsa och förstå en enkel text och att återge viss information 
(Skolverket, 2009b). Eleverna besvarar frågor dels med egna konstruerade svar eller med 
hjälp av fasta svarsalternativ. Då svaren ska skrivas med egna ord är begriplighet det enda 
kravet. Provet genomförs i egen takt. Vi ansåg dessa nationella delprov användbara i vår 
undersökning då vi genom att utvärdera resultaten kunde få en uppfattning om elevernas 
ordförråd samt deras syntaktiska och semantiska förmåga på engelska. I proven förekommer 
dessutom ord som troligtvis ligger utanför elevernas ordförråd och härmed uppmanas de att 
med hjälp av kontextuella ledtrådar använda sin guessing competence. Provresultaten fick vi 
ifrån respektive lärare, som också är de som har genomfört, rättat och bedömt dessa test. 
Enligt lärarna har ingen speciell anpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter gjorts vid 
genomförandet av testerna i de aktuella klasserna. 
 
4.3.4 Enkät 

I en av våra frågeställningar väcks frågan kring huruvida andra faktorer  påverkar elevernas 
engelska språkförmåga. För att eventuellt kunna finna svar på denna fråga, utformade vi även 
en elevenkät bestående av fem frågor (se bilaga 1). De fasta svarsalternativen till frågorna 
graderades innehållsmässigt i en vertikal ordning, både för att de skulle vara lätta för eleverna 
att överskåda och fylla i men också för att underlätta kodningen för oss. De fyra första 
frågorna hade karaktären av strukturerade attitydfrågor. Eleverna skulle på en skala, som 
varierade mellan 4-6 steg, markera vilket påstående som stämmer in på dem gällande hur 
mycket böcker de läser på sin fritid, hur de bedömer sin egen förmåga i engelska, deras 
inställning till undervisningen i engelska samt hur de upplevde undervisningsnivån. Den 
avslutande frågan bestod av en öppen fråga där eleverna med egna ord skulle skriva på vilka 
sätt de eventuellt möter engelska utanför skolan. Då vi vid första testtillfället fann att vi hade 
missat att komplettera denna sista fråga med hur ofta de möter engelska på fritiden, gav vi 
eleverna en muntlig instruktion om att även skriva detta.  
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4.4 Dataanalys 

Resultaten av de tre delarna i ordkedjetestet samt enkätsvaren kodades och sammanställdes 
med hjälp av dataprogrammet Excel. Dessa sammanställningar utökades därefter med 
resultaten av läsförståelsetestet. Jämförelser gjordes utifrån många olika utgångspunkter och 
perspektiv i syfte att försöka utkristallisera samband och mönster. För att tydliggöra vissa 
resultat och samband, konstruerades lämpliga diagram och tabeller. 
 
4.5 Urval och tillvägagångssätt 

Vår studie består av undersökningar gjorda på fem klasser i årskurs 5. Skolorna är alla F-9 
skolor placerade i olika kommuner i södra Sverige. Klasserna valdes, efter samtal med 
rektorer och lärare, utifrån kriteriet att det finns elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen. 
Vi har valt att inrikta oss på årskurs 5 då vi finner det lämpligt att jämföra 
avkodningsresultaten med läsförståelsedelen i de nationella proven i engelska år 5. Denna 
studies tidsbegränsning avgjorde antalet deltagande klasser.  
 
Ordkedjetesten och enkäterna genomfördes utav oss vid ett och samma tillfälle, efter 
överenskommelse med respektive klasslärare. Vid detta tillfälle informerades eleverna om hur 
viktig deras medverkan är och de påmindes om sin anonymitet i den färdiga uppsatsen. Vi 
upplevde, med något enstaka undantag, alla elever som väldigt peppade och entusiastiska 
inför testningen. Vid detta tillfälle fick vi även ta del av elevernas resultat på de nationella 
proven i engelsk läsförståelse. 
 
 4.6 Bortfall 

Bortfallet varierade i de olika klasserna men var totalt sett 11 elever (9,3 %). Det slutliga 
antalet elever som har deltagit i vår undersökning är 100. Anledningarna till bortfallen 
varierade. Några missivbrev hade svårt att komma tillbaka till skolan, någon enstaka elev 
visade tveksamhet till att delta i undersökningen och några elever hade vid sammanställning 
ännu inte gjort läsförståelsedelen i det nationella provet i engelska. 
  
4.7 Etiska frågeställningar 

När man gör en studie är det viktigt att göra etiska överväganden. Vi har tagit del av de 
forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2003). De fyra krav som där omnämns är: 
 

 Informationskravet: syftet med undersökningen ska framgå och att det är frivilligt att 
delta. 

 Samtyckeskravet: deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Är 
deltagaren under 15 år, ska medverkan även godkännas av målsman.  

 Konfidentialitetskravet: enskilda individer ska inte kunna identifieras av utomstående. 
 Nyttjandekravet: de uppgifter som samlas in om deltagarna i undersökningen, får bara 

användas i det syfte som avses och sedan förstöras. 
 
Samtliga elever fick ett missivbrev (se bilaga 2) där elev och målsman informerades om 
studien och dess syfte, villkor för deltagande samt att deltagandet är anonymt. Här 
efterfrågades även föräldrarnas samtycke. Vi informerade om att svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och var tydliga med att allt deltagande är frivilligt. Listor med 
deltagarnas resultat och åsikter förvaras på ett sådant sätt att endast vi som genomfört 
undersökningen har tillgång till dem. Inga namn, skolor eller kommuner nämns.  
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4.8 Giltighets- och tillförlitlighetsproblematik  

Viktiga kriterier för bedömning av en samhällsvetenskaplig forskning är enligt Bryman 
(2002) reliabiliteten och validiteten. En forsknings reliabilitet, dvs. hur tillförlitlig den är, 
beror dels på att rätt urval använts, dels på att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 2007). 
Reliabiliteten vid kvantitativa studier kan t ex mätas genom att man genomför ett test vid två 
olika tillfällen. Om mätningen har hög korrelation, anses reliabiliteten vara hög (Bryman, 
2002). I vår undersökning har det tyvärr inte funnits utrymme för flera testningstillfällen. 
Ordkedjor har visat sig ha hög reliabilitet och avspeglar därmed ordavkodning på ett 
tillförlitligt sätt. Det kan därmed användas som screeningtest för att hitta elever som har läs– 
och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999).  
 
En enkätfråga har hög reliabilitet om man får samma svar vid upprepade mätningstillfällen 
(Bryman, 2002). Vi har inte haft möjlighet att upprepa undersökningen men då våra frågor till 
största delen består av strukturerade attitydfrågor, anser vi dock dem ha hög reliabilitet. 
Uppgifterna i de nationella ämnesproven har prövats och utvärderats av lärare och experter 
(Skolverket, 2009b) och bedöms av oss som tillförlitliga. Bedömningen av 
läsförståelsedelarna för år 5 lämnar dessutom lite utrymme för lärarens subjektiva omdöme. 
Inom detta arbetes ram har det endast varit möjligt att studera ett fåtal klasser och de elever 
med läs- och skrivsvårigheter som ingår i dessa. Undersökningen har endast genomförts vid 
ett tillfälle i respektive klass. Detta påverkar givetvis reliabiliteten. 
 
Validitet innebär att undersökningarna är relevanta och verkligen ger svar på det man avsett 
sig ta reda på (Thurén, 2007). Resultatet vid en undersökning bör bli detsamma oavsett vilken 
undersökningsmetod som har använts. Intern validitet talar om huruvida de faktorer man 
studerar har ett kausalt förhållande eller inte och extern validitet innebär huruvida resultaten 
kan generaliseras (Bryman, 2002). Då ordkedjetestet är ett normerat test ansåg vi det 
användbart dels för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter samt för att undersöka 
om man kan hitta elever vars avkodning skiljer sig i svenska och engelska. För att öka 
validiteten för undersökningar som berör attityder och personliga värderingar bör flera olika 
metoder, teorier och infallsvinklar användas (Svenning, 2003). Denna undersöknings mindre 
omfång har dock inneburit möjlighet att endast använda enkät för detta ändamål. Att 
undersökningen är av begränsad omfattning betyder dessutom att det kommer att vara svårt att 
dra några generella slutsatser utifrån resultaten.  
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5. RESULTAT  

5.1 Inledning 

Vår empiriska undersökning behandlar den del av syftet där vi har för avsikt att försöka 
beskriva några av de svårigheter elever med läs- och skrivsvårigheter kan möta då de ska lära 
sig engelska. Resultatet kommer att redovisas utifrån rubrikerna: 
 

 Förhållandet mellan svensk och engelsk ordavkodning 
 Sambandet mellan svenska ordkedjor och engelsk läsförståelse 
 Differensen mellan svenska och engelska ordkedjor kopplat till engelsk 

läsförståelse 
 Pojkars och flickors resultat 
 Elevernas inställning till engelskämnet kopplat till läsförståelse 
 Elevernas inställning till engelskämnet kopplat till svensk avkodning 
 Elevernas uppfattning om engelskundervisningen 
 Elevernas läsvanor  

 
Den andra delen av vårt syfte, där olika faktorer som kan underlätta denna inlärning 
diskuteras, tas upp vidare i uppsatsens diskussionsdel. 
 
Vi kommer att redovisa jämförelser mellan elevers resultat i ordavkodning på svenska, på 
engelska samt resultat i läsförståelse på de nationella proven för år 5. Vi har genom denna 
jämförelse försökt förstå hur avkodning påverkar elevers läsförståelse i engelska samt haft för 
avsikt att identifiera elever som kan tänkas ha olika svårigheter i detta ämne. I vår ambition att 
försöka förstå vilka faktorer som kan påverka ovanstående resultat har viss analys gjorts 
utifrån ett könsperspektiv, men också med hjälp av elevernas egen uppfattning av och 
inställning till ämnet. 
 
Vårt mål är att redovisa ett så tydligt resultat som möjligt. Det innebär att då vårt intresse vid 
vissa analyser har legat i de elevgrupper som har befunnit sig i marginalerna av vår 
undersökningsgrupp, har vi använt oss av den så kallade extremgruppsanalysen och vid dessa 
analyser därmed uteslutit den ”stora massan” av elever. 
 
För att ytterligare kunna belysa och förtydliga våra resultat har viss hänvisning gjorts till 
tidigare liknande undersökningar. 
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5.2 Förhållandet mellan svensk och engelsk ordavkodning 

I figur 1 kan vi se resultatet på elevernas svenska ordkedjor på x-axeln och de engelska på y-
axeln. Det framgår att den svenska och engelska avkodningen följs åt i de flesta fall; är man 
duktig på svensk avkodning är man också relativt sett också duktig på engelsk avkodning. 
Korrelationen, det vill säga det totala sambandet är här mycket hög (r=0,81). Om 
ordavkodningen i de båda språken hade varit identisk, skulle korrelationen för testen varit 1,0. 
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Figur 1: Plottning av resultat på svenska respektive engelska ordkedjor 
 
Christer Jacobson (2007) har i en liknande undersökning jämfört medelvärdet på svenska och 
engelska ordkedjor för elever mellan år 4-9. Han fann i sin undersökning att medelvärdet på 
svenska ordkedjor för år 5 låg på 33, vilket stämmer mycket väl med vårt resultat där 
medelvärdet är 33,19. På de engelska ordkedjorna blev medelvärdet 25 i Jacobsons 
undersökning, medan den blev mycket högre, 30,19, i vår undersökning.  
 
I Jacobsons undersökning (2007) presterade elever med låga värden på de svenska 
ordkedjorna förhållandevis sämre på de engelska. Vi har i vår undersökning en liten grupp på 
tre elever som har strax över 10 på de svenska ordkedjorna och 6 respektive 4 på de engelska, 
men vi har också mycket svaga svenska avkodare som har lika eller bättre resultat på de 
engelska ordkedjorna. 27 % av eleverna klarade det engelska ordkedjetestet bättre än det 
svenska. Dessa elever finns både bland de svaga och starka svenska avkodarna. Medelvärdet 
för de trettio elever som hade lägst resultat på de svenska ordkedjorna är 21. Dessa elever fick 
ett medelvärde på 19,7 på de engelska. De trettio elever som hade högst resultat på de svenska 
ordkedjorna fick ett medelvärde på 42,7 på de svenska och 37,6 på de engelska ordkedjorna. 
Vår undersökning visar alltså att de elever som har ett högre resultat på de engelska 
ordkedjorna än de svenska inte bara finns bland de allra bästa avkodarna.  
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I undersökningen finns tre elever som presterar betydligt bättre på de engelska ordkedjorna än 
på de svenska. Där hade en elev 29 på de engelska och 15 på de svenska, nästa hade 41 
respektive 29 och den tredje eleven hade 47 på de engelska och 31 på de svenska. Dessa 
elevers goda resultat skulle kunna bero på att de faktiskt har lättare för att avkoda på engelska 
än på svenska i enlighet med de teorier Miller-Guron (2002) presenterat. Även Jacobson 
(2007) fann en elev med betydligt bättre engelsk avkodning. Där kunde resultatet förklaras 
med att hans föräldrar kom ifrån ett engelsktalande land. I vårt fall finns inte riktigt samma 
tydliga koppling. Den ena eleven hade engelsktalande släktingar, men frågan är om detta kan 
sägas påverka avkodningen i så hög grad. En utav dessa elever ligger mycket lågt i resultat på 
de svenska ordkedjorna men högt på de engelska. Eleven hade ett mycket bra resultat på 
läsförståelsen och ett högt resultat på bokstavskedjorna. Detta är en elev som hade behövt 
testas om för att se om resultaten verkligen stämmer eller om något hänt i provsituationen då 
eleven gjorde det svenska testet.  
 
5.3 Sambandet mellan svenska ordkedjor och engelsk 
 läsförståelse 

Resultatet vid jämförelsen mellan svenska ordkedjor (x-axeln) och engelsk läsförståelse (y-
axeln) visar en betydligt spretigare profil (r=0,46) än jämförelsen mellan ordkedjor. 
Maxpoängen för årets nationella prov i engelsk läsförståelse var 31 poäng. 
 

 
Figur 2: Plottning av resultat på svenska ordkedjor och lärförståelseresultat. 
 
Vi ser att fler starka avkodare än svaga har högre poäng på läsförståelsen, men vi ser också 
tydligt att det finns många relativt duktiga avkodare som har problem med förståelsen. Bland 
de 32 elever som har lågt resultat på svenska ordkedjor (30 eller mindre) är det åtta elever 
som har ett resultat som överstiger 20/31 på läsförståelsen och endast femton elever som har 
lägre än 15. Detta visar att det finns sätt att kompensera för bristande avkodning. Även bland 
de elever som har 35 och över på de svenska ordkedjorna finns 9 elever under 15 poäng och 3 
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elever som inte kommer att bli godkända på läsförståelsedelen på de nationella proven. 
Gränsen för att nå godkänt i årets (2010) engelska läsförståelseprov går vid 11 poäng. Vid en 
jämförelse av dem som inte blir godkända på detta prov, det vill säga har 10 poäng eller 
mindre, visar resultatet på en mycket stor spridning gällande avkodningsförmåga.  
 
5.4 Differensen mellan svenska och engelska ordkedjor och engelsk 
 läsförståelse 

De elever som klarade de engelska ordkedjorna bättre än de svenska fick ett medelvärde på 23 
på läsförståelsen, medan de elever som hade sämre på de engelska ordkedjorna fick ett 
medelvärde på 20. Spridningen av resultaten inom den sistnämnda gruppen är mycket stor, 
vilket gör att man inte kan dra några direkta kopplingar mellan differens och läsförståelse.  
 
I spannet 20-30 svenska ordkedjor och 10-30 engelska ordkedjor (se figur 1) finns många 
elever som lyckats mycket bra med läsförståelsen och andra som är klart underkända. Det 
finns i vår undersökning ingen koppling mellan elevernas resultat på läsförståelsen och ett 
bättre eller sämre resultat på de engelska ordkedjorna. De elever som i vår undersökning 
hamnade allra lägst både på svensk och engelsk avkodning (under 20 både på de svenska och 
engelska) hade dock också svårt med läsförståelsen.  
 
5.5 Pojkars och flickors resultat  

Flickornas resultat ligger högre än pojkarnas både på svenska och engelska ordkedjor. De får 
medelvärde 37,2 på de svenska och 32,11 på de engelska, medan pojkarnas resultat blir 28,7 
på de svenska ordkedjorna och 28,1 på de engelska. Intressant att notera är att flickornas 
resultat är klart lägre på de engelska än de svenska, medan pojkarna här egentligen inte har 
någon större skillnad i resultat, något som också Jacobsons undersökning (2007) visat. Trots 
att flickorna får ett högre medelvärde på ordkedjor blir det inte någon större skillnad mellan 
könen då vi tittar på resultaten på läsförståelse. Pojkarna medelvärde är här 20,9 och 
flickornas 21,3.  
 
5.6 Elevernas inställning till engelskämnet kopplat till engelsk 
 läsförståelse 

I vår undersökning fick eleverna i uppdrag att, utifrån en 4-gradig skala ifrån ”Inte roligt” till 
”Mycket roligt”, fylla i sin inställning till undervisningen i engelska.   
 

Läsförståelse Inte roligt Ganska roligt Roligt Mycket roligt 

0-10 p 2 
(17%) 

7 
(58%) 

2 
(17%) 

1 
(8%) 

11-20 p 7 
(21%) 

16 
(47%) 

9 
(26%) 

2 
(6%) 

21-31 p 6 
(12%) 

19 
(37%) 

16 
(31%) 

10 
(20%) 

Tabell 1: Tabell över elevers inställning till undervisningen i engelska, grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat i engelsk läsförståelse på nationellt prov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. 
Procentsiffrorna är avrundade till hela tal. Tre av undersökningens elever finns ej med då de vid 
sammanställningen ännu ej gjort läsförståelseprovet. 
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Vi kom i vår undersökning fram till att det inte finns något signifikant samband mellan 
elevers läsförståelse i engelska och vad de tycker om ämnet (r =0,14). Tabellen ovan visar att 
i den grupp som har stora bekymmer med läsförståelse i engelska, upplever en knapp femtedel 
att engelska inte är roligt. Dock anser 4/5 av eleverna i denna grupp att engelska är ganska till 
mycket roligt. Även bland de högpresterande eleverna upplever majoriteten av eleverna att 
engelska är roligt, men det finns också några elever som inte uppskattar ämnet, trots sina goda 
läsförståelseresultat.  
 
5.7 Elevernas inställning till engelskämnet kopplat till  
 svensk avkodning 

Resultatet blir annorlunda om den svenska avkodningen utgör grunden för grupperingen. 
 

Svensk avkodning Inte roligt Ganska roligt Roligt Mycket roligt 

0-15 p 2 
(33%) 

2 
(33%) 

2 
(33%) 

0 
(0%) 

16-30 p 4 
(15%) 

13 
(50%) 

6 
(23%) 

3 
(12%) 

31-45 p 10 
(16%) 

24 
(39%) 

19 
(31%) 

9 
(14%) 

46-60 p 1 
(17%) 

3 
(50%) 

1 
(17%) 

1 
(17%) 

Tabell 2: Tabell över elevers inställning till engelskämnet grupperat i intervaller utifrån deras resultat på 
svenska ordkedjor. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. Procentsiffrorna är avrundade till hela tal. 
 
De som ligger lågt på ordavkodningen upplever ämnet som mindre roligt än de som ligger 
lågt på läsförståelse. Dock är dessa grupper väldigt små (2/6 respektive 2/10 elever), så 
siffrorna kan bli missvisande. Man kan här precis som vad gällde resultaten utifrån 
läsförståelse, konstatera att de flesta eleverna uppfattar engelskämnet som roligt. 
 
5.8 Elevernas uppfattning om engelskundervisningen 

För att undersöka elevernas uppfattning om undervisningen i engelska, lät vi dem på ett 
liknande sätt som ovan, fylla i en 6-gradig skala innehållande kategorier från ”Mycket svår” 
till ”Mycket lätt”. 
 
Läsförståelse Mycket lätt Lätt Ganska lätt Lite svårt Svårt Mycket svårt 

0-10 p 0 
(0%) 

3 
(25%)

2 
(17%) 

4 
(33%) 

3 
(25%) 

0 
(0%) 

11-20 p 1 
(3%) 

8 
(23%)

7 
(21%) 

13 
(38%) 

4 
(12%) 

1 
(3%) 

21-31 p 18 
(35%) 

7 
(14%)

18 
(35%) 

7 
(14%) 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

Tabell 3: Tabell över elevernas uppfattning om undervisningen i engelska, grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat i engelsk läsförståelse på nationellt prov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. 
Procentsiffrorna är avrundade till hela tal. Tre av undersökningens elever finns ej med då de vid 
sammanställningen ännu ej gjort läsförståelseprovet. 
 
När man tittar överlag bland alla elever stämmer dessa två variabler relativt väl överens (r = 
0,51), vilket främst visar sig bland de elever som hade högst resultat på läsförståelsen, då de 
placerar ämnet inom någon av de tre kategorier som i olika grader anser engelska vara lätt. I 
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denna grupp är det endast ett fåtal elever som anser engelska vara svårt i någon form. I den 
grupp som hade sämst läsförståelseresultat finns det inte någon som tycker att ämnet är 
mycket svårt medan det något anmärkningsvärt är 45 % som upplever att engelska är ganska 
lätt eller lätt, trots att de som sagt uppvisar svårigheter i läsförståelsen.  
 
5.8.1 Pojkars och flickors uppfattning om engelskundervisningen 

För att undersöka om det råder någon skillnad mellan pojkar och flickors uppfattning om 
undervisningen i engelska har vi sammanställt resultaten sett ur ett könsperspektiv. 
 
Läsförståelse Mycket lätt Lätt Ganska lätt Lite svårt Svårt Mycket svårt 

0-10 p 0 
(0%) 

2 
(33%)

1 
(17%) 

2 
(33%) 

1 
(17%) 

0 
(0%) 

11-20 p 1 
(6%) 

4 
(25%)

3 
(19%) 

8 
(50%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

21-31 p 9 
(37%) 

4 
(17%)

10 
(42%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Tabell 4: Tabell över pojkarnas uppfattning om undervisningen i engelska, grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat i engelsk läsförståelse på nationellt prov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. 
Procentsiffrorna är avrundade till hela tal.   
 
Av pojkarna uppger 26 % att det i någon grad är svårt med engelska, medan motsvarande 
siffra är 41 % hos flickorna. Detta trots att fler flickor har ett högre resultat.  
 
Läsförståelse Mycket lätt Lätt Ganska lätt Lite svårt Svårt Mycket svårt 

0-10 p 0 
(0%) 

1 
(17%)

1 
(17%) 

2 
(33%) 

2 
(33%) 

0 
(0%) 

11-20 p 0 
(0%) 

4 
(22%)

4 
(22%) 

5 
(28%) 

4 
(22%) 

1 
(6%) 

21-31 p 9 
(33%) 

3 
(11%)

8 
(30%) 

6 
(22%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

Tabell 5: Tabell över flickornas uppfattning om undervisningen i engelska, grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat i engelsk läsförståelse på nationellt prov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. 
Procentsiffrorna är avrundade till hela tal.  
 
5.9 Elevernas läsvanor 

För att kunna undersöka hur elevers läsvanor eventuellt kan påverka deras språkförståelse i 
engelska, lät vi dem även tala om hur ofta de läser böcker på fritiden. 
 

Läsförståelse Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

0-10 p 1 
(8%) 

4 
(33%) 

5 
(42%) 

1 
(8%) 

1 
(8%) 

11-20 p 1  
(3%) 

10 
(29%) 

10 
(29%) 

11 
(32%)  

2 
(6%) 

21-31 p 1 
(2%) 

7 
(14%) 

16 
(31%) 

14 
(27%) 

13 
(25%) 

Tabell 6: Elevernas svar på frågan hur ofta de läser böcker på fritiden grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat på nationellt läsförståelseprov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. Procentsiffrorna 
är avrundade till hela tal. Tre av undersökningens elever finns ej med då de vid sammanställningen ännu ej gjort 
läsförståelseprovet 
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Resultatet visar att de elever som har lågt resultat på läsförståelse också läser böcker i mindre 
omfattning. Däremot kan man tydligt se, att bland de elever som har god läsförståelse är det 
en mycket större andel som läser böcker ofta och mycket ofta.  
  
5.9.1 Pojkars och flickors läsvanor 

Då man närmare undersöker pojkarnas läsvanor kan man se att inte någon pojke med lågt 
resultat på läsförståelsen läser böcker ofta eller mycket ofta. I gruppen med högst resultat på 
läsförståelse är spridningen mer jämnt fördelad mellan de olika kategorierna, bortsett från den 
elev som uppger att han aldrig läser böcker på fritiden. 
 

Läsförståelse Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

0-10 p 1 
(17%) 

3 
(50%) 

2 
(33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

11-20 p 1  
(6%) 

4 
(25%) 

6 
(38%) 

4 
(25%)  

1 
(6%) 

21-31 p 1 
(4%) 

6 
(25%) 

6 
(25%) 

6 
(25%) 

5 
(21%) 

Tabell 5: Pojkarnas svar på frågan hur ofta de läser böcker på fritiden grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat på nationellt läsförståelseprov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. Procentsiffrorna 
är avrundade till hela tal.  
 
Vid jämförelse av flickornas läsvanor, finns det inte någon flicka som uppger att hon aldrig 
läser böcker. I gruppen med lågt läsförståelseresultat ligger tyngdpunkten av svaren i 
kategorin som anger att de läser böcker ibland, men det finns även ett par flickor som menar 
att de läser ofta eller mycket ofta. De som har god läsförståelse läser oftare böcker.  
 

Läsförståelse Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

0-10 p 0 
(0%) 

1 
(17%) 

3 
(50%) 

1 
(17%) 

1 
(17%) 

11-20 p 0  
(0%) 

6 
(33%) 

4 
(22%) 

7 
(39%)  

1 
(5%) 

21-31 p 0 
(0%) 

1 
(4%) 

10 
(37%) 

8 
(30%) 

8 
(30%) 

Tabell 6: Flickornas svar på frågan hur ofta de läser böcker på fritiden grupperat i intervaller utifrån deras 
resultat på nationellt läsförståelseprov år 5. Siffrorna under varje kategori anger antal elever. Procentsiffrorna 
är avrundade till hela tal. 
 
Undersökningen visar att både bland pojkar och bland flickor är det de goda läsarna som 
också läser mest. Däremot är det bara 35 % av pojkarna som uppger att de läser böcker ofta 
eller mycket ofta, jämfört med flickorna där motsvarande siffra är 51 %. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

En begränsning i studien skulle kunna vara att antalet elever med diagnostiserade läs- och 
skrivsvårigheter är relativt låg, men då ordkedjetestet väl visar elevers 
ordavkodningsförmåga, anser vi att det inte har varit några bekymmer att avgöra vilka elever 
som har läs- och skrivsvårigheter.  
 
En möjlig svaghet kring ordkedjetestet är att då det utförs intensivt under två minuter, kan en 
liten koncentrationsstörning vid genomförandet få relativt stora konsekvenser. Detta har vi 
tagit i beaktande vid analysarbetet gällande någon elev som visade ett tvetydigt resultat. Dock 
upplevde vi majoriteten av eleverna som väldigt peppade och entusiastiska vid testtillfällena.  
 
Vid analysarbetet av resultaten har en brist gällande undersökningens enkät framkommit. Den 
sista frågan gällande huruvida eleverna möter engelska på fritiden, anser vi borde ha varit 
utformad som en strukturerad attitydfråga med tydliga alternativ kring hur ofta eleverna möter 
engelska. Då den nu har varit formulerad som en öppen fråga, där vi muntligen fick be 
eleverna fylla i hur ofta de möter engelska, har det till viss del komplicerat sammanställningen 
av resultaten på denna fråga och något försvårat analysarbetet av dessa svar. Vid analysen 
upptäcktes även att vid frågan om elevernas inställning till engelskämnet borde 
svarsalternativen utökats med minst ett ytterligare alternativ. Tre av fyra svarsalternativ 
benämner engelska i någon grad som roligt, vilket kan innebära ett något missvisande resultat. 
 
Tre av undersökningens deltagare, hade vid sammanställningen av resultaten ännu inte gjort 
läsförståelsedelen av de engelska nationella proven. De har därmed inte tagits med i de 
sammanställningar och analyser som involverar detta prov. 
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6.2 Analys och diskussion av resultat 

Vi har funnit att ordkedjor (Jacobson, 2007) kan vara ett värdefullt instrument för att tidigt 
kunna hitta elever som har eventuella avkodningsbekymmer på engelska. Det är ett mycket 
enkelt test att genomföra, tar lite tid i anspråk och det är lätträttat. Dessutom tycker eleverna 
det är roligt att genomföra. Vi hittar dels elever som får likartade resultat i svenska och 
engelska, dels elever vars resultat i de båda språken skiljer sig åt, vilket skulle kunna tyda på 
att olika avkodningsstrategier används. Vi påminns om komplexiteten i att analysera elevers 
”kunskapsnivå” då dessa elevers läsförståelseresultat visar att det inte är någon helt klar 
koppling mellan dessa och avkodningsresultaten. Trots att avkodning väl anses förutsäga en 
elevs läsförmåga, fann vi att det bland de svaga avkodarna i båda språken finns elever som 
lyckas prestera förhållandevis höga resultat på den engelska läsförståelsen. Detta förstärker 
ytterligare variationen av svårigheter att ta hänsyn till. Detta indikerar att bara inom denna 
begränsade grupp brottas förmodligen eleverna med olika bekymmer i engelska. 
    
6.2.1 Svensk och engelsk avkodning – ett sätt att tidigt identifiera svårig- 
 heter? 

Miller-Guron och Lundberg (2002) konstaterade att vi inte ska ta för givet att dyslektiker 
kommer att få problem med engelskan, utan att det tvärtom kan finnas dyslektiker som 
föredrar att läsa på engelska. En anledning skulle, enligt författarna, kunna vara att vissa 
dyslektiker kan föredra att läsa på engelska på grund av att engelskan gynnar ett ortografiskt 
sätt att läsa. I vår undersökning fann vi många elever som hade ungefär samma resultat på de 
svenska ordkedjorna men mycket olika resultat på de engelska. Vi hittade till exempel elever 
som ligger runt 40 på de svenska ordkedjorna men som på de engelska hade en spridning på 
mellan 23 och 49. När man jämför hur eleverna lyckas i läsförståelse finns det ingen tydlig 
koppling till eventuella olikheter i avkodning på de båda språken. Vi ser ingen koppling 
mellan att vara en bättre avkodare på engelska än på svenska och ett bättre resultat på 
läsförståelsen. Att bara använda skillnaden mellan engelska och svenska ordkedjor för att 
identifiera olika svårigheter i engelska kan vi av resultaten i vår undersökning alltså inte se 
som en möjlighet. Skulle vårt elevurval bestått av fler elever med dyslektiska svårigheter hade 
kanske resultatet sett annorlunda ut.  
 
Däremot skulle det vara mycket intressant att gå in på individnivå för att se om elevernas 
olikheter i de två språken beror på olikheter i avkodningsstrategier, något som har betydelse 
för hur man ska arbeta med de svaga elevernas avkodning. Båda strategierna behövs och en 
svag elev kräver då mer träning. I undersökningen kan vi emellertid se att den grupp som 
klarade engelska ordkedjor sämre än svenska upplever engelskämnet som svårare än de som 
klarade de engelska ordkedjorna bättre. Detta skulle kunna tyda på att avkodningen i engelska 
upplevs som ett hinder för dessa elever. Forskning tyder på att fonologisk avkodningsförmåga 
i stor utsträckning är kopplad till en ärftlig faktor, medan den ortografiska är 
erfarenhetsbaserad (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Om det är så att de engelska 
ordkedjorna är en indikator på den ortografiska avkodningen och denna är erfarenhetsbaserad 
torde detta innebära att eleven behöver möta en större mängd text eller möta samma text 
oftare för att nå högre resultat. 
 
En undersökning av Kahn-Horwitz, Shimron och Sparks (2006) visade att det finns en 
gemensam ordavkodningsprocess för hebreiska och engelska. Dessa författare menar 
samtidigt att om det främmande språket har en annan typ av ortografi än första språket 
behöver eleven lära in en ny avkodningsstrategi. I sin forskning konstaterade de att det fanns 
ett samband mellan hur duktig man var på engelsk avkodning och hur god engelsk 
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ordförståelse eleven hade, vilket förklarades av att engelska är ett ogenomskinligt språk där 
ordets betydelse redan på ett tidigt stadium associeras med ordavkodningen. De skillnader vi 
finner mellan engelsk och svensk avkodning kan alltså spegla antalet gånger eleven faktiskt 
mött just de aktuella orden i engelska och hur denne klarar den mer ortografiska läsningen, 
trots att skillnad i resultat inte direkt ger utslag på elevens läsförståelse då det kan finnas 
många ord där eleven inte mött tidigare. 
 
Vid vårt resultat av ordkedjor och wordchains har vi sammanräknat och jämfört råpoängen på 
varje test. En fråga man kan ställa sig är huruvida lika resultat på båda kedjorna egentligen 
inte borde tolkas som att eleverna är bättre på att avkoda engelska ord då de har mött detta 
språk en mycket kortare tid. En faktor som Jacobson (2009) menar möjligtvis kan förklara de 
förhållandevis goda engelska resultaten är effekten av ”vocabulary size”. Det innebär att 
eleverna inte har lika många konkurrerande, alternativa ord att välja på i sitt lexikon då de 
läser engelska ord och därmed går avkodningen fortare. 
 
Jacobsons undersökning år 2007 visade att skillnaden i resultat mellan engelska och svenska 
ordkedjor blev mindre ju äldre eleverna blev. I vår undersökning var medelvärdet likartat 
redan i årskurs 5. Detta kan givetvis bero på att undersökningen är relativt liten och att 
enstaka resultat kan påverka det totala resultatet i väsentlig grad, men kanske skulle det kunna 
vara så att svenska elever idag allt tidigare blir bättre på att avkoda på engelska. Rimliga 
förklaringar till denna ökning i vår undersökning kan vara ett ökat användande av data och tv-
spel. Majoriteten av eleverna i vår undersökning anger att de spelar spel och tittar på filmer. 
Kanske kan det också vara så att skolan har förbättrat sin undervisning i engelska och att 
eleverna faktiskt får möta mer engelsk text idag. 
 
6.2.2 Elevers avkodning och deras läsförståelse på engelska 

En snabb ordavkodning har visat sig vara det som skiljer svaga och starka inlärare av 
främmande språk åt (Kahn-Horwitz, Shimron & Sparks, 2006). Detta stämmer på det stora 
hela väl med det vi ser i vår undersökning. Vi kan se att de elever som ligger allra lägst på 
ordavkodningen också har stora bekymmer med läsförståelsen. Hade vi huvudsakligen haft 
elever med dyslektiska svårigheter hade vi säkerligen haft ännu större belägg för detta. Tyvärr 
var det inte möjligt att genomföra en sådan undersökning inom detta arbetes ram. 
  
Samtidigt hittar vi elever som har svårigheter med avkodningen (mellan 10-30 poäng på 
svenska ordkedjor) som ändå lyckas bra på läsförståelsen. Vad som har konstaterats är att 
dyslektiker inte har svårare än normalläsare vad gäller förståelseprocesser (Myrberg, 2007b).  
Kännedom om lässtrategier och goda bakgrundskunskaper kan i viss mån kompensera 
språkliga svårigheter. Textens sammanhang underlättar också. Kan det vara sådana strategier 
som underlättat för dessa läsare?  
 
Miller-Guron och Lundberg (2002) menade att engelska av många dyslektiker kan uppfattas 
positivt, eftersom de ofta inledningsvis får möta språket utan krav på läsning och skrivning. 
Denna positiva inställning kan sedan föras över och underlätta det skriftliga mötet. I vår 
undersökning tyckte i stort sett alla elever att engelska var ganska roligt eller roligt, även de 
elever som hade svårigheter. Kanske kan detta att man trots avkodningsproblem upplever 
engelska som roligt även underlätta förståelsen. Vår undersökning bekräftar att man inte kan 
utgå från att elever med läs- och skrivsvårigheter kommer att få svårigheter att läsa och förstå 
engelska. 
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I undersökningen finner vi även elever som inte når upp till kravnivån på läsförståelse trots 
goda resultat på avkodningen. Förklaringarna kan vara många. För att uppnå läsförståelse 
krävs, som nämnts tidigare, inte bara avkodning, utan faktorer som omvärldskunskap, 
ordförståelse och goda strategier har också betydelse. Forskning visar att det finns elever som 
trots god fonologisk avkodning får problem beroende på att de saknar den grammatiska och 
syntaktiska förmåga som behövs (Ganschow, Sparks, Javorsky, Pohlman & Bishop-Marbury, 
1991). Bakom läs- och skrivsvårigheter kan även finnas en språkstörning. Dessa elever har 
inte, som dyslektikerna, samma problematik med fonologi, utan ofta större problem med 
semantik och syntax (Myrberg, 2007b). Dessutom kan ett passivt förhållningssätt till läsning 
och lärande påverka förståelsen av texter (Lundahl, 2009). Jacobson (2009) hänvisar till 
Estling Vannestål som pekar på två grupper som får svårigheter med engelska; de med 
generella läs- och skrivsvårigheter och elever med utländsk härkomst. I vår undersökning har 
vi inte haft möjlighet att gå in närmare och identifiera elever med språkstörning respektive 
elever med utländsk härkomst. 
 
Elevens ordförståelse har också stor betydelse för läsförståelse på det nya språket (Kahn-
Horwitz, Shimron & Sparks, 2006). Att ha god ordkunskap är nödvändigt men inte tillräckligt 
för en god förståelse. Taube (2007) menar att flitig läsning innebär att man möter ord i många 
olika sammanhang och därmed bildar sig en uppfattning om ordets betydelse. Vårt resultat 
visar att i gruppen med höga läsförståelseresultat läser drygt hälften av eleverna böcker ofta 
eller mycket ofta, vilket enligt Taubes hypotes skulle kunna förklara en del av deras goda 
läsförståelse. Om vi tittar på gruppen med låga resultat på läsförståelsen, kan möjligtvis 
samma teori förklara deras svårigheter med att förstå det de läser. 
 
6.2.3 Pojkars och flickors resultat 

Trots att flickor hamnade högre än pojkar både på svensk och på engelsk avkodning låg deras 
resultat på läsförståelsen väldigt lika. Detta var för oss ett lite oväntat resultat. Skolverket har i 
sin analys av läsförståelseprovet i engelska också konstaterat att pojkars och flickors resultat 
på de receptiva delarna ligger väldigt lika (Skolverket, 2004a). I svenska är det större skillnad 
på elevernas resultat till flickornas fördel. Även i internationella undersökningar konstateras 
att flickors läsförmåga på modersmålet ligger högre än pojkarnas (Taube, 2007). Skolverket 
menar att ett syfte med proven i engelska är att lära eleverna att använda olika strategier för 
att förstå. Kanske är det på grund av just detta som pojkarna är relativt sett duktigare än 
flickorna. En förklaring till detta kan vara att 75 % av pojkarna i vår undersökning uppger att 
de spelar dataspel och dessutom att de gör det ofta. 42 % av flickorna uppger också att de 
spelar dataspel, men de gör inte detta lika ofta. Att pojkarna spelar betydligt mer dataspel än 
flickorna konstateras också i en undersökning gjord av Skolverket (2004b). Pojkarna möter då 
antagligen en förhållandevis större mängd engelsk text än flickorna, vilket påverkar både 
ordkunskap och läsförståelse. De behöver förlita sig till lässtrategier där de använder sig av 
kontexten som ett hjälpmedel för att förstå helheten då ordkunskapen inte räcker till, vilket 
också är en strategi som kan användas på nationella proven. Att pojkarna kanske möter mer 
engelsk text kan också vara förklaringen till att pojkarna får likartade resultat på de svenska 
och engelska ordkedjorna. Däremot konstaterades i vår undersökning att flickorna läser 
svenska böcker betydligt oftare än pojkarna. Detta kan förklara flickornas högre resultat på de 
svenska ordkedjorna.  
 
Skillnaden är enormt stor mellan elever som hela tiden utvecklar sina engelskkunskaper både 
på fritiden och i skolan och de elever som har stora problem i mötet med texter trots att de 
möter lika mycket engelska utanför skolan. Detta visar en undersökning kallad Engelska i åtta 
europeiska länder (Lundahl, 2009). Även i vår undersökning kan vi se att spridningen är stor 
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och vi kan anta att pojkarnas möte med engelska på fritiden antagligen ger dem bättre 
läsförståelse. Det kan dock inte förklara skillnaden i läsförståelse pojkar emellan. En del av 
skillnaden kan förklaras med skillnader i avkodning, men denna koppling förklarar inte allt. 
Språkinlärning måste ske aktivt. Då elever möter engelska utanför skolan gör en del elever det 
som passiva mottagare, medan andra gör kunskapen till sin egen. Givetvis ska eleverna 
uppmuntras att använda olika medier utanför skolan men lärarna måste bli bättre på att visa 
hur man kan lära av dem.  
 
6.2.4 Elevernas inställning till ämnet 

Estling Vannestål (2002) hänvisar till Gefen (1981) som har konstaterat att ständiga 
misslyckanden i språkanvändning ofta kan leda till dåligt självförtroende och därmed påverka 
elevens inställning till ämnet. Detta skulle kunna förklara varför några av eleverna ansåg 
engelska vara mindre roligt. Känslan av att inte leva upp till sina egna krav kan möjligtvis hos 
några bidra till att ämnet upplevs som svårare och mindre roligt. Det var fler flickor än pojkar 
som upplevde att engelskan var svår. Denna skillnad kan möjligtvis ha sin förklaring i att 
flickorna kan vara mer självkritiska, ha högre krav på sig själv och därför vid en självärdering 
inte anser sig vara så duktiga. Jacobson (2009) tar i sin artikel upp Hansens slutsats (1990) om 
att många, framförallt svaga elever, har svårt att se någon nytta med engelska utanför skolan 
och därför ser det enbart som ett skolämne. En möjlig tanke kan vara den att pojkarnas relativt 
sett höga resultat på läsförståelse kan förklaras av att de spelar mycket engelska spel och då 
också ser en större nytta med språket även utanför skolan. Överlag kan man dock konstatera 
att eleverna tycker att engelska är ett roligt ämne. 
 
Vi kan i vår undersökning konstatera att elevernas självvärderingar i vissa fall visar på ett icke 
rimligt förhållningssätt till sina egna kunskaper i engelska. Likaväl som vissa elever kan 
tyckas ha oförtjänt låga tankar om sin förmåga, finns det de som visar en slags övertro till 
densamma. Detta kan mycket väl bottna i godhjärtade lärare som, i sin rädsla för att ta bort 
glädjen för ämnet, försöker uppmuntra eleverna genom att enbart lyfta deras starka sidor. Det 
finns även elever som trots problem med engelska i skolan, kanske genom till exempel 
utlandsvistelser, kommit till insikt om att de genom gester och andra strategier klarar sig bra 
ändå, vilket kan fungera stärkande för självförtroendet och resultera i en positiv inställning till 
engelska (Estling Vannestål, 2002).  
  
6.2.5 Vilka faktorer kan påverka resultatet i avkodning och  
 läsförståelse? 

Som vi genom vår undersökning har kunnat se, är det många olika faktorer som kan påverka 
elevernas avkodning och läsförståelse. Goda lässtrategier och en god bakgrundkunskap kan 
exempelvis kompensera en svag ordavkodning. Att kunna se nytta med engelska även utanför 
skolan, kan leda till ett mer aktivt förhållningssätt när man läser, vilket gör att man kan 
använda sig av kontextuella ledtrådar i texten, drar egna slutsatser och vågar lita på sin 
läsförmåga. Vi kan i vår undersökning se att de elever med goda resultat på läsförståelsen 
också läser mer böcker, vilket leder till större ordförståelse och omvärldskunskap. Detta är 
faktorer som underlättar läsförståelsen och leder till positiva läsupplevelser. Hur roligt eller 
tråkigt eleverna tycker engelska är, har enligt vår undersökning ingen hög koppling till deras 
resultat i läsning, medan uppfattningen kring svårighetsgraden på undervisningen däremot har 
ett visst samband med deras resultat.  
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Förutom ovanstående vet vi att exempelvis socioekonomiska faktorer, generella läs- och 
skrivsvårigheter, språkstörning, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter är ytterligare 
omständigheter som påverkar elevers läsförmåga. Dessa ingår dock inte i denna studies 
undersökningsområde. 
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6.3 Pedagogisk diskussion 

6.3.1 Identifiering  

Att identifiera elever med svårigheter har blivit allt vanligare i svenska, men är fortfarande 
ovanligt i engelska. I svenska har man insett vikten av att sätta in extra åtgärder i form av 
avkodningsträning, språklig medvetenhet och ökad lästräning tidigt. Vår uppfattning är att i 
engelska väljer många skolor att göra tvärtom och minskar istället mängden lästräning och 
språklig input. Ofta antar man automatiskt att elever som har bekymmer i svenska också 
kommer att få svårigheter i engelska. I undersökningen kan vi dock se att så inte alltid är 
fallet.  
 
I vår verksamhet har vi märkt att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta får en reducerad 
kurs i engelska med mindre och lättare stoff under lektionerna och mindre läxa, i stället för 
extra hjälp. En undersökning gjord av Estling Vannestål (2002) styrker denna uppfattning, då 
hon konstaterar att utav de elever som någon gång fått stöd i engelska, har detta i majoriteten 
av fallen inte skett förrän i årskurs 8 eller 9. Därmed minskas elevens möjligheter att någonsin 
klara skolans mål. Dessutom är språk ett ämne som är oerhört svårt att studera på egen hand 
senare. Vår erfarenhet säger oss också att det inte är helt ovanligt att elever med läs- och 
skrivsvårigheter inte ”upptäcks” förrän i årskurs 7-9, och då eftersom de börjar få svårt att 
följa engelskundervisningen. Problem i läsning och skrivning upptäcks så att säga bakvägen 
genom svårigheterna i engelska, något som också bekräftades i den forskning vi läst. Inte 
sällan finner vi i denna grupp duktiga, ambitiösa elever som genom hårt arbete 
kunskapsmässigt har lyckats hålla sig ”flytande” under de tidigare åren. Detta visar att 
svårigheter i engelska kan vara mer problematiska för eleven att hantera på egen hand utan 
hjälp och stöd och att vi inte bara kan förlita oss till den screening som genomförs i svenska. 
Vi har också i skolorna sett exempel där man helt låter eleven slippa engelska för att ”kunna 
fokusera på annat”. Tanken att reducera eller ta bort engelska kan tyckas vara god men 
innebär egentligen en ond cirkel där eleverna på grund av mindre stimuli också lär sig mindre 
och tidigt hamnar ohjälpligt efter sina kamrater. Dessutom menar många språkforskare att 
eleverna, genom att studera flera språk, även blir bättre på modersmålet, eftersom detta ökar 
den språkliga medvetenheten (Lundberg, 2010a).  
 
I undersökningen utkristalliserade sig tre grupper av elever med olika svårigheter. En grupp 
består av elever som är dåliga avkodare, men som tar hjälp av kontext och kognitiva förmågor 
för att få fram betydelsen i texten. I nästa grupp finns elever vars avkodning lägger hinder i 
vägen för förståelsen av texten. Dessutom finns en grupp med elever som trots att de är goda 
avkodare har problem att förstå vad de läser. Att tillgodose dessa olikheter och ge varje elev 
undervisning på rätt nivå är en stor utmaning i skolan. Spridningen på eleverna är mycket stor 
redan i årskurs 5, och antagligen kommer skillnaderna att öka ytterligare ju äldre eleverna 
blir. Kahn-Horwitz, Shimron och Sparks (2006) menar att redan i fjärde klass kan de elever 
som har svårigheter med avkodning riskera att komma in i den negativa spiralen, kallad 
Matteuseffekten, med allt större läsförståelseproblem som följd. Att tidigt identifiera de elever 
som kan få problem med engelskan genom att använda ordkedjetest och ordförståelsetest i 
modersmålet rekommenderas (Kahn-Horwitz, Shimron & Sparks, 2006). Ju längre vi väntar 
med att sätta in åtgärder desto större kommer skillnaderna bli. 
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6.3.2 Åtgärder 

De elever som i vår undersökning hamnade allra längst ner både på svensk och på engelsk 
avkodning hade också svårt med läsförståelsen. De måste få hjälp med alla dessa delar, vilket 
antagligen måste ske i en liten undervisningsgrupp där eleverna får riktad, effektiv hjälp. 
I litteraturen rekommenderades en strukturerad multisensorisk träning där fonologisk 
medvetenhet, träning av kopplingen fonem-grafem, metakognition och överinlärning ingår 
(McGuinness, 1998, Townend, 2000, Walker, 2000). Vi tror att ett material som ”HELP”, 
som håller på att utformas av Malin Holmberg, skulle kunna användas. Detta ger läraren god 
insikt i det engelska språket. Genom en mycket strukturerad undervisningsgång byggs 
kopplingen mellan grafem och fonem upp. De enkla principerna kommer först och senare de 
svåra, precis på det sätt som rekommenderas i forskningen. I undervisningen kan man också 
titta på skillnaderna i avkodningen mellan de två språken. Antagligen beror de på olika 
avkodningsstrategier och detta påverkar givetvis vilken metod som ska användas, eftersom 
alla strategier behövs. Även de elever som klarade läsförståelsen bra trots att de var svaga 
avkodare, anser vi ska få hjälp med avkodningen. Problem med läsförståelsen kan i annat fall 
dyka upp senare då texterna blir längre och svårare. Kan vi öka elevernas 
ordavkodningsförmåga får de dessutom mer energi över till förståelseprocesser (Kahn-
Horwitz, Shimron & Sparks, 2006).  
 
Vi kan se att säker avkodning har betydelse för läsförståelse på engelska, men vi kan också se 
att det finns andra faktorer som kan ligga bakom. Skolan satsar, vilket nämnts tidigare, på att 
träna avkodning i svenska, men den andra sidan, förståelsen, ägnas inte lika mycket tid (Høien 
& Lundberg, 1999). TREND-studien från år 2006 visade att just läsningen av 
sammanhängande text har försämrats (Herder m. fl 2007). Får eleverna inte mycket hjälp med 
läsförståelse på svenska överförs säkerligen problemen även till engelska. Lästräning innebär 
en aktiv läsning där slutsatser dras och diskuteras, något som kräver en strukturerad och 
genomtänkt undervisning. Flickorna hade trots högre medelvärde på avkodning samma 
medelvärde som pojkarna på engelsk läsförståelse, vilket vi antar beror på att pojkar vågar 
använda kontexten för att gissa sig fram till förståelse och för att de möter mer engelsk text. 
Hur kan man arbeta med att ge flickorna liknande strategier? Att träna läsförståelsestrategier 
verkar vara något väldigt många elever behöver och det måste då rimligtvis ske i större 
utsträckning även i helklass och komma alla elever till godo. Dessutom måste eleverna få 
hjälp med att öka sitt ordförråd. Det finns ett tydligt samband mellan hur mycket eleven läser 
på målspråket och utvecklingen av läsförmågan. Genom att läsa mycket text lärs också nya 
ord in, förutsatt att texterna ligger på en nivå där eleverna förstår minst 95 % av orden och att 
eleven möter de nya orden flera gånger (Lundahl, 2009). I språkundervisning brukar en mer 
färdighetsinriktad läsning användas, men genom ökad läsning av mer extensiv text, där 
innehållet får vara det väsentliga, kan också olika läsförståelsestrategier som bygger på en 
frågande attityd till texten tränas (Lundahl, 2009). Vi behöver träna eleverna på att se helheter 
och inte bara fördjupa sig i detaljer som till exempel glosinlärning. Detaljer är ofta lättare att 
bedöma och ofta blir det tyvärr sådan kunskap vi har prov på. Flickorna vill gärna vara 
duktiga och ha alla rätt på prov. Genom att göra den typen av prov uppmuntrar vi flickor att 
tillägna sig denna form av kunskap. Den behövs, men den är inte tillräcklig. Vi måste 
uppmuntra eleverna att använda olika inlärningsstilar, eftersom detta visat sig vara viktigt vid 
språkinlärning. Detta gör vi både genom att variera undervisningen och genom att variera hur 
vi bedömer kunskapen. 
 
Vi tror att man genom att ändra arbetssätt i helklassundervisning kan förebygga att elever får 
problem. Används multisensoriska metoder i helklass kan även elever med sämre 
avkodningsförmåga hänga med i textundervisning. Därigenom får de tillgång till de 
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kunskaper som läsning ger både vad gäller ordförråd, grammatik, stavning, syntax, 
avkodningsträning, läsförståelsestrategier och omvärldskunskap, det vill säga sådan kunskap 
som till stor del tillförs genom läsning. Svaga elever behöver både se och höra texterna 
samtidigt, vilket säkerligen även elever utan större svårigheter kan dra nytta av att göra. 
Gemensamma diskussioner kring den lästa texten kan föras på många nivåer, vilket ger alla 
elever en utmaning och utvecklar samtliga, förutsatt att klassrumsklimatet är positivt. Att 
repetera orden i många sammanhang är viktigt (Lundahl, 2009), vilket skrivande och 
gemensamma diskussioner ger möjlighet till. Många dyslektiker kan ha svårt med 
minnesfunktioner och behöver mycket arbete med att befästa sin kunskap. Samtidigt kan 
texterna bearbetas innehållsmässigt, vilket ger stöd till de elever som har svårt för 
läsförståelse. Av egen erfarenhet vet vi att ett multisensoriskt arbetssätt fungerar bra då elever 
med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig engelska. Genom att använda texten som stöd om 
hörförståelsen brister, eller hörförståelsen som stöd om avkodningen brister, får dessa elever 
tillgång till det komplexa språk som skriftspråket är. De får kunskap om ordförråd, prosodi, 
grammatik och lässtrategier samtidigt som deras muntliga förmåga stärks. En undervisning 
baserad bara på muntliga aktiviteter för läs- och skrivsvaga elever kan inte ge allt detta.   
 
Viktigt i all typ av undervisning är lärarens engagemang och en tydlig struktur. Att ta eget 
ansvar och arbeta självständigt är något både elever med läs- och skrivsvårigheter och 
gråzonselever har svårt för (Lundahl, 2009). I engelska får detta ofta ännu allvarligare 
konsekvenser. Många elever med läs- och skrivsvårigheter får då bara en input, läsning, som 
de dessutom har svårt för. Är dessutom ifyllnadssövningar på egen hand det som eleverna 
oftast producerar innebär det också en begränsad output. 
 
6.3.3 Tidig start och varierad undervisning 

Det som varit vanligast i svensk skola är att engelska introduceras i årskurs 4, men i 
litteraturgenomgången tog vi även upp att man i många skolor nu startar i år 1. Vi tror också 
att en tidig start kan vara positivt. Att ha ett rikt ordförråd och ett fungerande språk som man 
sedan kan koppla text till är säkerligen positivt. Vid ordavkodning sker ju en koppling till ord- 
och ljudbilder som finns lagrade i minnet. Samtidigt får man inte glömma bort det faktum att 
vissa dyslektiska elever och elever med inlärningssvårigheter kan ha svårt med hörförståelse, 
vilket kan göra att dessa elever stängs ute redan från början om man startar med muntlig 
engelska. Kanske kan det redan från år 1 vara möjligt att ge dessa elever visuellt stöd i form 
av bilder och rörelser att hänga upp förståelsen kring.  
 
I en delrapport till den nationella utvärderingen av engelskämnet i årskurs 5 framkom att 
många svaga elever ansåg engelskan vara svår och tråkig (Lundberg, 2010a), vilket inte riktigt 
stämmer med vår undersökning. Givetvis är motivation en viktig faktor för lärande. Ett 
varierat arbetssätt kan skapa lust och engagemang hos eleverna. Lundberg (2010b) menar att 
skolan genom att redan tidigt i engelskundervisningen använda sig av ämnesintegrering, IKT, 
litteraturprojekt, drama och utomhusaktiviteter kan öka både ämnets kommunikativa och 
funktionella sida. En kombination av bottom-up och top-down synsätten är viktig. Eleverna 
måste bli medvetna om språkets sociala funktion och få använda det i meningsfulla situationer 
samtidigt som strukturerad, explicit undervisning är nödvändig. Språket måste ha ett innehåll 
och vara redskap för kommunikation. Eleverna måste få en stor mängd input och många 
tillfällen till output.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Ett undersökningsunderlag innehållande fler elever med dyslexi, hade troligtvis kunnat visa 
på fler och tydligare skillnader mellan dessa elevers svårigheter i engelska och gjort det 
intressant att närmare studera dem på individnivå. Att gå in specifikt på de allra svagaste 
eleverna för att undersöka om de möjligtvis har olika avkodningsstrategier skulle vara 
intressant. Ytterligare ett undersökningsområde skulle kunna vara att jämföra dessa elevers 
svenska läsförståelse med den engelska läsförståelsen. Det finns inte mycket forskning som 
förklarar varför pojkarnas läsförståelse är bättre på engelska än på svenska, vilket hade varit 
intressant att undersöka. Ett annat perspektiv att inta vore att genom intervention vidare 
undersöka hur olika undervisningsmetoder och material i engelska påverkar elever med 
dyslexi och deras utveckling i ämnet. Alternativa hjälpmedel är idag ett växande område. 
Kanske hade dataprogram för engelska dyslektiker kunnat användas i engelskundervisningen 
även i Sverige.  
 
8. SAMMANFATTNING 

Vår undersökning visar att elevernas avkodningsförmåga i engelska och svenska i de flesta 
fall följs åt. Samtidigt hittar vi, både bland svaga och starka avkodare, elever där resultaten 
inte korrelerar, vilket skulle kunna tyda på att olika ordavkodningsstrategier används. När vi 
jämför avkodning och engelsk läsförståelse finns också en korrelation, men vi ser även svaga 
avkodare som lyckas bra på läsförståelsen och starka avkodare som har svårt med förståelsen. 
Det finns alltså strategier som kan kompensera för svag avkodning, likaledes kan andra 
faktorer än avkodning påverka förståelsen hos starka avkodare. Sådana faktorer kan vara vilka 
lässtrategier som används, hur mycket engelsk text eleven mött, hur aktiv eleven är som läsare 
samt andra faktorer som är kopplade till mer generella läs- och skrivsvårigheter. 
Undersökningen visar också att flickor har en något bättre avkodning i båda språken än 
pojkar, men vad gäller engelsk läsförståelse är resultaten mycket lika.  
 
Att bara använda och jämföra ordkedjetest för att hitta elever som har olika svårigheter i 
engelska kan vi i undersökningen inte se som en möjlighet. Om dessa kombineras med 
läsförståelsetest får vi dock ett bra underlag att tidigt bedöma elevernas förmåga och se vilka 
åtgärder som kan behövas, både på klass- och individnivå.  
 
Kopplat till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen ser vi vikten av att skolan 
identifierar var eleverna befinner sig i sin utveckling och att eleven leds vidare av en 
kunnigare person. En strukturerad lärarledd undervisning poängteras i den forskning vi läst. 
Vygotskij såg att språket fyller en social funktion och Piaget menade att språket utvecklas i 
dialog med andra, vilket innebär att klassrumsklimatet måste präglas av kommunikation, både 
i skrift och i tal. Litteraturen pekar på att samtliga elever kan gynnas av en multisensorisk 
undervisning, och speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter innebär detta att de kan få 
tillgång till det rika språk som läsning kan ge.  
 
Engelska är idag världens ledande kommunikationsspråk och nödvändigt för eleverna att ha 
med sig. Våra resultat pekar på att det inte finns någon anledning att utgå från att elever med 
läs- och skrivsvårigheter kommer att få problem med engelskan. Att ge alla elever, oavsett 
vilka svårigheter de har, möjligheten att lära sig kommunicera både i tal och i skrift på 
engelska är skolans ansvar. Engelska är och ska vara ett ämne för alla.  
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Bilaga 1. 

Enkätfrågor till elever 
 
1.   Läser du böcker på din fritid? 
□    Mycket ofta 
□    Ofta 
□    Ibland 
□    Sällan 
□    Aldrig 
 
 
2.    Vad upplever du att du är duktigast på i engelska? 
□    Tala 
□    Läsa 
□    Skriva 
□    Det mesta    
 
 
3.   Hur upplever du engelskämnet? 
□    Mycket roligt 
□    Roligt 
□    Ganska roligt 
□    Inte roligt 
 
 
4.   Hur upplever du att det är att lära sig engelska? 
□    Mycket lätt 
□    Ganska lätt 
□    Lätt 
□    Lite svårt 
□    Svårt 
□    Mycket svårt 
 
 
5.   Möter du engelska även utanför skolan? Det kan till exempel vara om  
      du brukar prata med någon som kan engelska, spelar spel som är på  
      engelska eller tittar på filmer där man talar engelska. Skriv och berätta. 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
Bilaga 2. 

Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Maria Härder och Malin Andreasson. Vi är lärare och just nu läser vi sista terminen 
på en vidareutbildning till speciallärare på Linnéuniversitet i Växjö. I denna utbildning ingår 
att skriva ett examensarbete. Vi har valt att skriva om hur skolan skulle kunna bedriva 
undervisning i engelska för att ge elever med läs – och skrivsvårigheter de bästa 
förutsättningarna att lyckas bra. Det finns idag inte så mycket forskning kring detta och vi 
tycker att det är ett angeläget ämne. 
 
Studien bygger på två avkodningstest; ett på engelska och ett på engelska på vardera två 
minuter. Dessa test kommer att göras på ett antal olika skolor i helklass. Dessutom kommer 
eleverna att få svara på en enkät individuellt om sina läsvanor, hur de upplever engelskämnet 
och om de möter engelska även utanför skolan. Eventuellt kommer vi att titta på hur eleverna 
klarar nationella provets läsförståelse.  
 
Elevens deltagande är frivilligt. Alla resultat från undersökningen kommer att behandla 
konfidentiellt och redovisas så att inte enskilda individer är identifierbara.  
 
Vi hoppas att du som vårdnadshavare vill ge ditt medgivande till att ditt barn får delta i 
undersökningen genom att skriva din namnunderskrift här nedan.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Elevens namn och skola 
 
______________________ den ________ /___________ 2010 
 
 
____________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
Brevet lämnas tillbaka till skolan så snart som möjligt. 
 
 
Om ni har frågor kring undersökningen är ni välkomna att kontakta oss på följande 
telefonnummer: 
 
Maria:  
Malin:  
Handledare:  Christer Jacobson:  
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