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Abstract 
 

Författarnas namn: Daniella Hazlaris och Rebecca Gabrielsson  
 
Titel: Hur gör vi med engelskan? En kvalitativ studie om hur elever i läs- och 
skrivsvårigheter lär sig ett nytt och främmande språk 

 
Engelsk titel: What about learning English? A qualitative study of how children in 
reading and writing disabilities learn a foreign language  
 
 

 
Antal sidor: 35 

 
Syftet med vår studie är att ge en fördjupad förståelse av hur elever i läs- och 
skrivsvårigheter lär in ett nytt och främmande språk som engelska. Studien syftar även till 
att belysa skillnaden mellan inlärningen av engelska hos en elev i läs- och 
skrivsvårigheter och hos en elev utan läs- och skrivsvårigheter. Litteraturgenomgången 
ger en bakgrund och en förståelse av problemområdet som sedan fördjupas i en kvalitativ 
undersökning. 
 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare och specialpedagoger som är väl insatta i 
läs- och skrivsvårigheter och hur språkinlärning går till för elever i och utan dessa 
svårigheter.  
 
Resultatet av studien visar att det är mycket svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter att 
lära in ett nytt och främmande språk. Dessa elever behöver därför en anpassad 
undervisning där deras behov och förutsättningar tas i beaktning. Tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel, som exempelvis datorn, är av stor vikt vid dessa elevers 
inlärning. Inlärningen bör också grundas på konkret material samt sånger, lekar och spel 
för att lärandet ska bli så lustfyllt som möjligt. Resultatet visar också att elever i läs- och 
skrivsvårigheter ofta behärskar talad engelska väl och att de i så stor utsträckning som 
möjligt bör få visa sina kunskaper på de sätt de behärskar bäst. Att variera och anpassa 
undervisningen så att alla elever nås är svårt men ingen omöjlighet. 
 
 
 
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, elever i läs- och skrivsvårigheter, elever utan läs- 
och skrivsvårigheter, engelska, engelskundervisning, främmande språk 
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1.	  Inledning	  och	  bakgrund	  
  
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 
har alla elever rätt till en likvärdig utbildning. Eleverna har rätt till en undervisning som 
främjar lärande och kunskapsutveckling. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen ser likadan ut i alla skolor och för alla elever utan skolans ansvar är att 
undervisningen i de olika ämnena anpassas till varje elevs olika förutsättningar och 
behov. Skolan har också till uppgift att ansvara för att alla elever ska kunna kommunicera 
i tal och skrift på engelska och ett särskilt ansvar finns för de elever som har svårigheter i 
att nå målen.  
 
Alla människor är och har rätt till att vara olika. I alla skolor finns elever med olika typer 
av hinder. Dessa hinder kan vara mer eller mindre synliga. Ett mer osynligt hinder är läs- 
och skrivsvårigheter. Elever som har mer svårigheter än sina kamrater i läsning och 
skrivning finns i varje klass. Om dessa elever inte får den hjälp och det stöd de behöver 
finns risken att de i tidig ålder får svårt att nå skolans mål. Om en elev har svårigheter 
med läsning och skrivning på svenska finns också stor risk att eleven får problem även 
vid inlärning av ett främmande språk som engelska (Lundgren & Ohlis 2003).   
 
Det område vi har valt att undersöka är läs- och skrivsvårigheter och dessa svårigheter i 
förhållande till inlärningen av engelska. Som nämnt ovan är det skolans och lärarens 
uppgift att alla elever ska tillgodoses kunskaper i alla skolans ämnen oavsett svårigheter. 
Vi har, under vår egen skoltid, under praktik och under vikariat, uppmärksammat att en 
anpassad undervisning där varje elevs förutsättningar och behov tillgodoses inte alltid är 
en lätt uppgift. Med detta som bakgrund känns det viktigt för oss som blivande lärare i 
svenska och engelska att ha kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och hur de tas i 
uttryck i språkundervisningen.  
 
Den teoretiska delen av detta examensarbete grundar sig på vetenskaplig litteratur. 
Mycket av litteraturen som finns inom detta område behandlar läs- och skrivsvårigheter i 
allmänhet. Litteratur som behandlar läs- och skrivsvårigheter i förhållande till engelska 
finns det dock inte lika mycket av. För att knyta samman hur läs- och skrivsvårigheter 
och inlärning av engelska förhåller sig till varandra genomför vi också intervjuer med 
såväl pedagoger som specialpedagoger. 

 

1.2	  Begreppsförklaring	  
 
Dyslexi - en språkbaserad inlärningssvårighet som visar sig i den fonologiska 
utvecklingen. Dyslexi beror inte på en lägre intelligens utan problemen ligger i att 
tillägna sig språket genom läsning och skrivning (www.dyslexiforeningen.se).  
 
Fonologisk medvetenhet – medvetenhet om språkets ljud (www.folhalsan.fi) 
 
Morfologisk förmåga - kunskap om hur ord är uppbyggda. Viktigt för ordförståelsen, 
ordavkodningen och stavningen (www.folkhalsan.fi). 
  
Syntaktisk förmåga - kunskap om språkets regler. Viktigt vid läsning för att veta vilken 
roll skiljetecken har i en text, annars blir texten svårförståelig och entonig.  I skrivning är 
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det viktigt för meningsuppbyggnaden och användandet av skiljetecken 
(www.folkhalsan.fi). 
 
Semantisk förmåga - kunskap om ordens betydelse. Semantisk förmåga är, att utifrån 
sammanhanget, kunna avgöra hur två meningar skiljer sig från varandra och att man kan 
förstå att samma ord kan ha olika betydelse. Viktigt för förståelsen och tolkningen av 
texter (www.folkhalsan.fi). 

 
Barn avser i denna studie de barn som ännu inte börjat skolan. 
 
Elever avser i denna studie de barn som går i skolan. 
 
Elever i läs- och skrivsvårigheter - I denna studie har vi valt att skriva elever i läs- och 
skrivsvårigheter istället för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta har vi gjort för att 
formuleringen ”med läs- och skrivsvårigheter” fokuserar på elevernas brister och det blir 
de som är problembärare. Förklaringen till svårigheterna söks hos den enskilda individen. 
Formuleringen ”i svårigheter” fokuserar istället på både individen och den situation och 
miljö denne vistas i. Svårigheterna ses alltså i ett sammanhang.     
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Syftet med denna studie är att genom ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt 
granskande ge en fördjupad förståelse av hur elever i läs- och skrivsvårigheter lär in ett 
nytt och främmande språk som engelska. Studien syftar även till att belysa skillnaden 
mellan inlärningen av engelska hos en elev i läs- och skrivsvårigheter och hos en elev inte 
har läs- och skrivsvårigheter.  
 

Frågeställningar	  
De frågeställningar denna studie kommer att ge svar på är: 
 
o Hur lär sig en elev i läs- och skrivsvårigheter ett nytt och främmande språk som 
 engelska? 
o Hur skiljer inlärningen av engelska sig åt hos en elev i läs- och skrivsvårigheter och 
 hos en elev utan läs- och skrivsvårigheter? 

 
 
 
 
 

Avgränsning	  
Vi kommer i denna studie enbart fokusera på elever i skolans tidigare år, det vill säga 
elever som går i årskurs 1-6. Det nya och främmande språk som kommer att vara i fokus 
är engelska.  
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  och	  tidigare	  forskning	  
 
Som nämnt i kapitel 1 finns mycket tidigare forskning och litteratur som behandlar läs- 
och skrivsvårigheter och problematiken kring detta område. Tidigare forskning och 
litteratur som behandlar läs- och skrivsvårigheter i förhållande till inlärningen av ett nytt 
och främmande språk som engelska är dock mycket begränsad. Detta kapitel ger, utifrån 
vetenskaplig litteratur, en beskrivning av hur elever lär sig att läsa och skriva, vad läs- och 
skrivsvårigheter är samt hur elever i och utan läs- och skrivsvårigheter lär in ett nytt och 
främmande språk. 
 

3.1	  Läs-‐	  och	  skrivinlärning	  
 
Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna leva och verka i dagens 
moderna informationssamhälle. Alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska i 
skolan få den undervisning och det stöd de behöver för att utveckla goda läs- och 
skrivfärdigheter. Genom goda läs- och skrivfärdigheter ges elever möjlighet att förstå och 
inhämta ny kunskap samt skapa mening inom olika ämnesområden. Även utvecklingen av 
det egna språket främjas då läs- och skrivförmågan är god. Att förstå och kunna använda 
sig av det skrivna språket är en förutsättning för att kunna delta i och vara en medskapare 
av världen och den egna kulturen (Liberg 2006, Taube 2009).  
 

3.1.1	  Olika	  perspektiv	  på	  läs-‐	  och	  skrivinlärning	  
 
Mycket forskning har gjorts kring hur ett barn lär sig läsa och skriva. Liberg (2006) 
skriver i boken Hur barn lär sig läsa och skriva om att detta område har studerats ur 
många olika perspektiv och inom många olika vetenskapliga discipliner.  
 
Inom traditionell pedagogisk och psykologisk forskning har många studier gjorts som 
behandlar läsinlärning. Det som har konstaterats är att det i den första läsinlärningen är 
viktigt att kombinera olika metoder så som ljudmetoden och helordsmetoden eftersom 
läsaren både går från delarna (bokstavsljuden) till helheten och från helheten till delarna. 
Då läsinlärningen sker på detta sätt är det viktigt att även använda olika metoder för 
stavning. De två vanligaste metoderna för stavning är den fonologiska principen och den 
morfologiska principen. Den fonologiska principen innebär att stava ”ljudenligt”, som det 
låter, och den morfologiska principen innebär att ta hjälp av ordets stam då nya former av 
ordet ska stavas (Liberg 2006). 
 
Ur ett individualpsykologiskt perspektiv ses läsandet som en perceptionsprocess. I 
läsprocessen tas det skrivna ordet upp av syncentret i hjärnan. Sedan sker en koppling 
mellan syncentret och talspråkcentret. Skrivprocessen ses som en omvänd läsprocess. Ju 
mer denna process automatiseras desto snabbare och smidigare går läsandet och 
skrivandet. Detta perspektiv har mer och mer övergått till ett socialinteraktionistiskt 
perspektiv. Inom detta perspektiv ligger fokus på språket som kommunikationsmedel och 
tillägnandet av språket sker genom socialt samspel, interaktion (Liberg 2006).  
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Ur det individualpsykologiska perspektivet har det sociokognitiva perspektivet och det 
sociokulturella perspektivet vuxit fram. Det sociala samspelet är viktigt även inom dessa 
perspektiv men fokus finns också på de sociala och kulturella sammanhang som barnet 
vistas i och som läsandet och skrivandet är en del av. Inom det sociokulturella 
perspektivet ses barnet som en individ som själv har inflytande över läsandet och 
skrivandet. Barnet självt bestämmer vilka böcker som ska läsas eller inte läsas. Läsandet 
och skrivandet är inget barn leds in i av en vuxen, utan sammanhang där detta sker skapas 
i samspel mellan den vuxne och barnet. Fokus inom detta perspektiv är studerandet av de 
sociokulturella sammanhang barn ingår i och är medskapare av. Inom det sociokognitiva 
perspektivet studeras istället den enskilda individens kunskapsutveckling i ett 
sociokulturellt sammanhang. Fokus inom detta perspektiv är studerandet av hur 
inlärningen kan skilja sig åt beroende på vilka sammanhang den enskilda individen vistas 
i (Liberg 2006). 
 
Det den tidigare forskningen är överens om är att vissa språkliga förmågor hos små barn 
har ett samband med deras kommande läs- och skrivutveckling. För barn som redan innan 
skolåldern är fonologiskt medvetna blir läs- och skrivutvecklingen troligtvis mycket god 
(Liberg 2006). 
 

3.1.2	  Betydelsefulla	  faktorer	  för	  en	  god	  läs-‐	  och	  skrivutveckling	  
 
Det kan i början vara svårt för många elever då de ska lära sig läsa och skriva. De måste 
lära sig växla mellan ordets betydelse och dess ljud. Denna växling kan många gånger ses 
som abstrakt och svår. Att förstå denna växling kräver en viss språklig medvetenhet och 
en ansträngning. När en elev förstår och kan använda sig av denna växling, alltså förstått 
sambandet mellan talets ljud och det skrivna ordets bokstäver, har denne ”knäckt koden”. 
För att ”knäcka koden” måste lärandet vara medvetet och under handledning. När eleven 
har förstått sambandet mellan ljud och bokstav krävs mycket övning för att läsandet och 
skrivandet ska ske med flyt (Stadler 1998, Taube 2009). 
 
Det finns, enligt Liberg (2006), vissa språkliga förmågor hos barn i förskoleåldern som är 
av betydelse för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Barn med en utvecklad 
språklig och fonologisk medvetenhet har stora chanser att ”knäcka koden”. Även 
ordförråd och förmågan att kunna återberätta har stor betydelse för den kommande läs- 
och skrivutvecklingen. Även Stadler (1998) skriver om betydelsen av språklig 
medvetenhet. Hon menar att språklig medvetenhet handlar om att se språket ur ett nytt 
perspektiv. När ett barn lär sig tala är det endast innehållet i språket som är i fokus. Det 
finns ingen medvetenhet om språkets form och grammatik. När den språkliga 
medvetenheten ökar utvecklas en förståelse för det skrivna ordet. Språkets formella sidor 
blir mer medvetna och barnet kan växla mellan ett ords innehåll och dess form. Den 
fonologiska medvetenheten är en betydelsefull del av den språkliga medvetenheten. Ett 
barn som är fonologiskt medvetet har utvecklat en förståelse för ljudsystemet i språket. En 
utvecklad fonologisk medvetenhet är av stor betydelse då barnet ska lära sig läsa och 
skriva.  
 
En annan betydelsefull faktor i en elevs läs- och skrivutveckling är självbilden. När en 
elev ska lära sig läsa och skriva blir denne snabbt medveten om hur bra eller mindre bra 
denne är på detta. En bild av den egna förmågan bildas snabbt och denna bild påverkar i 
sin tur både motivationen och de strategier som används i lärandet. Även föräldrars och 
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lärares förväntningar påverkar elevens utveckling. Beroende på dessa förväntningar och 
på elevens förmåga och självbild kan utvecklingen av läsandet och skrivandet antingen ta 
en positiv eller en negativ riktning. För att utvecklingen ska vara positiv är det viktigt att 
de krav som ställs på eleven är anpassade efter dennes förmåga och förutsättningar. Blir 
kraven för stora infinner sig en känsla av hjälplöshet som kan leda till att eleven inte 
finner meningsfullhet i att anstränga sig (Taube 2009).  
 

3.1.3	  Läs-‐	  och	  skrivlärande	  
 
För att ett barn på bästa sätt ska utveckla ett effektivt läsande och skrivande, ett läsande 
och skrivande som flyter på smidigt och lätt, är det av stor vikt att barnet efter sin förmåga 
får delta i olika sammanhang där ett effektivt läsande och skrivande är i fokus. Om barnet 
är i behov av kompensatoriska hjälpmedel ska detta finnas till hands. Även 
meningsfullhet är viktigt då barnet utvecklar sitt läsande och skrivande. Det lilla barnets 
första möte med skriftspråket sker genom andra. Genom andra får barnet möjlighet att 
uppleva meningsfullheten i att kunna läsa och skriva. Den vuxne som läser och skriver 
ihop med barnet har till uppgift att få barnet engagerat i det lästa och skrivna. De flesta 
barn som känner meningsfullhet och engagemang vill prova på egen hand. När barnet vill 
prova på egen hand är det viktigt att den vuxne stödjer barnet och gör olika typer av läs- 
och skrivmaterial tillgängliga (Liberg 2006). 
 
De första texter ett barn möter bör hämtas från dennes direkta omgivning. Exempel på 
dessa texter kan vara barnböcker, inköpslistor eller skyltar. Denna typ av texter är skrivna 
på ett enkelt sätt med ett innehåll som barnet känner till. Genom dessa välkända texter kan 
barnet sedan ledas in i mer utmanade texter. I dessa möten med olika texter är det, som 
nämnt ovan, viktigt att barnet känner meningsfullhet. Denna meningsfullhet skapas i 
samtalet om det lästa och skrivna. Det är även viktigt, i meningsskapande, att samtala om 
varför och hur det går till att läsa och skriva. På detta sätt får barnet möjlighet att upptäcka 
de olika funktioner en text kan fylla (Liberg 2006). 
 
Barnet behöver, i sin skriftspråkliga utveckling, få vistas i rika och utmanande språkrum. 
Dessa språkrum kan vara såväl i skolan som i hemmet. Språkrummen ska främja 
meningsskapande inom olika ämnen. Språkrummen ska ge barnen möjlighet att använda 
språket på olika sätt och det ska finnas en uppsjö av olika texter, egenproducerade och 
färdigproducerade. De språkliga aktiviteter som sker i ett rikt och utmanande språkrum 
leder sedan vidare till nya och mer utmanande språkliga rum (Liberg 2006).   
 

3.1.4	  Barn	  är	  olika	  
 
Alla barn är olika, alla har olika erfarenheter och kunskaper då de börjar skolan. I en och 
samma klass är variationen stor gällande mognad, språklig medvetenhet, kunskap om ord 
och vanan vid att använda språket på olika sätt. Vissa barn har ingen tidigare erfarenhet 
av skriftspråket och känner inte igen de språkliga aktiviteter som sker i skolan. Dessa barn 
har inte fått möta skriftspråket i sin hemmiljö och de har därför inte fått den förberedelsen 
som är så viktig inför den kommande läs- och skrivinlärningen (Stadler 1998). 
 
För elever med bristande språklig medvetenhet blir läs- och skrivinlärningen ofta svår. 
Dessa elever behöver särskilt stöd för att utvecklas i takt med sina kamrater. Det är därför 
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viktigt att elever med brister i den språkliga medvetenheten uppmärksammas i tid 
eftersom de då tidigt kan få den hjälp de behöver. För vissa elever räcker det att få stöd i 
början av läs- och skrivinlärningen medan andra elever behöver stöd under en längre tid. 
Det viktiga är att läraren är uppmärksam på vilket stöd och vilken hjälp som krävs för att 
varje enskild elev ska kunna utveckla sitt läsande och skrivande. Elever som inte får det 
stöd och den undervisning de behöver i sin läs- och skrivinlärning utvecklar många 
gånger negativa känslor som underlägsenhet och de får ofta en känsla av att de inte kan 
påverka sin framtid på det sätt de vill. Skolans uppgift, att utbilda goda läsare och 
skrivare, är därför mycket viktig (Stadler 1998, Taube 2009).     
 

3.2	  Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 
I varje klass finns det två till tre elever som har mycket svårare att hantera ord och 
bokstäver än sina kamrater. Att lära elever läsa och skriva är en av de viktigaste uppgifter 
skolan har då nästintill all kunskapsinlärning i skolan förutsätter dessa färdigheter. De 
som har svårigheter med detta får således ofta svårt att hänga med i skolan om de inte får 
anpassad undervisning och stöd. Läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp som 
innefattar olika sorters svårigheter och har olika orsaker (Lundgren & Ohlis 2003).  
 

3.2.1	  Orsaker	  	  
 
Jacobson (2006) beskriver i artikeln Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? olika 
faktorer som är möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter:  
 
Språkliga faktorer har betydelse för läs- och skrivinlärningen. Elever som har en försenad 
språkutveckling när det gäller ordförråd, uttal och syntax, det vill säga hur bokstäver sätts 
ihop till ord och ord till meningar, riskerar att få svårigheter i läsning och skrivning. En 
språklig faktor kan även vara om elever har invandrarbakgrund. Även om de utan 
svårigheter kan lära sig avkoda enskilda ord, alltså rent tekniskt lära sig läsa och skriva på 
ett bra sätt, kan de ha svårigheter i att förstå det de läser och skriver eftersom de inte har 
ett tillräckligt ordförråd eller tillräcklig kännedom om den svenska kulturen för att ta till 
sig texter på svenska (Jacobson 2006).  
 
Även begåvningsfaktorer påverkar läs- och skrivinlärningen. Elever med hög begåvning 
har större möjligheter att hitta alternativa strategier för läs- och skrivinlärning än elever 
med nedsatt intellektuell förmåga. Elever med nedsatt intellektuell förmåga lär sig ofta 
läsa och skriva senare än andra elever och får många gånger även problem med 
läsförståelsen vilket ofta leder till läs- och skrivsvårigheter och inlärningssvårigheter i 
allmänhet (a.a).  
 
Sociala faktorer har också betydelse för läs- och skrivinlärningen. En social faktor är 
elevens hemmiljö. För elever som växer upp i besvärliga hemmiljöer, där språket används 
på ett begränsat sätt och där uppmuntran och stöd från föräldrar saknas, är riskerna för att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter större då de ofta kommer igång med läsningen senare 
än andra. En annan social faktor är det psykosociala klimatet i klassrummet. Elever i läs- 
och skrivsvårigheter utvecklas bättre i en miljö där klimatet är accepterande och där lärare 
och kamrater tar hänsyn till dessa elevers svårigheter (Jacobson 2006).  
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Även emotionella faktorer har inverkan på läs- och skrivinlärningen. Elever som har 
dåligt självförtroende och som inte känner sig omtyckta och älskade får lättare svårigheter 
i de flesta av skolans olika kunskapsområden, så även läs- och skrivinlärningen. Ofta 
brukar en positiv självbild vara mer betydelsefull för läs- och skrivinlärningen än en hög 
begåvning (a.a). 
 
Hörsel, syn och medicinska faktorer påverkar också läs- och skrivinlärningen. Elever som 
har nedsatt syn eller hörsel eller som är blinda eller döva lär sig vanligtvis att, genom 
olika kompensatoriska hjälpmedel eller punktskrift, läsa och skriva även om de dock har 
större svårigheter med detta än andra. Elever som lider av svåra eller kroniska sjukdomar 
behöver ofta omfattande sjukvård eller starka mediciner som påverkar skolarbetet, och 
således även läs- och skrivinlärningen, negativt (Jacobson 2006).  
 
Mognad är en annan faktor som är av betydelse för läs- och skrivinlärningen. Mognaden 
mellan elever i samma klass kan skilja sig avsevärt åt. Exempelvis kan en pojke som är 
född i december mognadsmässigt ligga fyra år efter en flicka som är född i januari samma 
år men de ska ändå lära sig läsa och skriva samtidigt. Risken för att en sådan pojke ska 
hamna på efterkälken i skolan är stor då sådana elever ofta ger upp och gärna undviker att 
läsa om de inte får tillräckligt med stöd och anpassad undervisning (Jacobson 2006).  
 
Att inte öva är en sjunde faktor som påverkar läs- och skrivinlärningen. Att öva är viktigt 
för all inlärning oavsett om det gäller att lära sig spela fotboll, gitarr eller läsa. De elever 
som inte övar på att läsa och skriva blir ofta inte bra på att läsa och skriva. De elever som 
har läs- och skrivsvårigheter på grund av för lite övning kan, med tillräcklig motivation, 
lära sig att läsa och skriva. Att elever får för lite övning i skolan kan ha olika orsaker. Det 
kan exempelvis bero på att pedagoger inte bemöter ”omogna” elever på rätt sätt eller på 
att elever har hög frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom, flytt eller skolk (a.a).  
 
Neuropsykiatriska svårigheter är en annan faktor när det gäller svårigheter i att läsa och 
skriva. DAMP, ADHD och Aspergers syndrom är exempel på neuropsykiatriska 
diagnoser och gemensamt för dessa är försämrad koncentrationsförmåga. Ett vanligt 
symtom är även överaktivitet. Att lära sig läsa och skriva kräver uppmärksamhet och 
koncentration och elever som har neuropsykiatriska diagnoser får ofta läs- och 
skrivsvårigheter och framför allt svårigheter i att förstå det lästa. En elev som har en 
neuropsykiatrisk diagnos såväl som en specifik form av läs- och skrivsvårighet, 
exempelvis dyslexi, har svårare för att lära sig läsa och skriva än en elev som enbart har 
dyslexi (Jacobson 2006). 
 
Fonologiska faktorer är också av betydelse för läs- och skrivinlärningen. Att ha svårt för 
att uppfatta språkljud och ordningsföljden mellan språkljuden och att sätta ihop ljud med 
rätt bokstav är exempel på fonologiska brister. Fonologiska brister anses som den 
viktigaste orsaken till en specifik form av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. För att 
förebygga eller åtminstone lindra att elever med fonologiska svårigheter utvecklar läs- 
och skrivsvårigheter kan språklekar och arbete med fonologisk medvetenhet hjälpa (a.a).  
 
Lundgren och Ohlis (2003) nämner även bemötande som en viktig faktor när det gäller 
läs- och skrivsvårigheter. Att de som arbetar och verkar i skolan förstår att läs- och 
skrivsvårigheter inte beror på att eleven är svag i allmänhet är av stor vikt. Anledningen 
till att elever i läs- och skrivsvårigheter i vissa fall inte presterar lika bra som andra är att 
de inte får den hjälp och det bemötande som krävs för att de ska kunna visa vad de kan. 
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Människan påverkas av och blir ofta den person som omgivningen förväntar sig. Elever i 
läs- och skrivsvårigheter har i många fall låga förväntningar på sig från omgivningen 
vilket ofta leder till låga resultat.  
 

3.2.2	  Generella	  och	  specifika	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 
Druid Glentow (2006) skriver i boken Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter att 
det finns generella och specifika läs- och skrivsvårigheter och att man som pedagog måste 
kunna skilja på dessa. Generella läs- och skrivsvårigheter kan bero på allmänna 
svårigheter med inlärning som orsakas av fysiska, intellektuella, emotionella och sociala 
faktorer. Även pedagogiska faktorer, som frånvaro, byten av skola, lärare och kamrater 
och brister i pedagogens metodik kan orsaka generella läs- och skrivsvårigheter. Om en 
elev är begåvad verbalt, roas av ordlekar och har ett rikt ordförråd men däremot har 
svårigheter med läsning och stavning kan det antas att läs- och skrivsvårigheterna är 
specifika. Skillnaden mellan generella och specifika läs- och skrivsvårigheter är alltså att 
svårigheterna är generella när eleven har svårigheter med hela det språkliga fältet medan 
de är specifika när det finns en skillnad mellan den verbala förmågan och förmågan att 
läsa och skriva (Druid Glentow 2006). 
 

Dyslexi	  
Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet. Dyslexi beskrivs som ett medfött språkligt 
problem och kännetecknas vanligtvis av svårigheter med att avkoda skrivna ord, långsam 
och knagglig läsning och svårigheter med att skriva och stava. Dyslexi har ingenting med 
intelligens att göra. Dyslektiker har inga problem med inlärning förutom när det gäller 
läsning och skrivning utan kan på andra sätt bättre visa kreativitet och begåvning 
(Andersson, Belfrage & Sjölund 2006). 
 
Dyslexi har två primära symtom, svårigheter med ordavkodning och rättskrivning. 
Orsaken till dessa symtom är störningar i det fonologiska systemet. Dessa fonologiska 
störningar är begränsade och personer med dyslexi har i övrigt oftast intakta kognitiva 
förmågor. Störningarna beror alltså på en nedsatt funktion i en speciell del i det kognitivt-
språkliga systemet, den del som ska hantera ljudsystemet i talspråket. Fonologiska 
störningar märks oftast först när kraven på fonologiska förmågor blir höga, exempelvis 
när man ska lära sig läsa och skriva (Høien & Lundberg 1999).  
 
Störningar i det fonologiska systemet innebär svårigheter att urskilja enskilda ljud i 
språket och koppla ljuden till bokstäver. Det innebär även svårigheter i att segmentera ord 
i fonem, det vill säga dela upp ord i ljud, och även med att sätta samman ord med hjälp av 
bokstäver och dess ljud. Störningar i det fonologiska systemet leder till svårigheter med 
läsningen. Att inte höra enskilda ljud i språket gör att det inte skapas inre minnesbilder av 
olika ord. Därför uppstår svårigheter med att såväl läsa som att stava orden rätt. I och med 
att det går åt så mycket energi till att enbart avkoda orden finns det inte alltid mycket kraft 
kvar för att ägna sig åt förståelsen av texten. Störningar i det fonologiska systemet 
påverkar även stavningen eftersom det finns svårigheter i att uppfatta ordens olika delar 
och därmed även svårigheter med att koppla ljuden som uppfattas till såväl rätt bokstäver 
som rätt antal bokstäver (Lindell & Lindell 1996).  
 
Två former av dyslexi är auditiv och visuell dyslexi. Auditiv dyslexi innebär en osäkerhet 
i språkljuden. Orden lärs in som ordbilder och en auditiv dyslektikers läsning bygger 
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därför mycket på gissningar. Visuell dyslexi innebär istället en svårighet med att se 
ordbilder och en visuell dyslektiker måste därför ljuda sig fram vid läsning (Lindell & 
Lindell 1996). 
  

3.2.3	  Förebygga	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 
För att förebygga läs- och skrivsvårigheter gäller det att eleverna är väl förberedda när de 
ska lära sig läsa och skriva. När en nybörjare ska lära sig läsa och skriva är en 
välutvecklad språklig medvetenhet relevant. Att föräldrar i hemmet och pedagoger i 
förskolan arbetar med bokstäver och dess ljud är en bra och viktig förberedelse för att 
barn så småningom ska lära sig läsa och skriva. Under de första skolåren är det viktigt att 
pedagogerna inte bara talar om vad bokstäverna heter utan också talar om hur bokstäverna 
låter. Eleverna måste få arbeta med sin fonologiska medvetenhet, alltså att lyssna på 
språkljuden, fonemen, och sedan koppla ihop dessa med rätt bokstäver, grafemen (Druid 
Glentow 2006). 
 
Det är viktigt att samtala med barn om talat och skrivet språk för att förbereda dem för 
läs- och skrivinlärningen och för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Talat och skrivet 
språk innebär båda en form av kommunikation men de skiljer sig när det gäller val av ord 
och uppbyggnad av meningar. Ord stavas inte alltid som de låter vilket, om den språkliga 
och morfologiska medvetenheten inte finns, påverkar rättstavningen. Att regelbundet läsa 
för barn leder till att de får erfarenhet av skriftspråket och detta underlättar när de senare 
kommer att möta olika texter i skolan. De får även lättare för stavningen då de är 
medvetna om hur det talade språket skiljer sig från det skrivna (Druid Glentow 2006). 
 
För att förebygga läs- och skrivsvårigheter nämner Druid Glentow (2006) även vikten av 
ett rikt ordförråd. För att klara sig igenom utbildning och arbetsliv krävs förmågan att 
kunna kommunicera effektivt och för att göra det behövs ett rikt vokabulär. Att veta vad 
ett ord betyder och hur det används är viktigt för att förstå och göra sig förstådd i såväl tal 
som skrift. Pedagoger i skolan måste därför, i alla åldrar, arbeta för att vidga elevernas 
ordförråd. Det är genom skriftspråket ordförrådet hos elever ökar mest. Om eleverna då 
inte får möjlighet och utrymme för att läsa och skriva mycket i skolan får det 
konsekvenser för deras ordförråd.  
 
Ett bra förhållande och samarbete mellan skola och hem är viktigt för alla elever och 
framför allt för de elever i läs- och skrivsvårigheter. Pedagogen måste, i relationen med 
föräldrar, på ett öppet, realistiskt och respektfullt sätt påpeka betydelsen av att stödja 
elevens läs- och skrivutveckling även i hemmet. Det är viktigt att föräldrarna och eleverna 
förstår att det inte är fel eller orättvist att behöva mer hjälp och tid för att utföra en viss 
uppgift eller behöva olika hjälpmedel i skolan. Det som däremot är fel och orättvist är om 
denna elev måste lämna grundskolan utan att ha fått tillräckligt med hjälp, tid och stöd för 
att förbättra sina svårigheter med att läsa och skriva. I samtal med föräldrar måste man 
som pedagog informera dem om vilka svårigheter eleven har och hur de visar sig i skolan. 
Pedagogen kan sedan ge råd och tips på hur de kan göra i hemmet för att arbeta med 
elevens läs- och skrivsvårigheter. Man kan som förälder exempelvis aldrig läsa, sjunga 
och samtala för mycket med sina barn. Det är även viktigt att engagera sig i läxläsning 
och berömma sitt barn när framsteg görs. Att som förälder visa för sitt barn att man tycker 
det är roligt och viktigt att läsa och skriva leder ofta till en positiv inställning hos barnet 
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vilket i sin tur ofta leder till ökad motivation i läs- och skrivinlärningen (Druid Glentow 
2006). 
 
För pedagoger som har elever i läs- och svårigheter i sin klass är det viktigt att förstå och 
vara väl insatt i vilka svårigheter eleven har. Generellt sätt är det bra för en elev i läs- och 
skrivsvårigheter att ta del av en traditionell och väl strukturerad undervisning. För att 
stödja eleven så mycket som möjligt är det bra att ge eleven gott om tid för att lära in, öva 
och redovisa. Det underlättar även för eleven om man som pedagog ger introduktioner 
och instruktioner muntligt och att läsa det som skrivs, på exempelvis tavlan, högt. Det är 
även viktigt att aldrig utsätta eleven för högläsning eller skrivning på tavlan utan att denne 
har fått chans att förbereda sig. Det kan även vara en bra idé att låta eleven få texter i 
förväg så att denne får möjlighet att läsa dem i lugn och ro. När det gäller redovisningar 
och prov behöver man som pedagog vara noga med att ge eleven extra tid och i största 
möjliga mån ge möjlighet att redovisa kunskaper muntligt eller hitta alternativa sätt att 
redovisa på. Om eleven vill kan provet eller redovisningen ske enskilt i en lugnare miljö, 
exempelvis hos en resurslärare. Det är även viktigt att skolan och pedagoger har kunskap 
om olika hjälpmedel som finns att tillgå för att stödja elevens läs- och skrivutveckling. 
Eleven kan exempelvis ha en talbok som komplement till sin bänkbok och en dator där 
lämpliga program för läs- och skrivinlärning finns (Druid Glentow 2006). 
 

3.2.4	  Kompensatoriska	  hjälpmedel	  
 
Genom att använda kompensatoriska hjälpmedel kan elever i läs- och skrivsvårigheter 
kringgå sina problem och lättare visa sina kunskaper. Kompensatoriska hjälpmedel ger 
dessa elever möjlighet att hitta anpassade arbetssätt för att klara sig igenom sin utbildning 
och så småningom även arbetslivet. Alla sådana hjälpmedel behöver inte vara tekniskt 
avancerade, även lågteknologiska hjälpmedel, som exempelvis en läslinjal eller ett 
speciellt penngrepp, kan göra stor skillnad för en elev i läs- och skrivsvårigheter (Föhrer 
& Magnusson 2003). 
 
Elever i läs- och skrivsvårigheter har ofta problem med de ytliga aspekterna av skrivning 
och energin går ofta åt till att exempelvis hitta rätt bokstav, välja rätt skiljetecken och 
stava rätt. På grund av detta blir ofta innehållet och längden på texten samt planeringen 
och struktureringen av texten lidande. En elev utan läs- och skrivsvårigheter kan istället 
lägga all fokus på textens innehåll och struktur eftersom själva skrivandet sker obehindrat. 
Elever i läs- och skrivsvårigheter har ofta även lättare för att diktera berättelser än för att 
skriva dem. Elever i läs- och skrivsvårigheter kan kompensera sina svårigheter genom 
olika program i datorn. Talsyntes är ett sådant. Talsyntesen läser upp en skriven text och 
gör det möjligt för eleven att lyssna till det sin skrivna text och på det sättet upptäcka 
exempelvis oriktiga meningar eller felstavade ord. Ordpredikation är ett annat 
kompensatoriskt program för datorn som ger eleverna förslag på ord de kan använda. När 
en bokstav skrivs kommer en lista på förslag, om det eftersökta ordet finns med i listan 
kan det föras in i texten, om det inte finns med trycks den andra bokstaven i ordet in och 
en ny lista visas och så vidare. Ordpredikation kan med fördel användas tillsammans med 
talsyntesen. Ett tredje skrivhjälpmedel är taligenkänning, ett program som omvandlar tal 
till text. Elever i läs- och skrivsvårigheter kan med hjälp av taligenkänning producera 
skrivna texter genom att diktera dem (Föhrer & Magnusson 2003). 
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Det finns även olika kompensatoriska hjälpmedel som hjälper elever i läs- och 
skrivsvårigheter att öka sin läsförmåga. Ett sådant hjälpmedel är talböcker. Dessa gör det 
möjligt för elever i läs- och skrivsvårigheter att läsa samma böcker som sina kamrater. 
Studier har visat att talböcker har ökat intresset för böcker och läsning hos elever i läs- 
och skrivsvårigheter. Hörlurar är ett annat kompensatoriskt hjälpmedel vid läsning. De 
används för att en elev i läs- och skrivsvårigheter inte ska störas av omgivningen när de 
får en text uppläst. Hypertext och hypermedia fungerar som hjälpmedel när elever i läs- 
och skrivsvårigheter ska läsa för att hämta kunskap. Hypertext och hypermedia innebär att 
ge elever stöd genom att använda elektroniska texter. Dessa texter finns enbart i digital 
form och kan på enkla sätt förändras efter elevens behov. Det går exempelvis att ta bort 
och lägga till stycken, ändra typsnitt och storlek på texten eller plocka ut delar av texten 
som är väsentlig för en viss elevs inlärning (Föhrer & Magnusson 2003). 
 
Det är viktigt att som pedagog vara medveten om att alla kompensatoriska hjälpmedel 
inte lämpar sig för alla elever. Det som är bra och fungerar för en elev behöver inte alls 
fungera för en annan, eftersom elevers läs- och skrivsvårigheter kan skilja sig avsevärt åt 
(Föhrer & Magnusson 2003). 
  

3.3	  Inlärning	  av	  ett	  främmande	  språk	  
 
Språket är en del av människan. Genom språket kan människan inhämta nya kunskaper, 
kommunicera med andra och tänka. Att lära in ett nytt och främmande språk är en både 
svår och komplicerad process. Skolans undervisning i engelska ska bland annat syfta till 
att eleverna utvecklar sina kunskaper i det engelska språket, utvecklar förmågan att 
använda engelska i olika situationer och för skilda syften samt utvecklar den allsidiga 
kommunikativa förmågan. En allsidig kommunikativ förmåga innebär att förstå såväl 
talad som skriven engelska, att i tal och skrift kunna formulera sig och samspela med 
andra samt att, utifrån olika situationer, kunna anpassa sitt språk (Abrahamsson 2009, 
Lgr11).  
 
Målet med språkundervisningen i skolan är att eleverna ska kunna använda det 
främmande språket för att kommunicera på olika sätt. Skolans undervisning är formell 
och kommunikationen som sker i klassrummet kan många gånger ses som onaturlig. 
Eleverna får många gånger lära sig språket men inte att använda det. De får alltså lära sig 
språkets grammatik och regler men inte hur språket används i verkligheten. Det finns 
dock stora möjligheter för läraren att använda språket i klassrummet på ett naturligt och 
mer informellt sätt. De aktiviteter som bedrivs i klassrummet bör främja en längtan efter 
att kunna och vilja kommunicera. Det är också viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
aktiviteterna och att aktiviteterna kräver att det främmande språket används. När dessa 
delar finns med i språkundervisningen och stämningen i klassrummet är uppmuntrande 
och livfull är sannolikheten stor att eleverna blir mer engagerade och entusiastiska i 
inlärningen av det främmande språket (Cajkler & Addelman 2000). 
 

3.3.1	  Lyssna,	  tala,	  läsa,	  skriva,	  grammatik	  och	  vokabulär	  
 
Undervisningen i engelska kan bedrivas på många olika sätt. De förmågor som är viktiga 
att utveckla i inlärningen av ett främmande språk är; lyssna, tala, läsa, skriva, grammatik 
och vokabulär (Pinter 2006).  
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När eleverna börjar lära sig engelska är det viktigt att de får mycket övning i att lyssna på 
det nya språket på olika sätt och i olika situationer. Olika typer av lyssningsövningar leder 
i sin tur vidare till övningar där eleverna själva får prata. Eleverna lyssnar framför allt på 
sin lärare när denne pratar, sjunger, dramatiserar, ger instruktioner och berättar. Eleverna 
får också många gånger kolla på film och lyssna till inlästa texter från läromedel. När 
eleverna får lyssna till engelskt tal är det viktigt att anpassa svårighetsgrad, textens eller 
talets längd och hastighet till varje enskild elevgrupp (Pinter 2006). 
 
Att lära sig tala med korrekt med flyt är en av de största utmaningarna i inlärningen av ett 
nytt och främmande språk. Detta beror på att eleven, för att kunna tala flytande, måste 
kunna tala och tänka på samma gång. Detta behöver elever därför mycket övning i. 
Mycket av tiden i klassrummet går till att göra övningar där eleverna får läsa efter och 
lära sig vanliga uttryck. För att lära sig tala flytande är det också viktigt med spontana 
samtal där de får använda språket på olika sätt. Det är viktigt att läraren anpassar de 
övningar som görs efter elevgruppens tidigare kunskaper och förutsättningar (Pinter 
2006). 
 
Det finns ingen färdig mall för hur elever kan lära sig läsa och skriva på ett nytt och 
främmande språk. När och hur elever lär sig läsa och skriva på ett nytt språk beror på 
olika faktorer så som ålder, hur mycket erfarenhet de har av det nya språket och vilka 
kunskaper de har i att läsa och skriva på sitt förstaspråk. För att elever ska lära sig läsa 
och skriva på ett nytt och främmande språk krävs att de behärskar att läsa och skriva på 
sitt förstaspråk eftersom de då har erfarenhet av språkets ljud och bokstäver. I inlärningen 
av läsning och skrivning i ett nytt och främmande språk är det bra att börja med texter och 
ord som eleverna känner igen och som är relevanta för eleverna (Pinter 2006). 
 
När yngre elever ska lära sig ett nytt och främmade språk ska grammatik och vokabulär 
läras in samtidigt. När de lär sig ett nytt ord måste de veta lite grammatisk information om 
ordet, exempelvis hur ett verb böjs eller hur ett substantiv ser ut i singular och plural. 
Yngre elever är däremot ofta inte intresserade av det nya språkets struktur och 
uppbyggnad utan av språket som helhet, dess funktion och hur det kan användas för att 
exempelvis sjunga en sång eller förstå en berättelse. Ju äldre eleverna blir desto mer 
intresserade blir de av språkets olika delar och först då kan grammatik och vokabulär läras 
in separat (Pinter 2006).   

 
 

3.3.2 Läs- och skrivsvårigheter i förhållande till inlärningen av engelska 
 
Att lära sig engelska blir alltmer viktigt i dagens samhälle och de lärare som undervisar i 
språk får därmed allt högre krav på sig. Elever som har läs- och skrivsvårigheter får 
många gånger även svårt när de ska lära sig ett nytt och främmande språk. Inlärningen tar 
oftast längre tid och det är viktigt att dessa elever får rätt stöd så att även de får möjlighet 
att lyckas. Svårigheter i engelska beror många gånger på att det är ett mindre ljudenligt 
språk än vad svenskan är. Orden låter oftast inte som de stavas och därför blir det svårt att 
ljuda sig fram. För elever i läs- och skrivsvårigheter krävs mycket tid och speciella 
metoder för att ord, uttal och stavning ska befästas. Dock har engelskan inte lika långa ord 
som svenskan och detta kan göra att engelskan ibland kan kännas lättare (Andersson, 
Belfrage & Sjölund 2006).  
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Det är viktigt att som lärare kunna anpassa undervisningen så att alla elever, oavsett 
förutsättningar, nås. När det gäller inlärning av engelska för elever i läs- och 
skrivsvårigheter är det av stor vikt att de får möjlighet att arbeta mycket muntligt. 
Redovisningar och prov kan exempelvis begränsas till muntliga presentationer. Det är 
särskilt viktigt i engelskan att skilja på elevens muntliga och skriftliga förmåga. Det är 
också viktigt att dessa elever får möjlighet att arbeta med inlästa böcker och talsyntes. När 
det sedan är dags för att lära sig ett tredje språk, exempelvis tyska eller franska, kan elever 
i läs- och skrivsvårigheter få möjlighet att istället ha ytterligare undervisning i engelska. 
Det gäller att som skolledning, lärare, elever och förälder hitta alternativa och kreativa 
lösningar för att underlätta inlärningen av ett nytt språk för elever i läs- och 
skrivsvårigheter (Andersson, Belfrage & Sjölund 2006, Lundgren & Ohlis 2003). 
 
Malin Holmberg (2007) tar upp vikten av fonemiskt grundarbete när det gäller inlärning 
av engelska som ett främmande språk. Fonemiskt grundarbete handlar om att låta 
eleverna lyssna till, identifiera, analysera och laborera med ljuden i engelska ord samt att 
låta dem öva på att koppla ihop ljuden med bokstäver och skrivna ord. Vissa engelska 
ljud är lika de svenska ljuden medan vissa ljud och stavningar är helt främmande. Det är 
viktigt att i engelskundervisningen belysa det engelska språkets egenheter och satsa på att 
lyfta fram de strukturer i språket som är allra mest grundläggande. Hon menar även att det 
är viktigt med en multisensorisk undervisning när elever i läs- och skrivsvårigheter ska 
lära sig engelska. Multisensorisk undervisning innebär att lära genom att använda alla 
sina sinnen och laborera med språket på olika sätt, att exempelvis både få se ordet, höra 
det, göra det med fingrarna, skriva det och rita bilder. Hon tar även upp vikten av en 
strukturerad och direkt undervisning. Idag förväntas ofta elever själva ta ansvar för sitt 
lärande. Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver dock direkt undervisning för att nå 
framgång. Läraren ska ta ansvar för att hitta lösningar och vara den som, utifrån varje 
elevs behov, lyfter fram och belyser det som ska läras in. Det är även viktigt att 
undervisning i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter sker i mindre grupper då det 
är viktigt att alla elever får möjlighet att höra och höras. De måste få tid på sig att befästa 
sina nya kunskaper och tempot måste kunna anpassas efter de elever som behöver mest 
tid.   
 

Tidskriften	  Dyslexia	  
En av de studier som har gjorts gällande läs- och skrivsvårigheter i förhållande till 
inlärningen av ett nytt och främmande språk publicerades i tidskriften Dyslexia (2005) 
och är genomförd av Turid Helland och Randi Kaasa. Studien genomfördes med en grupp 
12-åriga norska elever där inlärningen av engelska hos elever med dyslexi var i fokus. En 
grupp med dyslexi jämfördes med en kontrollgrupp utan dyslexi. Gruppen med dyslexi 
delades i sin tur in i två mindre grupper eftersom det inom denna grupp var stora 
skillnader kunskapsmässigt. De delar som testades var förståelsen för läst och talad text, 
förmågan att uttrycka sig samt förmågan att läsa och skriva. 
 
Resultatet av studien visade att det finns stora skillnader mellan dyslexigruppen som 
helhet och kontrollgruppen när det gäller morfologiska, syntaktiska och semantiska 
förmågor. Det som forskarna fann mest oväntat i studien var att den starkare 
dyslexigruppens resultat i de muntliga delarna var nästintill likvärdiga med 
kontrollgruppens resultat i dessa delar. Det enda som skilde de åt var den morfologiska 
förmågan. Att detta var överraskande baserar de på att dyslexi, per definition, är en 
språklig försvagning vilket borde resultera i sämre resultat hos eleverna med dyslexi. De 
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menar att den starkare dyslexigruppen, på grund av sina muntliga förmågor, borde kunna 
delta i den ordinarie undervisningen i engelska med datorn som hjälpmedel för kontroll av 
stavning (Helland & Kaasa 2005). 
 
Den svagare dyslexigruppen skiljer sig däremot åt från kontrollgruppen i alla de testade 
delarna och från den starkare dyslexigruppen i alla de testade delarna förutom de delar 
som rörde stavning. Detta visar på stora problem i inlärningen av engelska för dessa 
elever men betyder inte att de inte bör undervisas i engelska utan dessa elever bör få 
specialundervisning där innehållet anpassas efter deras förmåga (Helland & Kaasa 2005).  
 
Eleverna i gruppen med dyslexi uttryckte att de tidigare inte hade pratat engelska så 
mycket som de fått möjlighet att göra under denna studie. Deras användning av det 
engelska språket var vanligtvis mycket begränsad vilket betyder att de inte haft möjlighet 
att tidigare visa engelskan de faktiskt behärskade. Forskarna menar att det på grund av 
detta är av stor vikt att läraren i klassrummet använder en medveten undervisningsmetod 
och en medveten strategi i klassrummet som gynnar elevernas användning av det engelska 
språket (Helland & Kaasa 2005). 
 

3.4	  Sammanfattning	  	  
 
Ett barns läs- och skrivutveckling har stor betydelse, både för lärandet skolan och för att 
kunna leva och verka i samhället. Det är på grund av detta en av skolans viktigaste 
uppgifter att utbilda goda läsare och skrivare. Även förskolan och hemmet har en viktig 
roll i denna utveckling. Deras uppgift är att förbereda barnet inför den kommande läs- och 
skrivinlärningen genom att öva upp den språkliga och fonologiska medvetenheten. Det är 
även viktigt att vuxna i barnets omgivning, på olika sätt, framhäver betydelsen av att 
kunna läsa och skriva, dessa vuxna ska alltså fungera som en förebild för barnet. 
 
Trots goda förebilder och ett gott förberedande innan skolstart kan ett barn få läs- och 
skrivsvårigheter. Elever i läs- och skrivsvårigheter finns i alla klasser. Det finns många 
olika faktorer som är möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Dessa faktorer kan 
exempelvis vara mognad, språkliga, sociala eller emotionella. Även bemötandet i skolan 
är en viktig faktor. Om läraren har låga förväntningar på eleven blir ofta resultaten låga. 
 
Det finns olika typer av läs- och skrivsvårigheter, generella och specifika. Generella läs- 
och skrivsvårigheter beror på allmänna svårigheter vid inlärning medan specifika läs- och 
skrivsvårigheter beror på svårigheter med att just läsa och skriva. Dyslexi är en specifik 
läs- och skrivsvårighet och denna beskrivs många gånger som ett medfött språkligt 
problem. Dyslexi har inget med intelligens att göra utan det kännetecknas av svårigheten 
med att avkoda, skriva och stava ord samt långsam och knagglig läsning.     
 
För att förebygga läs- och skrivsvårigheter är det av stor vikt att barnet har fått möjlighet 
att öka sin språkliga medvetenhet innan denne ska lära sig läsa och skriva. Den språkliga 
medvetenheten kan med fördel tränas både i förskolan och i hemmet. Även samtal om 
talat och skrivet språk, ett rikt ordförråd och ett gott samarbete mellan skola och hem är 
viktigt i förebyggandet av läs- och skrivsvårigheter. För att underlätta inlärningen för 
elever i läs- och skrivsvårigheter är det av stor vikt att läraren är medveten om vilka 
svårigheterna är och utefter dem anpassa undervisningen på bästa möjliga sätt. Det viktiga 
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att komma ihåg är att alla barn är olika och behöver därför olika mycket stöd och hjälp då 
de ska lära sig läsa och skriva. 
 
Att lära sig ett nytt och främmande språk som engelska är många gånger svårt, särskilt för 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Undervisningen måste anpassas så att alla elever nås 
och lär sig så mycket som möjligt. Multisensorisk undervisning, en undervisning där alla 
sinnen är aktiva, kan med fördel användas när en elev i läs- och skrivsvårigheter ska lära 
sig ett nytt och främmande språk. Genom den multisensoriska träningen får eleven 
laborera med språket på många olika sätt. Genom anpassad, strukturerad och direkt 
undervisning kan elever i läs- och skrivsvårigheter nå framgång i såväl engelska som 
andra ämnen. 
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4.	  Teoretiskt	  perspektiv	  
 
I detta kapitel kommer språk- och kunskapsutveckling ses ur ett kognitivt och 
sociokulturellt perspektiv. En beskrivning av perspektiven ges och dessa kopplas sedan 
till hur kunskapsinhämtande i skolan kan gynnas av det sociokulturella synsättet. 
 

4.1	  Kognitivt	  perspektiv	  och	  sociokulturellt	  lärande	  
 
Det finns perspektiv som på olika sätt förklarar och ger förståelse för människans 
utveckling. Ett sådant är det kognitiva perspektivet. Det kognitiva perspektivet söker 
förståelse för hjärnans aktivitet gällande varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, 
minne, fantasi och symboler. Detta perspektiv syftar till att förklara hur människan tar 
emot, lagrar, bearbetar och använder sig av inhämtad information. Människan är 
tänkande, rationell och medveten och söker hela tiden kunskap för att få en meningsfull 
bild av verkligheten (Hwang & Nilsson 2003).  
 
En föregångare inom det kognitiva perspektivet var Lev Vygotskij. Han menade att barn 
bygger upp sin kunskap om världen i ett sociokulturellt sammanhang. Barn utvecklas, 
enligt Vygotskij, olika och denna utveckling är beroende av de kulturella sammanhang 
barnet växer upp i. Ett barns utveckling måste ses som ett resultat av det sociala samspel, 
med exempelvis föräldrar, syskon och lärare, som barnet befinner sig i (Hwang & Nilsson 
2006). 
 
Enligt Vygotskij finns det många olika redskap som människan använder för utveckling 
och lärande. Det kan exempelvis vara fysiska redskap som fungerar som hjälpmedel i 
människans dagliga aktiviteter. Exempel på dessa redskap är penna, papper och datorer. 
Människan använder sig även av psykologiska redskap. Dessa redskap används för att 
kommunicera och tänka. Ett psykologiskt redskap för kommunikation och tänkande är 
språket. Språk gör att kommunikation kan ske mellan människor såväl som inom 
människor. Det är språket som gör att samhället och individen kan länkas samman. 
Språket gör även att människor kan ta del av andras perspektiv och förmedla 
sociokulturella erfarenheter (Säljö 2005).  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv ses inte barnets möjligheter till utveckling som något som 
inte går att påverka. Möjligheten till utveckling har inte med mognad att göra utan barnet 
inhämtar och exponeras för ny kunskap i interaktion med andra. Betydelsefulla för 
barnets utveckling ses därför lärare och andra vuxna i barnets närhet. När ett barn får 
möjlighet att tillgodogöra sig och använda erfarenheter från andra människor och använda 
dessa i den egna kommunikationen och i de egna resonemangen är det stor chans att ett 
lärande uppstår. Människan är dynamisk och vill alltid hitta nya sätt att tänka. De 
kunskaper som redan finns sätts in i nya situationer och i nya sammanhang och det 
resulterar i nya färdigheter (Säljö 2005).  
 
Den närmaste utvecklingszonen är ett känt begrepp av Vygotskij och den har denna 
dynamik och behovet av interaktion med andra som utgångspunkt. Vygotskij menar att 
om en människa behärskar vissa kunskaper och färdigheter så kan detta lätt utvecklas till 
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att behärska andra kunskaper och färdigheter också. Med utvecklingszon menar han det 
avstånd som finns mellan vad människan kan klara själv och vad människan kan klara 
med hjälp av andra. I exempelvis skolan när en elev ska lära sig läsa kan det dyka upp 
svåra ord som barnet inte kan läsa ut då kan lärare hjälpa till och brygga över detta 
problem så att eleven sedan kan fortsätta på egen hand. På detta sätt stöttar läraren eleven 
så att han/hon kan komma framåt i sin utveckling. När eleven klarar det mesta på egen 
hand, men med hjälp av läraren kan överbrygga problem som uppstår, ligger uppgiften i 
elevens närmaste utvecklingszon. Då en uppgift ligger i elevens närmaste utvecklingszon 
är nivån lagom. Utvecklingszonen är något som utvecklas hela tiden genom hela livet 
(Säljö 2005).  
 
Det sociokulturella lärandet är en väsentlig del i ett barns kunskapsutveckling. Elever 
utvecklas i sociala och kulturella sammanhang där stöd från läraren och andra vuxna i 
elevernas närhet är mycket betydelsefull. Alla elever, i eller utan läs- och 
skrivsvårigheter, ska i skolan få möjlighet att inhämta nya kunskaper och färdigheter i en 
miljö där deras förutsättningar och behov tillgodoses. Om undervisningen anpassas och 
varje elev får den stöttning som behövs kan alla elever utvecklas efter sin bästa förmåga. 
Denna studie utgår från att alla elever, med rätt hjälp och stöd, kan lära sig ett nytt och 
främmande språk. En elev i läs- och skrivsvårigheter lär sig inte på samma sätt som en 
elev utan sådana svårigheter men kan, i interaktion med andra, finna andra vägar vid 
inlärning av det nya språket.  
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5.	  Metod	  
 
I detta kapitel ges en beskrivning av den metod som använts i studien. De olika delar som 
kommer att beskrivas är; val av metod/ansats, intervjuguidens utformning, urval, 
genomförande, validitet och reliabilitet, forskningsetiska överväganden samt 
metoddiskussion. 
 

5.1	  Metodval	  
 
Vi har i denna studie valt att göra en kvalitativ undersökning gällande inlärningen av 
engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen har en kvalitativ 
hermeneutisk ansats där kvalitativa intervjuer har genomförts. Vi har valt en kvalitativ 
hermeneutisk ansats eftersom det i vår studie är av stor vikt att ta del av såväl enskilda 
individers uppfattningar och tankar som olika synsätt i tidigare forskning och litteratur för 
att söka svar på våra frågeställningar. För att samla in data där pedagogers uppfattningar 
och tankar om engelskundervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter kom fram valde 
vi att genomföra kvalitativa intervjuer. 
 
I en kvalitativ undersökning ligger vikten på att förstå den sociala verkligheten genom att 
undersöka hur deltagarna i en viss miljö uppfattar och tolkar verkligheten. I denna typ av 
undersökning baseras teorin på insamlandet av empirin, den information som samlats in. 
Denna syn på relationen mellan teori och praktik kallas induktiv. En kvalitativ 
undersökning har också en ontologisk ståndpunkt, en strävan efter att veta hur världen ser 
ut. Den ontologiska ståndpunkten har i detta sammanhang ett konstruktionistiskt 
perspektiv. I ett sådant perspektiv är sociala egenskaper ett resultat av det samspel som 
sker mellan människor (Bryman 2002).  
 
I vår kvalitativa undersökning skedde insamlandet av data genom intervjuer. Detta valde 
vi eftersom vi ville genomföra djupa intervjuer och få fram intervjupersonernas enskilda 
uppfattningar, erfarenheter och synsätt. En kvalitativ intervju kännetecknas av ett intresse 
för intervjupersonens personliga åsikter och synsätt. För att få kunskap om vad den 
intervjuade anser är viktigt och betydelsefullt är det av stor vikt att det i intervjun är 
möjligt att röra sig i olika riktningar. Det innebär att de som genomför intervjun kan 
anpassa frågorna i intervjuguiden under varje enskild intervju. Varje intervju blir därmed 
flexibel och riktningen i intervjun följs av de utsagor som intervjupersonen ger (Bryman 
2002). 
 
Kvalitativa intervjuer kan antingen vara ostrukturerade eller semi-strukturerade. I denna 
undersökning genomfördes semi-strukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju 
har de som genomför intervjun en intervjuguide, en lista över mer eller mindre specifika 
ämnen som ska behandlas under intervjun (se bilaga). Hur svaren utformas bestämmer 
sedan intervjupersonen. Ordningen på frågorna behöver inte vara samma som den i 
intervjuguiden och nya frågor och följdfrågor kan tillkomma beroende på de svar 
intervjupersonen ger. Intervjuprocessen är alltså flexibel. Semi-strukturerade intervjuer 
väljs ofta om studien har ett tydligt fokus och specifika frågeställningar, vilket den studie 
vi har genomfört har (Bryman 2002). 
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Vår studie har även en hermeneutisk ansats. Hermeneutik är en metod för att analysera 
och tolka innehållet av texter i en kvalitativ forskning. Att, utifrån författarens perspektiv, 
försöka få fram en texts mening och innebörd är den idé som ligger till grund för 
hermeneutiken. Hermeneutiska forskare menar att det, genom att tolka hur människans 
existens kommer till uttryck i skrivet och talat språk, går att förstå såväl vår egen 
livssituation som andras. Den sociala eller historiska kontext texten producerats i tas alltså 
i beaktning i tolkandet av texten. Det innebär då även att den som analyserar en text 
uppmanas att vara medveten om kontexten, att ha en förförståelse. Hermeneutiken 
kännetecknas av forskare som är öppna, subjektiva och engagerade. En hermeneutisk 
forskare använder sin förförståelse och sina tankar, uppfattningar och känslor för att förstå 
och tolka det som studien behandlar (Bryman 2002, Patel & Davidson 2011). 
 

5.2	  Urval	  
 
Vi har i denna undersökning intervjuat tre lärare och två specialpedagoger. Vi valde att 
intervjua båda dessa professioner eftersom vi ville få en uppfattning om hur elever i läs- 
och skrivsvårigheter utvecklar sina kunskaper i engelska hos såväl specialpedagogen som 
inne hos läraren i den ordinarie undervisningen. Samtliga intervjupersoner har stor 
erfarenhet av elever i läs- och skrivsvårigheter och av undervisning i engelska. De arbetar 
alla på skolor som ligger i vår geografiska närhet i en medelstor stad i södra Sverige. Tre 
av de intervjuade personerna valdes ut av oss personligen. Dessa personer, visste vi sedan 
tidigare, hade god kunskap om det vår studie syftar till att undersöka. De resterande två 
intervjupersonerna valdes ut av sina rektorer som vi tog kontakt med via mail.  
 
Att välja ut intervjupersoner som är kända för de som utför undersökningen sedan tidigare 
och som finns i den geografiska närheten kallas för att göra ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att de som utför undersökningen väljer ut intervjupersoner 
som finns tillgängliga för dem. Denna typ av urval innebär att det inte går att få några 
definitiva resultat eftersom det finns svårigheter i att generalisera. Det är alltså svårt att 
veta i vilken grad intervjupersonerna är representativa för de uppfattningar som lärare och 
specialpedagoger som undervisar i engelska har i allmänhet. Däremot kan resultatet leda 
till kopplingar till tidigare forskningsresultat eller till vidare forskning inom området 
(Bryman 2002). 
 

5.3	  Genomförande	  
 
Under genomförandet valde vi att spela in intervjuerna och efteråt transkriberade vi dem. 
Bryman (2002) menar att inspelning av intervjuer är ett väsentligt tillvägagångssätt i 
kvalitativa undersökningar eftersom det krävs en detaljerad analys och eftersom det är 
viktigt att intervjupersonernas egna formuleringar av svaren fångas. Det är lätt att 
intervjupersonernas personliga sätt att uttrycka sig inte kommer fram om de som utför 
intervjun är tvungna att anteckna de svar som ges. Att spela in istället för att anteckna är 
även viktigt eftersom de som intervjuar måste vara lyhörda för vad intervjupersonen 
uttrycker och ha möjlighet att ställa följdfrågor när det behövs. Vi valde att transkribera 
intervjuerna efteråt eftersom vi ansåg det enklare att analysera utsagorna när vi hade dem 
nedskrivna på papper och inte behövde lyssna på inspelningarna om och om igen. Patel 
och Davidson (2011) påpekar att det är viktigt att få tillstånd av intervjupersonen för att få 
spela in. Vi försäkrade oss om att det gick bra att spela in innan vi satte igång med 
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intervjuerna och framhävde även att inspelningen enbart kommer att användas i denna 
studie. Bryman (2002) menar även att det är viktigt att genomförandet av intervjuerna 
sker i en lugn miljö. Detta hade vi i åtanke och samtliga av våra intervjuer genomfördes i 
avskilda och ostörda rum.  
 
När vi tog kontakt med våra intervjupersoner valde vi att inte skicka med intervjuguiden 
utan vi valde istället att berätta det övergripande temat för intervjun och vad syftet med 
denna studie är. Detta val gjorde vi eftersom vi inte ville att intervjun skulle bli för styrd 
av intervjuguiden utan vi ville ha stora möjligheter till att ställa följdfrågor och nya frågor 
där det passade. Vi ville dock att de skulle veta vad intervjun skulle komma att handla om 
så att de fick möjlighet att förbereda sig och på det sättet bli bekväma i situationen. Vi 
förberedde även intervjupersonerna på hur lång tid intervjun skulle ta på ett ungefär. På 
detta sätt fick de veta hur mycket tid de behövde avsätta och varken vi eller dem behövde 
därför känna stress under intervjun. 
 

5.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
 
Efter genomförandet av varje intervju reflekterade och diskuterade vi intervjun och de 
utsagor vi fått av intervjupersonerna. Vi transkriberade sedan intervjuerna, det vill säga 
skrev ner vad som sagts under intervjun, för att lättare kunna analysera och sammanställa 
ett resultat. Efter att alla intervjuer genomförts jämförde vi intervjupersonernas utsagor 
och valde sedan att utifrån dem sortera resultatet under fyra huvudkategorier. De fyra 
huvudkategorierna som valdes är syn på läs- och skrivsvårigheter, inlärning av ett nytt 
språk, inlärning av engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter samt undervisning i 
engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter. Under varje huvudkategori finns 
underrubriker. Vi valde att strukturera upp resultatet på detta sätt för att på ett tydligt sätt 
visa de likheter och skillnader vi fann i intervjupersonernas utsagor. Vi fann det relevant 
att se till helheten och inte gå in på varje enskild intervjupersons uppfattning i varje 
enskild fråga. Resultatet skrevs därför i en löpande text. Vi valde att citera 
intervjupersonerna när vi fann att just deras uttryckssätt var träffande och intressant.  
 
I analysen kopplade vi resultatet av intervjuerna till den tidigare forskning och det 
teoretiska ramverk som vi i tidigare kapitel har behandlat. Då vi har arbetat länge och väl 
med att sammanställa den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket fanns det hela 
tiden med oss i bakhuvudet då vi bearbetade och analyserade resultatet av intervjuerna.  
 

5.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
 
Kriterier som validitet och reliabilitet används ofta för att bedöma en undersöknings 
kvalitet (Bryman 2002). Validitet handlar om att veta vad det är som undersöks och att se 
om det vi sa att vi skulle undersöka stämmer överens med det vi faktiskt har undersökt. 
Reliabilitet handlar om att säkerställa att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. 
Dessa två kriterier står i relation till och påverkar varandra och det går inte att bara 
koncentrera sig på det ena och utesluta det andra (Patel och Davidson 2011). 
 
För att säkerställa validiteten i vår undersökning har vi utformat en intervjuguide med 
frågor som knyter an till det syfte och de frågeställningar detta arbete utgår ifrån. Vi har 
även ställt frågor som kan kopplas till arbetets teoretiska ramverk. Vi har alltså undersökt 
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det som det var ämnat att vi skulle undersöka. Vi anser att reliabiliteten i undersökningen 
är relativt hög då vi har intervjuat erfarna lärare och specialpedagoger som alla har 
kunskap om hur elever med och utan läs- och skrivsvårigheter lär sig engelska. Det som 
har kunnat påverka reliabiliteten i undersökningen är att intervjupersonerna i två av fem 
fall har valts ut av rektorer. Det innebär att vi inte har haft någon tidigare kännedom om 
dessa lärare och vi har fått lita på att rektorerna kunde välja ut kunniga och erfarna lärare 
som var relevanta för vår studie. Det har dock, anser vi, visat sig att rektorerna kunde 
välja ut lärare som kunde ge oss sin syn på ämnet på ett djupgående sätt. 
 

5.6	  Etiska	  principer	  
 
När det gäller etik i samhällsvetenskapliga undersökningar brukar diskussionen handla 
om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt om anonymitet. Bryman (2002) nämner 
fyra olika etiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. En sådan princip är 
informationskravet vilket innebär att de som utför studien måste informera berörda 
personer, i det här fallet intervjupersonerna, om undersökningens syfte. 
Intervjupersonerna har rätt att veta att deltagandet är frivilligt och att de, om de vill, har 
rätt att avbryta intervjun. Samtyckeskravet är den andra principen. Detta krav innebär att 
intervjupersonerna själva har rätt till att bestämma över deras deltagande och att 
intervjupersoner som är minderåriga behöver vårdnadshavares godkännande för att delta. 
Den tredje principen är konfidentialitetskravet och innebär att intervjupersonerna ska 
behandlas med konfidentialitet och att personuppgifter måste förvaras oåtkomliga för 
obehöriga. Nyttjandekravet är den fjärde principen och enligt denna princip ska de 
uppgifter som framkommer under intervjuerna enbart användas för det ändamål studien 
har.  
 
I vår studie har vi tagit dessa principer i beaktning. Vi har på förhand informerat 
intervjupersonerna om vad vårt arbete handlar om, vad det syftar till och om vad 
intervjuerna kommer att beröra. Vi har även behandlat intervjupersonerna konfidentiellt 
och varit tydliga med att inspelningarna av intervjuerna enbart kommer att höras av oss. 
Vi har inte använt det som framkom under intervjuerna till något annat än till vår studie. 
Vi har även erbjudit oss att skicka vårt arbete i dess slutliga form så att de får ta del av 
vad vi har använt deras svar till. 
 

5.7	  Metoddiskussion	  	  
 
Vi valde, som nämnt ovan, att inte skicka intervjuguiden till intervjupersonerna på 
förhand utan endast skicka det övergripande temat för intervjun. Detta var ett medvetet 
val då vi inte ville att intervjupersonerna skulle förbereda exakta svar på frågorna. Vi ville 
istället att de skulle resonera kring frågorna och formulera svaren på ett personligt sätt och 
undvika tillrättalagda svar som de trodde att vi ville höra. Utifrån de svar vi fick under 
intervjuerna visade sig detta vara ett bra val och samtliga intervjupersoner kändes väl 
förberedda ändå.  
 
Till en början hade vi svårt att hitta lämpliga lärare och specialpedagoger att intervjua. 
Anledningen till detta var att intervjuerna skulle ske under en period då det generellt sätt 
är mycket att göra i skolan, med exempelvis dokumentation och utvecklingssamtal. På 
grund av detta fick vi kontakta rektorer på skolor som vi sedan tidigare inte hade någon 
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relation till. Detta gjorde också att vi inte fick möjlighet att intervjua så många lärare och 
specialpedagoger som vi från början hade tänkt. Detta var dock inget vi kunde påverka 
eftersom arbetet skulle skrivas inom en viss tidsram. När intervjuerna väl ägt rum var vi 
ändå mycket nöjda med utfallet och vi kände att de fem personer som intervjuades gav det 
resultat vi var ute efter. 
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat och analys att presenteras. Resultatet av 
intervjuerna kommer i den löpande texten analyseras utifrån det teoretiska ramverk som 
presenterades i kapitel 3. Resultatet är sorterat under fyra huvudkategorier som i sin tur är 
indelade i underrubriker.  De fyra huvudkategorierna är: syn på läs- och skrivsvårigheter, 
inlärning av ett nytt språk, inlärning av engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
undervisning i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter. Såväl lärare som 
specialpedagoger kommer i detta kapitel att benämnas som pedagoger. 
 

6.1	  Syn	  på	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 

Avkodning	  och	  förståelse	  
Ett citat från en av pedagogerna som på ett kort och koncist sätt beskriver hur 
pedagogerna definierar läs- och skrivsvårigheter är: ”Det är när man inte kan 
tillgodogöra sig texter och när man inte kan kommunicera via skrivandet”. 
 
Samtliga pedagoger som intervjuats nämner att läs- och skrivsvårigheter innebär en 
svårighet med att ta till sig information den skriftliga vägen. Svårigheterna ligger i att 
tolka tecken till ljud och att skriva ner ljud till tecken. En av pedagogerna säger: ”Det 
finns ju barn som inte kan översätta ljuden till bokstäver tillräckligt snabbt, handen 
fastnar någonstans mellan tanke och bokstav liksom”. Stadler (1998) och Taube (2009) 
menar att en elev måste förstå sambandet mellan ljud och bokstav för att lära sig läsa och 
skriva. Eleven måste både förstå sambandet och kunna använda sig av denna kunskap för 
att ”knäcka koden”. När en elev inte förstår sambandet mellan ljud och bokstav uppstår 
problem med läs- och skrivinlärningen.  
 
Elever i läs- och skrivsvårigheter får många gånger, enligt de intervjuade pedagogerna, 
lägga så mycket tid på avkodningen att det leder till brister i förståelsen av texten. 
Pedagogerna menar att inlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter ofta måste ske via 
hörseln eftersom de ofta är duktiga på att ta till sig kunskap den vägen istället. Att läsa är 
ofta inget sätt för dem att ta till sig kunskap på. Detta nämner även Lindell och Lindell 
(1996). De menar att elever i läs- och skrivsvårigheter ägnar så mycket energi till att 
avkoda ord att det många gånger inte finns mycket energi över till att förstå texten. 
 

Orsaker	  och	  olika	  svårigheter	  
Det finns olika orsaker till att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Jacobson (2006) 
nämner en rad olika orsaker till dessa svårigheter. Dessa orsaker nämner även de 
intervjuade pedagogerna. De nämner exempelvis att svårigheterna kan bero på en 
försenad språkutveckling. Eleven kan exempelvis ha ett dåligt talat språk där denne inte 
kan ljuda orden rätt vilket leder till svårigheter i att lära sig läsa. Flera av de intervjuade 
pedagogerna nämner även neuropsykiatriska svårigheter som en orsak till läs- och 
svårigheter. De menar att en elev med exempelvis ADHD kan få svårigheter med att läsa 
och skriva på grund av att denne inte kan koncentrera sig. Jacobson (2006) skriver att läs- 
och skrivinlärning kräver mycket uppmärksamhet och koncentration och en av 
pedagogerna poängterar att det i vissa fall endast är i detta det brister:  
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Om man har ADHD eller så, så kanske man har jättesvårt att läsa och skriva för man har 
inte koncentrationen och då blir det ju en form av läs- och skrivsvårigheter fast man ju 
egentligen kanske kan både bokstäverna och ljuden. 
 

Som Lundgren och Ohlis (2003) nämner är läs- och skrivsvårigheter ett brett begrepp som 
innefattar olika sorters svårigheter och har olika orsaker. Samtliga intervjuade pedagoger 
instämmer i detta och tycker att det är en omöjlig uppgift att beskriva alla typer av läs- 
och skrivsvårigheter som finns eftersom de hela tiden möter nya former. Det finns både 
generella och specifika läs- och skrivsvårigheter. En specifik läs- och skrivsvårighet alla 
pedagoger stött på är dyslexi. De nämner, precis som Druid Glentow (2006), att det finns 
olika former av dyslexi, auditiv och visuell. En pedagog säger: ”Man kan inte bara klassa 
’barnet har dyslexi’ utan man får gå lite djupare än så”. Hon menar alltså att det är 
viktigt att skilja på auditiv och visuell dyslexi för att sedan kunna ge eleven den hjälp och 
det stöd som behövs.  
 

6.2	  Inlärning	  av	  ett	  nytt	  språk	  
 

Lustfyllt	  lärande	  
Enligt Cajkler och Addelman (2000) är ofta undervisningen av ett nytt språk formell och 
kommunikationen sker ofta på ett onaturligt sätt. Elever lär sig ofta språket utan att veta 
hur det ska användas. Cajkler och Addelman samt de intervjuade pedagogerna menar 
dock att det finns stora möjligheter att bedriva undervisningen på ett mer informellt och 
naturligt sätt. Klassrumsaktiviteterna bör utformas så att eleverna utvecklar en vilja att 
kunna kommunicera på det nya språket. 
 
I inlärningen av ett nytt språk menar de intervjuade pedagogerna att eleverna behöver en 
lustfylld undervisning där sånger, ramsor, lekar och spel utgör grunden. Flera pedagoger 
nämner även att eleverna lär sig mycket genom att lyssna och att härma: ”Barn härmar 
väldigt lätt, det ska vara lustfyllt och det ska bygga på talet. Det talade språket är 
grunden till språket, anser jag”. De menar även att konkret material är viktigt i 
inlärningen av ett nytt språk. Flera sinnen bör alltså aktiveras samtidigt, om eleverna 
sjunger om exempelvis kläder är det viktigt att peka på de kläder som benämns i sången. 
Även Pinter (2006) framhäver vikten av att låta eleverna ta del av lyssningsövningar och 
låta dem lyssna till läraren när denne pratar, sjunger, dramatiserar, ger instruktioner och 
berättar. För att eleverna ska kunna tala med flyt menar hon, precis som pedagogerna, att 
det är vikigt att eleverna får göra övningar där de får läsa efter. 

Alla	  elever	  är	  olika	  
En av de intervjuade pedagogerna understryker att det finns lika många lösningar som 
elever vid inlärningen av ett nytt språk. Pinter (2006) poängterar även hon att det inte 
finns någon färdig mall för hur elever kan lära sig ett nytt språk. Trots att det finns lika 
många lösningar som elever anser såväl de intervjuade pedagogerna som Pinter (2006) att 
det är viktigt att pedagoger har god kännedom om elevernas tidigare kunskaper och 
förutsättningar för att kunna utforma övningar som är anpassade efter den aktuella 
elevgruppen. De menar att elevernas nyfikenhet och intressen bör ligga till grund vid 
inlärningen av det nya språket. En av de intervjuade pedagogerna menar att elever lär sig 
ett nytt språk på samma sätt som de lär sig sitt förstaspråk, genom att höra språket så 
mycket som möjligt. Flera av pedagogerna menar att elever behöver bli översköljda med 
språket, att de får höra och använda språket ofta och på olika sätt. Det finns en mängd 
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olika strategier för språkinlärning och de menar att eleverna måste få möjlighet att prova 
på olika sätt så att de kan hitta en väg som passar just dem. En av de intervjuade 
pedagogerna poängterar dock att det ofta finns svårigheter med att anpassa den dagliga 
undervisningen då alla elever är olika: ”I varje grupp så finns det barn som är väldigt 
duktiga och barn som har jättestora svårigheter och att då hinna med, så att alla lär sig 
mycket, att alla har roligt och att alla får behålla sitt intresse, det är komplicerat”. 
 

6.3	  Inlärning	  av	  engelska	  för	  elever	  i	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 
Då en elev i läs- och skrivsvårigheter ska lära sig engelska kan det många gånger vara 
mycket svårt. Detta belyser alla intervjuade pedagoger liksom författarna i avsnitt 3.3.2. 
Svårigheterna beror oftast på att engelskan inte är ett ljudenligt språk. Till skillnad från 
det svenska språket låter engelska ord oftast inte som de stavas. Det blir därför mycket 
svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter att använda ljudning som en strategi för läsning 
och skrivning. De intervjuade pedagogerna menar också att om en elev har svårigheter i 
svenskan så får denne ofta ännu större svårigheter i inlärningen av engelska. En av 
pedagogerna benämner svårigheten såhär:  

 
Har man läs- och skrivsvårigheter så har man ju det inte bara i engelska och inte bara i 
svenska heller, bokstäverna ska ju ner i alla fall och stämma överens med ljud. Detta kan 
ju då bli ännu svårare på engelska i och med att vi uttalar ju oftast saker som det låter, det 
gör ju inte dem. Står det ”battle” så uttalas det ju ”battel”, så det orsakar ju en svårighet 
där.   

 
Om en elev har läs- och skrivsvårigheter i svenska återkommer dessa svårigheter även i 
engelska. Många gånger blir svårigheterna ännu större. Många av de intervjuade 
pedagogerna menar dock att vissa elever i läs- och skrivsvårigheter gynnas av den kultur 
vi lever i. Många elever i dagens samhälle möter det engelska språket tidigt genom 
exempelvis TV:n och dataspel vilket gör att svårigheterna ibland kan reduceras. 
Pedagogerna upplever att elever som på sin fritid sitter mycket vid datorn kan många 
engelska ord och fraser. De menar att när en elev har sett ordet eller frasen tillräckligt 
många gånger känner de igen det och de vet vad de betyder. De ser orden som ordbilder 
och behöver inte ljuda sig till dem. De menar också att många elever idag är mycket 
motiverade till att lära sig engelska just för att det är ett språk som blir en allt större del av 
vår kultur. Det pedagogerna dock betonar är att svårigheterna med framförallt skrivandet 
kvarstår: ”Skrivandet brukar ändå vara svårt, det brukar inte försvinna men man kan ju 
lära sig ett nytt språk på många olika sätt”. 
 
Som forskningen i avsnitt 3.2.4 visar så har ofta elever i läs- och skrivsvårigheter goda 
muntliga förmågor i engelska. Detta håller flera av de intervjuade pedagogerna med om. 
De menar att de ofta är bra på att uttrycka sig även om de, när det gäller skrivning, kanske 
inte alltid stavar rätt. Pedagogerna tror att även detta beror på att elever idag möter det 
engelska språket mycket och på många olika sätt. En av de intervjuade pedagogerna 
säger: 

 
Det jag kan se är att framförallt pojkar som sitter mycket vid datorn och spelar spel som 
World of Warcraft och chattar och så, lär sig behärska, framförallt talat engelska i ganska 
avancerad form […] så att där ligger just dessa pojkar långt fram i engelskan. 
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6.4	  Undervisning	  i	  engelska	  för	  elever	  i	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
 

Klassrumsklimat	  
Som nämnt i avsnitt 6.3 är det många gånger svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter att 
lära sig ett nytt språk. Samtliga intervjuade pedagoger menar att det finns flera olika 
strategier och undervisningssätt för att underlätta inlärningen av engelska för dessa elever. 
Pedagogerna menar att ett gott klassrumsklimat är viktigt för all inlärning i skolan. Även 
Jacobson (2006) skriver om detta. Han menar att elever i läs- och skrivsvårigheter 
utvecklas bättre då de vistas i ett klassrum där klimatet är accepterande. Det är alltså 
viktigt att såväl lärare som kamrater tar hänsyn till elevens svårigheter. En av de 
intervjuade pedagogerna säger följande om vikten av ett gott klassrumsklimat: 

 
Jag försöker jobba så i allt, att man hela tiden pratar om det här, att vi är olika, vi lär oss på 
olika sätt, vi lär oss olika fort och att det får vara okej. Och att det inte är en tävling om vem 
som gör snabbast eller vem som skriver mest, utan ofta prata om det så att man får känna att 
det okej. Det tror jag är en av de viktigaste bitarna faktiskt, för alla, att man får ha det där 
självförtroendet kvar, att jag lär mig så här och du lär dig på ett annat sätt, och jag har svårt 
för detta men jag är bra på något annat. Det är viktigt att lyfta bitarna de är bra på. 

 
För att skapa ett gott klassrumsklimat nämner Lundgren och Ohlis (2003) att rätt 
bemötande är viktigt, att de som arbetar och verkar i skolan förstår att elever i läs- och 
skrivsvårigheter inte är allmänt svaga utan att de bara behöver alternativa sätt att lära sig 
på. De intervjuade pedagogerna menar att dessa elever behöver en anpassad undervisning.  

Anpassad	  undervisning	  
Det finns olika sätt att anpassa undervisningen på. Ett sätt pedagogerna beskriver är att 
låta elever i läs- och skrivsvårigheter arbeta mycket muntligt i den mån det är möjligt. 
Elever i läs- och skrivsvårigheter kan exempelvis få möjlighet att genomföra 
redovisningar och prov muntligt. Detta nämner även författarna i avsnitt 3.3.2 som 
mycket betydelsefullt. Pedagogerna menar att det är viktigt för elevernas självförtroende 
att de får möjlighet att visa det de är bra på istället för att hela tiden känna att de inte 
presterar lika bra som sina kamrater, vilket de kanske gör när det gäller läsning och 
skrivning. En av pedagogerna säger: ”De kan ju vara otroligt duktiga på muntliga 
framträdanden och så, och det är väl det man får tänka på då, att ännu mer förstärka det 
då så att de känner att ’det här fixar jag’”. 
 
De intervjuade pedagogerna nämner dock att det finns ett problem med att låta elever i 
läs- och skrivsvårigheter arbeta mycket muntligt. I kursplanen i engelska finns 
kunskapskrav som säger att elever även ska kunna uttrycka sig skriftligt på enkel 
engelska. Dessa kunskapskrav är något som alla elever ska uppnå och därför är det av stor 
vikt att undervisningen även främjar den skriftliga biten.  
 
Ett annat sätt att anpassa undervisningen i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter 
är att arbeta mycket med förförståelsen. Samtliga intervjuade pedagoger menar att det är 
viktigt att på olika sätt ge dessa elever möjlighet till att förbereda sig. När det gäller 
bearbetning av texter bör elever i läs- och skrivsvårigheter exempelvis få möjlighet att få 
texten på exempelvis en CD-skiva. Dessa elever har ofta en god hörkanal och kan ta till 
sig information bättre den vägen och på detta sätt kan de alltså lyssna medan de följer 
med i texten. De bör även få möjlighet att gå igenom texten många gånger och eventuellt 
få läsa igenom texten innan den ska bearbetas i klassrummet. Texternas längd bör även 
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anpassas för dessa elever. De kan få en mindre mängd text som har samma innehåll som 
kamraternas texter. En av pedagogerna säger: 

 
Man kan en mindre mängd text kanske, men att man får samma innehåll i texten, med 
veckans kapitel eller så här, att man får samma stoff fast i mindre mängd så att man känner 
att man kan vara med och delta, att man kan prata om samma som kompisarna har läst men 
man kanske inte har behövt ta sig igenom hela den texten. 

 
På detta sätt kan alltså dessa elever vara med och delta i den vanliga 
klassrumsundervisningen.  

Specialpedagogiska	  insatser	  och	  resurser	  
På de olika skolorna de intervjuade pedagogerna arbetar på fördelas extra resurser och 
specialpedagogisk tid inom engelskan på olika sätt. På endast två av de fem skolorna 
lägger specialpedagogen tid på engelskundervisningen. På de övriga tre skolorna får 
elever i läs- och skrivsvårigheter alltså inte gå iväg till en specialpedagog för att få hjälp i 
engelska. I dessa fall får klassläraren försöka lägga upp specialundervisningen själv 
genom att dela in eleverna i mindre grupper och ta hjälp av andra pedagoger som arbetar 
på skolan. 
 
Gemensamt för alla fem skolor är att specialpedagogiska insatser prioriteras i svenska 
och matematik. Fyra av de fem intervjuade pedagogerna anser att det behövs mer 
specialpedagogiska insatser på skolan så att engelskan ska kunna prioriteras. Samtidigt 
menar de att det inte är fel att svenskan och matematiken får så mycket tid men att det är 
synd att det blir på bekostnad av engelskan: 

 
Svenskan är ju basen då om man tittar på SO-ämnen och texter och så och matten ligger 
ju till grund för NO-ämnena, det vetenskapliga blocket, så då blir det svenska och matte 
och engelskan stryker ju ofta på foten, den kommer ju ofta i tredje hand då. Det är ju 
tråkigt i och med att det är ju en kommunikationsmöjlighet med hela världen. 

 
På de skolor där elever i läs- och skrivsvårigheter får möjlighet att gå till en 
specialpedagog och ha engelska får de möjlighet att arbeta på ett mer fördjupat sätt. Hos 
specialpedagogen får eleverna tillfälle att använda engelskan betydligt mer. De har också 
större chans till att få talbaserad undervisning och att använda datorer i inlärningen. Det 
som alla intervjuade pedagoger anser viktigt är att elever i läs- och skrivsvårigheter får 
möjlighet att arbeta i mindre grupper. Detta belyser även Holmberg (2007). Hon menar att 
när undervisningen i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter sker i mindre grupper 
får dessa elever möjlighet att höra och att höras. Tempot måste anpassas och det är viktigt 
att de nya kunskaperna får tid då de ska befästas. I specialundervisningen arbetar de 
mycket med konkret material och spel. Detta menar de är viktigt för alla elever men att 
det oftast plockas bort alltför tidigt för elever i läs- och skrivsvårigheter.     
 
Två av de intervjuade pedagogerna betonar att det är viktigt att inte låta elever i läs- och 
skrivsvårigheter arbeta för mycket utanför det vanliga klassrummet. Att arbeta i en liten 
grupp är väldigt intensivt, eleverna är i fokus hela tiden och därför orkar elever inte arbeta 
i liten grupp hur mycket som helst. I ett stort klassrum finns möjlighet till andhämtning 
vilket alla elever behöver. De menar alltså att korta pass med stöd i mindre grupper är bra 
men att eleverna även behöver vila sig och vara en del av den stora klassen. Det tror att 
det är bra att elever i läs- och skrivsvårigheter får vara med i den vanliga undervisningen 
så mycket som möjligt och att uppgifterna som görs i såväl det vanliga klassrummet som 
hos specialpedagogen ska vara så lika kamraternas som möjligt men anpassade efter deras 
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förutsättningar. Att organisera undervisningen så att alla elever kan vara inne i 
klassrummet är en svår men viktig uppgift:  

 
Det handlar om att anpassa klassundervisningen så att man får väl anpassade 
arbetsuppgifter, det tycker jag är det allra viktigaste, det är egentligen den allra viktigaste 
specialpedagogiska insatsen, en anpassad klassundervisning för det är där man är mest av 
tiden.  

 
De intervjuade pedagogerna menar att en undervisning där elever i läs- och 
skrivsvårigheter får möjlighet att arbeta både i det vanliga klassrummet och hos 
specialpedagogen gör att de blir överösta med det engelska språket. Att få möta det 
engelska språket så mycket så möjligt och på så många olika sätt som möjligt är mycket 
viktigt för alla elever när de ska lära sig engelska, speciellt för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. 

Kompensatoriska	  hjälpmedel	  
De kompensatoriska hjälpmedel som nämns i avsnitt 3.2.4 beskriver även de intervjuade 
pedagogerna som viktiga. Samtliga pedagoger framhäver datorn som ett viktigt 
kompensatoriskt hjälpmedel. De menar att genom datorn får elever i läs- och 
skrivsvårigheter tillgång till olika program som kan vara till hjälp och stöd vid inlärningen 
av engelska. De kan exempelvis utveckla sin skriftspråkliga kompetens genom datorns 
ordbehandlingsprogram med stavningskontroll och talande tangentbord. Genom en 
talsyntes i datorn kan dessa elever lyssna till läst text. Med datorn som stöd kan de också 
öva på glosor. Pedagogerna menar att det finns mängder av möjligheter att med hjälp av 
datorn lära sig engelska på ett roligt och lustfyllt sätt.  
 
Flera av de intervjuade pedagogerna har i sin undervisning lagt märke till att elever i läs- 
och skrivsvårigheter som har mer tillgång till datorn än sina kamrater kan känna sig 
utpekade. En av pedagogerna berättar att en pojke i läs- och skrivsvårigheter fått en egen 
dator av skolan men att han inte ville använda den eftersom han då kände sig annorlunda 
jämfört med sina kamrater. En annan pedagog säger: ”Man kan ju tänka sig att man kan 
ta in datorer till alla vid vissa tillfällen för att liksom slippa bli den där som syns tydligt, 
alltså att man inte kan, att man hela tiden blir utpekad”. Dock poängterar en av de 
intervjuade pedagogerna att det inte finns tillräckligt med datorer i skolan. Detta gör att 
datorn som kompensatoriskt hjälpmedel begränsas.  
 
Flera av de intervjuade pedagogerna nämner, precis som författarna i avsnitt 3.2.4, även 
talböcker som ett viktigt kompensatoriskt hjälpmedel. Talböcker gör att elever i läs- och 
skrivsvårigheter kan läsa samma texter som sina kamrater. Även läromedel kan finnas 
som talböcker vilket underlättar inlärningen i det vanliga klassrummet. 
 
Gemensamt för de intervjuade pedagogerna är att de tycker att det är svårt att organisera 
undervisningen i engelska så att alla elever nås och utvecklas på bästa sätt. En pedagog 
beskriver det såhär: 

 
Jag kan många gånger känna mig otillräcklig, det är stora grupper och flera stycken har 
läs- och skrivsvårigheter. Man känner att man inte stöttar tillräckligt mycket, att det blir 
för svårt eller att det blir för lätt. Man får ju vara lite av en tusenkonstnär för att hinna 
med allt. Det är bara att hantera det så gott det går och se till att de tror på sig själva.   
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7.	  Diskussion	  
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva och presentera de viktigaste slutsatserna vi har 
kommit fram till genom vår undersökning och genom den litteratur vi har fördjupat oss i.  
 
Resultatet, som vi genom vår undersökning har fått fram, tycker vi bekräftar och stämmer 
väl överens med det litteraturen beskriver. I analysen av vårt resultat har vi inte hittat 
några stora skillnader mellan de intervjuade pedagogernas uppfattningar och det som 
beskrivits i litteraturen. De svar som de intervjuade pedagogerna gav kunde vi direkt 
koppla till vårt teoretiska ramverk, tidigare forskning och det teoretiska perspektiv vi 
tidigare i arbetet skrivit. Detta tycker vi visar på att de pedagoger vi har intervjuat har 
goda kunskaper om hur elever i läs- och skrivsvårigheter lär sig engelska och hur dessa 
elevers inlärning skiljer sig åt från elever som inte har läs- och skrivsvårigheter.  
 
Som nämnts tidigare i studien finns det inte mycket litteratur och forskning som belyser 
läs- och skrivsvårigheter i förhållande till inlärning av engelska. Detta var något vi, som 
blivande språklärare, fann förvånande eftersom vi tycker att det är så viktigt och 
betydelsefullt. Detta märkte vi även att våra intervjupersoner höll med om då många av 
dem framhöll att de tyckte att vår studie var viktig och att detta är ett ämne som behöver 
uppmärksammas mer. Vi har under studiens gång funderat mycket kring varför detta är ett 
ämne som inte uppmärksammats mer och varför litteraturen och den tidigare forskningen 
kring detta ämne är så begränsad. Vi tror inte att det beror på att yrkesverksamma 
pedagoger och forskare tycker att det är oviktigt eller ointressant utan på att det är ett så 
komplext och komplicerat område. Detta har samtliga intervjupersoner belyst då de 
beskrivit hur svår problematiken kring läs- och skrivsvårigheter är, särskilt i förhållande 
till engelska. Vi har även reflekterat över om det kan vara så, att de som forskar kring läs- 
och skrivsvårigheter i allmänhet menar att denna forskning gäller oavsett vilket språk 
eleven ska lära sig. Vi menar att om en elev har svårigheter i läsning och skrivning på 
svenska så menar kanske forskarna att svårigheterna är desamma även när eleven ska lära 
sig ett nytt språk och att man som pedagog bör arbeta på samma sätt oavsett vilket språk 
det är som ska läras in. Det kan säkerligen vara på detta sätt men det vi ställer oss kritiska 
till är att då det svenska språket och det engelska språket ser så olika ut bör även 
svårigheterna i de olika språken ta sig olika uttryck. En elev i läs- och skrivsvårigheter 
som exempelvis använder ljudning som en strategi för att läsa och skriva på svenska 
måste alltså hitta andra strategier för läsning och skrivning på engelska eftersom 
engelskan är ett mindre ljudenligt språk än svenskan. Därför menar vi att det bör forskas 
mer om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till inlärningen av ett nytt språk.  
 
Det har i studien framkommit att engelskan är ett ämne som inte prioriteras då skolans 
resurser och specialpedagogers tid ska fördelas. Vi har under vår egen skolgång och under 
vår lärarutbildning alltid upplevt att engelskan är ett av skolans viktigaste ämnen. Under 
vår gymnasieutbildning har engelska till exempel betraktats som ett kärnämne 
tillsammans med svenska och matematik. Vi visste sedan tidigare att svenska och 
matematik har fler timmar i grundskolans timplan än engelskan och att dessa ämnen 
därmed prioriteras i specialundervisningen. Däremot trodde vi inte att svenska och 
matematik på många skolor prioriteras så högt att det går ut över specialundervisningen i 
engelska. Under intervjuerna av pedagogerna framkom det att det enbart var på två av de 
fem undersökta skolorna som elever i läs- och skrivsvårigheter fick någon 
specialundervisning i engelska överhuvudtaget. På de resterande tre skolorna får 
klasslärarna, med hjälp av andra lärare, själva se till att dessa elever får det extra stöd de 
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behöver i engelska. Inför detta känner vi, precis som de intervjuade pedagogerna, 
frustration. Att skolorna i dagens samhälle inte har tillräckligt med resurser för att hjälpa 
alla elever i behov av specialundervisning menar vi är fel. Det känns också orättvist att 
det stöd och den hjälp en elev får beror på vilken skola den går på. Om 
specialundervisningen kan se olika ut på olika skolor, är skolan då verkligen likvärdig för 
alla elever? 
 
Vi har i vår studie uppmärksammat att datorn ses som ett otroligt viktigt kompensatoriskt 
hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. Både i litteraturen och i intervjuerna med 
pedagogerna har det framkommit att datorn som stöd i undervisningen kan hjälpa dessa 
elever framåt i sin utveckling. Trots detta påpekar flera av de intervjuade pedagogerna att 
det råder brist på datorer i skolan. Många klassrum har endast en dator som en stor 
elevgrupp måste samsas om. Detta gör att många elever i läs- och skrivsvårigheter inte får 
tillgång till ett hjälpmedel som kan underlätta deras inlärning avsevärt. Vi tycker att alla 
skolor bör prioritera att köpa in fler datorer. I dagens samhälle spenderar många barn 
mycket tid framför datorn, det är en del av deras liv och många har det som ett stort 
intresse. Vi menar att det är viktigt att skolan ”hänger med” i denna utveckling eftersom 
det i skolan är av stor vikt att utgå från elevernas verklighet och intressen.     
 
Trots frustrationen över bristen på datorer som kompensatoriskt hjälpmedel och 
specialundervisning i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter känner vi glädje över 
att de pedagoger vi har intervjuat är så engagerade och positiva i sin yrkesroll. Samtliga 
pedagoger menar att det många gånger är mycket svårt att organisera undervisningen så 
att alla elever, oavsett behov och förutsättningar, nås men de är trots detta övertygade om 
att det går. Ingen av pedagogerna uttryckte någon som helst uppgivenhet när det gäller att 
inlärningen av engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det kändes som att samtliga 
intervjuade pedagoger tror på att det är möjligt att anpassa undervisningen och att hitta 
sätt att undervisa som gynnar alla elever. Det gäller bara att inte fastna i gamla spår utan 
att förstå att alla elever är olika och behöver därmed olika strategier vid inlärning.  
 
Att hitta sätt att undervisa som passar alla elever kan vi många gånger känna är en av de 
största utmaningar vi kommer att möta i vårt kommande yrkesliv. Många av de pedagoger 
vi har mött i vår utbildning arbetar med stora elevgrupper och vi har ofta frågat oss om 
det verkligen är möjligt att hitta olika undervisningssätt så att alla elever utvecklas på 
bästa möjliga sätt. Det vi har kommit fram till efter att ha genomfört denna studie är att 
det inte handlar om att varje uppgift måste vara anpassad efter varje elev utan att det 
handlar om att variera undervisningen så mycket som möjligt. Vi tror, precis som de 
intervjuade pedagogerna och litteraturen betonar, att engelska bör läras in på ett lustfyllt 
och roligt sätt. Det innebär att eleverna inte enbart bör arbeta med skrivna texter och 
glosor utan även med muntliga övningar, spel, sånger, filmer etc.  
 
Syftet med detta arbete var att få en fördjupad förståelse för hur elever i läs- och 
skrivsvårigheter lär in ett nytt och främmande språk. Vi har från de intervjuade 
pedagogerna fått svar som stämmer väl överens med det teoretiska ramverk vi har skrivit. 
Vi har inte funnit några direkta meningsskiljaktigheter vilket gör att vi drar slutsatsen att 
det är på deras beskrivna sätt man som pedagog bör arbeta för att elever i läs- och 
skrivsvårigheter ska utveckla kunskaper i det engelska språket på bästa sätt.  
 
Trots att såväl litteraturen som samtliga intervjuade pedagoger menar att engelska bör 
läras in på ett varierat sätt där flera sinnen aktiveras ifrågasätter vi om det verkligen är så 
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det ser ut i de flesta skolor idag. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att 
vissa pedagoger arbetar så medan undervisningen i de allra flesta fall inte bedrivs på detta 
sätt. Vi anser att undervisningen många gånger är alldeles för enformig och traditionell. 
Mycket av arbetet i klassrummet utgår från uppgifter i läroböcker där eleverna får läsa en 
text och sedan får de glosor till texten i läxa till veckan efter då en annan text gås igenom. 
Ofta ser det likadant ut vecka efter vecka och syftet med uppgifterna som ges 
framkommer väldigt sällan. Eleverna får ofta inte lära sig att använda det de lär sig. Vi 
tycker absolut att det är viktigt med textbearbetning och glosor vid inlärning av ett nytt 
språk men att engelskundervisningen inte enbart bör bygga på detta. Detta utgör inte en 
varierad undervisning där alla elevers olika sätt att lära tas i beaktning. Att pedagoger ofta 
arbetar på detta sätt tror vi kan bero på att de många gånger upplever engelskan som ett 
svårt ämne att undervisa i och att det därför känns tryggt att luta sig tillbaka på de 
läroböcker som finns. Vi anser att läroböckerna kan användas men att de i så fall bör 
kompletteras med andra uppgifter där eleverna får möjlighet att möta det engelska språket 
på många olika sätt. Genom ett varierat arbetssätt är det lättare för elever i läs- och 
skrivsvårigheter att hänga med i den ordinarie klassrumsundervisningen eftersom de i 
många fall har svårt för att lära in ett nytt språk den skriftliga vägen. Vi anser att lärare 
som undervisar i engelska bör få mycket kunskap om hur undervisningen kan läggas upp 
eftersom det trots allt är i den vanliga klassrumsmiljön som dessa elever vistas mest. 
 
Ett gott klassrumsklimat är mycket viktigt vid all inlärning i skolan. Det menar såväl vi 
som de intervjuade pedagogerna och detta betonas även i litteraturen. Detta anser vi är 
viktigt för alla elever, oavsett om de har svårigheter eller inte. Det som både lärare och 
elever måste vara medvetna om är att de attityder, värderingar och förväntningar som 
finns på en person påverkar personens självbild. Vi tycker att ett accepterande 
klassrumsklimat är särskilt viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter eftersom de 
behöver känna att deras sätt att lära är lika okej som alla andras. Ofta behöver dessa 
elever andra strategier och andra hjälpmedel vid inlärning än elever utan läs- och 
skrivsvårigheter. Vi anser att det är av stor vikt att läraren i klassrummet ofta talar med 
sina elever om att vi alla är olika och att vi lär på olika sätt och att detta är okej. Om det 
råder ett gott klassrumsklimat där alla elever är accepterade tror vi att alla elevers 
självförtroende och självbild stärks. Med ett gott självförtroende och en god självbild tror 
vi ger elever motivation och ork att hela tiden kämpa för att utvecklas ännu mer. Det är 
även viktigt att inte se eleven som ett problem utan se denne i ett sammanhang. Många 
gånger är det situationen eleven befinner sig i som måste förändras och förbättras. Vi vill 
också framhålla att det är viktigt att ta vara på det eleven är bra på, genom att uppmuntra 
och stötta dessa delar får eleven känna sig duktig. Vi tror på att höga förväntningar ger 
höga resultat så därför är det otroligt viktigt att tro på alla sina elever. 
 
Att de pedagoger vi har intervjuat anser att klassrumsklimatet är viktigt kopplar vi till en 
sociokulturell syn på lärande. Denna koppling gör vi eftersom pedagogerna menar att 
elever lär sig och utvecklas i olika sammanhang och i interaktion med andra människor. 
Elever påverkas av den miljö de vistas i och skolan är en plats där elever spenderar 
mycket av sin tid. Många elever kommer till skolan tidigt på morgonen och lämnar den 
sent på eftermiddagen och tillbringar ibland mer tid där än i sin hemmiljö. Vi menar att 
det därför är viktigt att alla som verkar i skolan är måna om att denna tid blir så 
utvecklande och trygg som möjligt. Vi tror att en utvecklande och trygg miljö uppstår då 
klimatet i skolan är accepterande och där alla elever känner att de duger precis som de är. 
I ett sådant klimat tror vi att elever och lärare, i interaktion med varandra, kan utvecklas 
på bästa sätt. 
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Avslutningsvis tycker vi att vi genom denna studie har lärt oss väldigt mycket om hur 
elever i läs- och skrivsvårigheter lär in ett nytt och främmande språk som engelska och 
om hur denna inlärning skiljer sig åt från hur elever som inte har läs- och skrivsvårigheter 
lär sig. Denna kunskap kommer vi att ta med oss i vårt kommande yrkesliv som 
språklärare. Även om det känns svårt så känner vi oss motiverade till att hitta lösningar 
som gynnar språkinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Såväl litteratur som 
intervjuer har varit väldigt givande och inspirerande. Vi känner att denna studie är 
relevant och viktig då den belyser en problematik som alla språklärare ställs inför. Vår 
förhoppning är att det kommer att forskas mer kring detta ämne. Frågeställningar som då 
skulle vara intressanta att arbeta utifrån är exempelvis: 
 
o Hur används kompensatoriska hjälpmedel då elever i läs- och skrivsvårigheter ska 

lära sig ett nytt och främmande språk som engelska? Hur bör dessa användas? 
o Hur kan läraren i klassrummet arbeta med läroböcker så att alla elever, oavsett om de 

har svårigheter eller inte, nås? Hur bör läroböckerna i så fall vara utformade? 
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Bilaga	  	  
 
Intervjuguide 
1. Vad är läs- och skrivsvårigheter enligt dig? 

2. Vilka olika typer av läs- och skrivsvårigheter har du stött på? 

3. Vad vet du om inlärningen av ett nytt språk, oavsett elevernas förutsättningar? 

4. Hur går du tillväga när du ”sätter igång med” engelskundervisningen? 

5. Vad bör läraren eller specialpedagogen tänka på i undervisningen av engelska med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

6. Brukar svårigheterna i svenska och engelska vara likadana? På vilka sätt? 

7. Vilka hjälpmedel tycker du är viktiga när en elev med läs- och skrivsvårigheter ska 

lära sig engelska? 

8. Finns det tillräckligt med resurser för elever med läs- och skrivsvårigheter när de 

ska lära sig engelska? Vilka resurser finns? 

9. Har du haft elever som har haft svårigheter i svenska men inte i engelska? Vad kan 

det i så fall ha berott på?  

 

10. Hur kan undervisningen planeras så att alla elever nås, även de med läs- och 

skrivsvårigheter? (pedagog) 

11. När du har engelska med en elev med läs- och skrivsvårigheter, vad gör ni som är 

annorlunda mot den ”vanliga” engelskundervisningen? (spec. ped.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


