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Sammanfattning 
 

Syftet med min studie är att beskriva och analysera hur engelskundervisningen i åk 4-5 är utformad för att stötta 
elever med dyslexi i relation till Skollagens föreskrifter (SFS 2010: 800) om hur alla barn och elever har rätt till 
att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  I Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar det sig att de 
dyslektiska eleverna inte alltid får en anpassad undervisning. Det visar sig också att de kompensatoriska 
hjälpmedlen används bristfälligt i samtliga ämnen samt att de flesta skolor anpassar undervisningen i form av 
stöd utanför den ordinarie klassen, trots att det enligt läroplanen sägs att undervisningen i första hand skall ges 
där (Skolinspektionen 2011:8). I min studie utgår jag från följande frågeställningar: Vilka strategier används av 
lärare för att stödja elever med dyslexi i engelskundervisningen?  I vilken utsträckning upplever elever med 
dyslexi att de får stöd i engelskundervisningen?  I vilken utsträckning används kompensatoriska hjälpmedel av 
dyslektiska elever i engelskundervisningen? 

Jag har använt mig av kvalitativa forskningsmetoder i form av intervjuer och observationer då de ger värdefull 
information om i vilken utsträckning engelskundervisningen är anpassad till de dyslektiska elevernas behov, om 
de dyslektiska elevernas syn på lärarens metod vid stöd samt vilka kompensatoriska hjälpmedel eleven har att 
tillgå . 

Resultatet av studien visar att den hjälp som den dyslektiska eleven får i ett integrerat klassrum inte alltid är 
optimal. För den dyslektiska eleven som får hjälp genom specialundervisning är undervisningen anpassad efter 
elevens individuella behov. Jag ser också att det finns kompensatoriska hjälpmedel på skolan, men de används 
sparsamt i engelskundervisningen. 
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1. Inledning  
Redan den dagen jag började min lärarutbildning visste jag att mitt självständiga arbete skulle behandla ämnet 
dyslexi. Jag är själv mamma till ett dyslektiskt barn som, i likhet med många andra dyslektiska barn, har slagits 
för sin rätt till hjälp i skolan. När det nu är dags för arbetet, har jag valt att fokusera på den dyslektiska eleven i 
det engelskspråkiga klassrummet. Vårt samhälle i dag kräver goda engelskkunskaper, för att komma vidare i 
utbildningsstegen och för att klara sig i ett globaliserat samhälle med engelska som lingua franca (Lundahl 
2009). Den huvudsakliga inträdesbiljetten till gymnasiet och högre utbildning är godkända betyg i de 
grundläggande ämnena, till vilka engelska brukar räknas. Men hur ser engelskundervisningen ut för de 
dyslektiska eleverna? Har de samma förutsättningar att tillgodogöra sig engelskundervisningen som övriga 
elever? Får de det stöd som de har rätt till i och med sin dyslexi? 

Alla elever har rätt till en engelskundervisning där hänsyn tas till varje individs förutsättningar och behov. 
Skollagen föreskriver att: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, SFS 2010:800, www.riksdagen.se,130313)  

Men tyvärr så ser inte verkligheten ut så för de dyslektiska eleverna. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 
(FDB:s nyheter 2/11) slår larm om att skolan i vissa fall väljer att helt ta bort engelskundervisningen för de 
dyslektiska eleverna. Man tror att man hjälper eleven, men i stället kan effekten bli att man stjälper eleven, enligt 
Föräldraföreningen.  I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi (2011:8) visar det sig att de dyslektiska eleverna inte alltid får en anpassad 
undervisning. Rapporten visar att de kompensatoriska hjälpmedlen används bristfälligt i samtliga ämnen samt att 
de flesta skolor anpassar undervisningen utanför den ordinarie klassen, trots att det enligt läroplanen sägs att den 
i första hand skall ges där (Skolinspektionen 2011:8). 

I min studie avser jag därför att undersöka i vilken mån de dyslektiska eleverna får det stöd som behövs i 
engelskämnet samt i vilken utsträckning de har tillgång till och använder sig av kompensatoriska hjälpmedel. 

1.1. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med min studie är att beskriva och analysera hur engelskundervisningen i åk 4-5 är utformad för att stötta 
elever med dyslexi i relation till Skollagens föreskrifter (SFS 2010: 800) om hur alla barn och elever har rätt till 
att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.   

1. Vilka strategier används av lärare för att stödja elever med dyslexi i engelskundervisningen? 

2. I vilken utsträckning upplever elever med dyslexi att de får stöd i engelskundervisningen? 

3. I vilken utsträckning används kompensatoriska hjälpmedel av dyslektiska elever i engelskundervisningen? 
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2. Bakgrund  

2.1. Centrala begrepp 

2.1.1 Dyslexi 

Ordet dyslexi betyder ”svårigheter med ord” och har sitt ursprung i grekiskans dyslexia, (dys=svårigheter, 
lexia=ord; 1994; Kere & Finer, 2008; Høien & Lundberg, 1999).  Begreppet dyslexi har flera olika definitioner 
beroende på vilken nivå det rör sig om och vilken funktion begreppet ska uppfylla. Jag kommer här att ta upp två 
av dessa definitioner. Den första är den internationella definitionen av dyslexi som antogs av styrelsen vid The 
International Dyslexia Association den 12 november av 2002 enligt följande:  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by 
difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. 
These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is 
often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom 
instruction. Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced 
reading experience that can impede the growth of vocabulary and background knowledge.             
(The International Dyslexia Association, 2002, www.interdys.org,180412) 

Definitionen fokuserar på dyslexi som ett neurologiskt funktionshinder och framhäver att den fonologiska 
medvetenheten är bristfällig. Detta karaktäriseras av problem som att avkoda, känna igen ord och rättstavning. 
Det framhålls också att dyslexin ofta uppkommer oväntat, sett i relationen till andra kognitiva förmågor eleven 
har.  

Den andra definitionen av dyslexi jag tar upp identifierar brister i avkodningen som grundproblem.  Till skillnad 
från ovanstående citat baseras definitionen inte på någon skillnad mellan avkodning och begåvning, utan dyslexi 
kan förekomma på olika begåvningsnivåer:  

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en 
automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig 
rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. 
Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid en 
mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område 
ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien & Lundberg, 1999, ss.20-21) 

Den definitionen jag ansluter mig till och väljer att använda är Høien & Lundbergs (1999) definition ovan, 
vilken påvisar att dyslexi antas ha en koppling till genetisk disposition som ger svårigheter att avkoda, att 
ordmobilisera samt att stava.  

2.1.2  Engelska som ett främmande språk eller andraspråk 

När man talar om engelska som andraspråk, sker inlärningen i det land där språket talas – man socialiseras in i 
det nya språket. Att lära sig engelska som främmande språk däremot, sker utanför målspråksmiljön enligt artikel 
”Andraspråk" i Nationalencyklopedin (2013; jfr även Hammarberg, 2004). Enligt Hammarberg (2004, s.26) 
skiljer man i regel inte på dessa bägge begrepp, engelska som andraspråk och engelska som främmande språk, då 
man använder den vedertagna övergripande beteckningen andraspråk för bägge formerna av inlärning. Det 
begrepp jag väljer att använda mig av i min studie är begreppet engelska som andraspråk. 
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2.1.3  Formell inlärning eller informell inlärning av engelska 

Den formella inlärningen av engelska sker i organiserad form i skolan (se vidare 2.5), vilken grundar sig på 
kursplanen och kunskapskrav för engelska i Lgr11. Utifrån dem utformar läraren sin undervisning där bland 
annat läromedel kan användas som grund för elevernas lärande. De får uppgifter, läxor och blir bedömda i olika 
former. Till skillnad från den formella organiserade inlärningen sker den informella inlärningen i kontakt med 
engelskan i det dagliga livet, till exempel genom att läsa böcker, titta på engelsk film eller genom 
kommunikation med engelsktalade via chatt i datorspel eller i det verkliga livet (Lundahl, 2009; Abrahamsson, 
2009). I min studie kommer jag att fokusera på elevernas formella inlärning av engelska i skolan.  

2.1.4  Kompensatoriska hjälpmedel 

Ordet kompensation betyder ersättning, gottgörelse eller utjämning (Svenska Akademiens ordlista, 2009) 
Nationalencyklopedin definierar kompensation enligt följande:  

Ersättning för en förlust eller en brist av något slag. Som psykologisk fackterm: uppvägande av 
brister på ett område genom satsning på ett annat, mera fruktbart.                          
(Nationalencykolpedin, www.ne.se, 130310 )  

Genom att använda olika kompensatoriska hjälpmedel försöker man hitta medel runt svårigheterna för eleverna.  
I och med dagens informationsteknik är möjligheten till att kunna kompensera elever med svårigheter stora. Med 
en kombination av de olika tekniska hjälpmedel som finns kan man “skräddarsy” olika lösningar för eleverna. 
(dyslexi.org 130310) I min studie kommer jag att använda begreppet kompensatoriska hjälpmedel när jag tittar 
på huruvida teknisk kompensation används under engelskundervisning.   

 

2.2. Styrdokument för engelskundervisningen i 
grundskolan 

Det finns lagar och förordningar som skolan ska följa i Sverige: det obligatoriska skolväsendets läroplan (Lgr 11, 
2011) samt Sveriges skollag. I skollagen står det att syftet med utbildningen är att barn och elever ska inhämta 
kunskaper och värden. Den ska också främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära (SFS 2010:800). Det betyder att alla barn och elever oberoende av deras förutsättningar skall ges samma 
möjlighet till utbildning: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, SFS 2010:800, www.riksdagen.se,130313)  

I kursplanen för engelskämnet i grundskolan fastslås följande:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 
Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela 
med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 
(Lgr 11, 2011 s. 30) 

För den dyslektiska eleven betyder det att de har rätt att få samma förutsättningar till lärande trots sin 
funktionsnedsättning:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11, 2011, s.7) 
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Det betyder att de dyslektiska eleverna ska ges samma möjlighet som elever utan dyslexi att utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga, vilken enligt kursplanen innebär att förstå talad och skriven engelska och 
kunna formulera sig i tal och skrift för att kunna göra sig förstådd. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1.  En historisk tillbakablick på dyslexi 

Dyslexi har varit ett känt fenomen i över hundra år, men kallades under den första tiden för ordblindhet. Det var 
den tyske ögonläkare A. Kussmaul som använde begreppet för första gången år 1877, när han beskrev vuxna 
med hjärnskador som hade lässvårigheter; de var inte blinda, men de kunde inte läsa (Høien & Lungberg, 1999; 
Stadler, 1994). Den engelske barnläkaren Morgan (refererad i Myrberg 2007, s. 22 och i Høien & Lundberg 
1999, s. 11) var den förste som beskrev dyslexi hos barn då han 1896 publicerade artikel ”A case of congenital 
wordblindness” där han beskrev en pojke med problem att läsa och skriva trots en god skolpedagogik och en 
gynnsam uppväxthistoria. Morgan antog att hans problem hade med brister i synsinnets funktion att göra, trots 
att han kunnat konstatera att pojken i kontrast till läs- och skrivproblemet inte hade några problem med att skriva 
och läsa siffror. 

Hinshelwood, en ögonläkare från Skottland, och Orton från USA är två av efterföljarna som beskriver läs- och 
skrivsvårigheter. Hinshelwood var den första att vetenskapligt föreslå att dyslexi kunde vara en genetisk 
störning, något som senare kom att bevisas först 1950 (Kere & Finer, 2008). Orton beskriver att synintrycket 
från skriften lagras i båda hjärnhalvorna och att den ena halvan är mer dominant än den andra under läsning. 
Utifrån den här teorin beskriver han dyslexi som att en av hjärnhalvorna inte har dominans över den andra, vilket 
skulle ge reversibla fel och spegelvändning av bokstäver (Høien & Lungberg, 1999). Exempelvis lästes ”den” 
som ”ned”. Skolläkaren Alhild Tamm genomförde på 1920-talet en rad undersökningar på eleverna i Stockholms 
stads hjälpklasser, vars resultat stämde överens med tidigare forskning av Morgan (1896). I motsats till Morgan, 
menade hon dock att läs- och skrivproblematiken berodde på något språkligt fenomen som inte hade något med 
synfunktionen att göra (Myrberg, 2007). Så som Tamm såg på dyslexi, ser vi på det än i dag, som ett språkligt 
fenomen där problemet ligger i att föreställa sig och hantera talljuden, fonemen, språkets minsta bestånds delar 
(Kere & Finer, 2008). 

2.3.2.  Senare forskning kring dyslexi 

Forskning under de senaste decennierna visar att den huvudsakliga orsaken till dyslexi är fonologiska brister 
(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Ramus visar med sin förklaringsmodell av dyslexi (2004) att 
dyslektikers huvudsakliga brister är fonologisk bearbetning: fonologisk medvetenhet, verbalt korttidsminne och 
lexikal förmåga. 

2.3.2.1. Fonologisk medvetenhet  

Den fonologiska medvetenheten grundar sig på individers förmåga att föreställa sig och hantera fonem, talljud. 
Fonemen representeras av grafem, bokstäver eller bokstavskombinationer. Liknande fonem används till olika 
grafem i olika språk, överensstämmelsen mellan fonem och grafem i ett visst språk är något som varje individ 
mer eller mindre mödosamt måste lära sig. Dyslektiker har svårt att få bokstäverna att bli ljud. Att förstå talat 
språk har de inga problem med, men de har svårt att avkoda eller ”knäcka koden”, eftersom de inte ser 
sambandet mellan talet och bokstäverna och har svårt att förstå ordens ”byggstenar” (Kere & Finer, 2008, s. 28). 
En del individer med dyslexi har inte svårt med själva bokstavsinlärningen, utan svårigheterna märks först när de 
ska få flyt i läsningen. De förväxlar bokstäver, hoppar över eller byter ut ord och ändelser (Föhrer & Magnusson, 
2010, s. 20). 
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2.3.2.2. Verbalt korttidsminne 

Det verbala korttidsminnet förklaras som det som är avgörande för hur många fonem som kan behandlas 
effektivt för att binda samman fonemen till ett ord. Det har visat sig att många dyslektiker har ett dåligt verbalt 
korttidsminne, vilket gör det svår för dem att plocka fram ord ur ”lexikonet” minnet (Høien & Lundberg, 1999). 
Har man en oklar bild om hur orden låter, får man svårt att minnas dem. Olika ord, som t.ex. ”vulkaner”, 
”vulkaler” eller ”vokaler” kan vara lika långa, börja på ungefär samma sätt och innehålla samma vokaler. 
Ljudmässiga eller fonologiska former som t.ex. alfabetet och multiplikationstabellen är speciellt svårt att minnas.  
Det uppkommer ofta problem med att analysera det man hör, för att få grepp om ordets form och minnas det. 
Detta gör det svårt att lära sig nya ord och termer på svenska lika väl som i andra språk (Föhrer & Magnusson, 
2010).    

2.3.2.3. Lexikal åtkomst 

Den lexikala åtkomsten grundar sig på att ordet är lagrat i individens ”lexikon” minne, där ordens visuella form 
och särdrag kan matchas direkt mot bestämda mönster av bokstäver i texten (Myrberg, 2007). Kere & Finer 
(2008) skriver att en av de brister som dyslektiker har är att snabbt hämta ord ur minnet (Rapid naming). Man 
kan undersöka hur snabbt man kan hämta orden ur minnet genom olika slags test, t.ex. Rapid Automatic Naming 
(Snowling, Duff, Petrou & Schiffeldrin, 2011).    

2.4. Forskningsbakgrund 
Tidigare forskning lyfter fram olika problem som de dyslektiska eleverna har vid inlärningen av sitt andraspråk. 

Miller-Guron och Lundberg (2000) visar i sin studie att det finns svenska dyslektiker som föredrar att läsa 
engelska texter framför svenska. I studien ingick tre grupper som bestod av 10 försökspersoner i varje grupp 
enligt följande: svenska dyslektiker som föredrog att läsa på engelska, svenska dyslektiker som hellre läste på 
svenska samt en kontrollgrupp med normalläsare på engelska. Förklaringar till varför vissa hellre läser på 
engelska kan enligt studien vara att de använder sig av ortografisk avkodning, har ett stort engelskt ordförråd och 
hög motivation som beror på tidigare positiva läsupplevelser inom engelskan. I jämförelse med kontrollgruppen i 
studien kom dock dyslektikerna inte upp till normalläsarens nivå. Resultaten av Miller-Guron och Lundbergs 
undersökning visar också att de dyslektiska eleverna har problem med ortografiska uppgifter, mest utmärkande 
är stavningen. 

Helland och Kaasa (2005) studerar i sin undersökning hur norska dyslektiska elever med engelska som 
andraspråk klarar av inlärningen. Studien bestod av två grupper, en kontrollgrupp med 20 personer utan läs- och 
skrivsvårigheter samt en grupp med 20 dyslektiska elever. De dyslektiska eleverna delades in i två undergrupper 
efter en median för att kunna fastställa variationen av kunskap hos de dyslektiska eleverna. Ett oväntat resultat 
var att de dyslektiska eleverna över medianen visade jämförbara resultat med kontrollgruppen när det gällde de 
verbala uppgifterna, med undantag av den del som bestod av morfologi. De dyslektiska eleverna som låg under 
medianen visade, till skillnad från de andra dyslektiska eleverna, betydligt lägre resultat i samtliga uppgifter. I 
studiens stavningsuppgift visade dock båda dyslektiska grupperna låga resultat. Eftersom många av de 
dyslektiska eleverna visade sig ha dålig morfologisk förståelse även i första språket, norska (Hagtvet & Lyster, 
2003, s.55, refererad i Helland och Kasa 2003), för forskarna fram hypotesen att det skulle kunna vara så att man 
kan föra över den sämre morfologiska förståelsen även till det andraspråket.  Hagtvet och Lyster menar ändå att 
man öka den morfologiska förståelsen hos de dyslektiska eleverna. Genom forskningen kan man se att de 
dyslektiska eleverna över medianen, skulle kunna klara sig inne i det engelskspråkiga klassrummet med 
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stödhjälpmedel som stavningsprogram. De elever som låg under medianen skulle däremot vara i behov av 
specialundervisning för att öva upp sin verbala förmåga och läs- och skrivkunnighet.  

Christina Hedman har i sin avhandling (2009) följt 30 deltagare vilka var indelade i tre grupper, en 
undersökningsgrupp med spansk-svensktalande elever vilka lärarna ansåg hade läs- och skrivsvårigheter, en 
kontrollgrupp med spansk-svensktalade elever som inte hade några svårigheter samt en kontrollgrupp enspråkiga 
elever med dyslexi varav fem spansktalande och fem svensktalande. Eleverna testades på båda språken och 
resultaten placerades in i ett dyslexikontinuum med gradering från ”stora svårigheter” till ”inga”, för att kunna få 
en så tydlig bild som möjligt av elevernas förmåga. Generellt visade de låga testresultaten hos 
andraspråkseleverna med läs- och skrivsvårigheter också att de hade höga indikationer på dyslexi. Avhandlingen 
visar att dessa elever behöver särskilt mycket stöd i utvecklingen av sitt första och andraspråk. Studien visar att 
det kan finnas ett stort spann hos dyslektiska elever vad gäller fonologisk bearbetning och avkodning.  Trots 
problemen med fonologisk bearbetning, fanns det exempel på elever som inte visade några avkodningsproblem 
vid högläsning. Analysen visar också på att vissa elever är känsliga för de ortografiska skillnaderna i de båda 
språken, vilka kan förklara varför avkodningen vid läsning inte var något problem eller att stavningen är långt 
över medelvärdet på det ena språket men inte på det andra. Skillnaden mellan språkens ortografi har betydelse. 
Studien visar att svenskan med sitt fonotax och stavningsmönster har en större negativ inverkan på stavning och 
högläsning i jämförelse med spanskan, vilket överensstämmer med tidigare forskning som belyser ortografins 
betydelse för de dyslektiska svårigheterna. 

Generellt visar den forskning jag har referat här att språkets ortografi har en avgörande betydelse för dyslektikers 
inlärning av andraspråk. Man kan också se att de dyslektiska eleverna har problem med den fonologiska 
bearbetningen och att avkodningen när eleven läser varierar, beroende på i vilken utsträckning eleven har 
utvecklat sitt lexikala minne.   

2.5. Arbete med engelska som andraspråk i 
skolan 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp hur engelskundervisningen i stort kan utformas, men också knyta an till hur 
de dyslektiska eleverna tar till sig det nya språket. Jag kommer också att kort beröra särskilt läsinlärningen, 
eftersom detta har betydelse för dyslektiska elever. Redan innan eleverna har påbörjat engelskundervisningen i 
skolan, har de kommit i kontakt med engelska genom den engelska som ständigt finns omkring dem såsom 
musik, tv, filmer och givetvis datorspel. Det kan variera i olika kommuner och skolor vilken ålder eleverna 
börjar med engelska i grundskolan. Många skolor börjar med engelskundervisningen i tredje – fjärde klass, vilket 
kan bero på att man bedömer att dessa elever har fler mognadsmässiga fördelar och omvärldskunskaper än elever 
som möter engelska i årskurs ett (Lundahl, 2009). 

Att lära sig engelska som ett andraspråk i Sverige sker både på ett informellt och på ett formellt sätt (se 2.1.3), 
eftersom inlärningen är obligatorisk och sker i skolan allt som oftast genom läroböcker.  

Skolan arbetar utifrån kursplanen i engelska där målen i hög grad definieras utifrån en kommunikativ syn på 
språkfärdighet:   

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 
Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela 
med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 
(Lgr 11, 2011, s. 30) 

Eleven ska uppnå förmåga att förstå och läsa olika texter, delta i samtal och skriva olika texttyper. Eleven ska 
också kunna anpassa sin kommunikativa förmåga till olika situationer. 
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Inom engelskundervisningen i skolan används ofta berättelser och litteratur som redskap för att nå det slutliga 
språkmålet. Läroboken med dess berättelser används ofta som språngbräda för språkträning. De språkinriktade 
övningarna i tillhörande ”workbook” består ofta av några innehållsfrågor som delas upp i vokabulär- och 
grammatikövningar, vilka ibland har en svag koppling till innehållet (Lundahl, 2009). När eleverna har knäckt 
läskoden betyder det att de avkodar och förstår vad texten handlar om. Som framgick av definitionerna av 
dyslexi (se 2.1.1.), har de dyslektiska eleverna svårare att lära sig att avkoda; avkodningen behöver bli 
automatiserad. För att läsningen skall bli automatiserad behöver eleven träna och träna. Träning av en 
avkodningsteknik är en förutsättning för att eleven ska tillägna sig en flytande läsning (Druid Glentow, 2006). 
Precis som Druid Glentow, betonas även definitionen av läsning i Nationalencyklopedin, vikten av lästräning, 
för att befästa en flytande läsning: 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 
utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man 
kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga 
meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. 
(Nationalencyklopedin, www.ne.se, 130110) 

Det finns två huvudstråk inom undervisningen i läsinlärning (Druid Glentow, 2006). I det första fallet väljer man 
att arbeta med en bottom-up metod som utgår från delen (bokstav/ljud) till helheten (ord, meningar, texter), där 
fokus ligger på avkodning. Inom den andra inriktningen väljer man sig av att använda top-down metoden, där 
man i motsats till bottom-up arbetar med utgångspunkt från helheten (texten) till delen (bokstaven), där man då 
utgår från förståelsen (Druid Glentow, 2006).  

Dyslexics are “big picture” thinkers, using reasoning and concepts to tackle reading (a “top-down” 
approach) since their phonological systems are weak. At this metalinguistic stage, dyslexics can use 
the rules of language to help them decode words more accurately.(Alexander, 2007, s. 64) 

De dyslektiska eleverna föredrar, precis som ovanstående citat anger, att använda sig av top-down metoden vid 
läsinlärning där de utgår från helheten, på grund av deras brister i det fonologiska medvetandet. När de läser, 
använder de sig av de grammatiska reglerna för att kunna förstå och avkoda ett ord mer exakt.  

Inlärningen av engelskan påverkas också av modersmålet, till exempel genom ordinlärningen som tar en 
”omväg” genom modersmålet eftersom det är där ord och begreppsförståelsen först etablerats. Ordinlärning 
inom engelskan som andraspråk i svenska grundskolan handlar i stort sett om att lära sig ord man redan har som 
begrepp i modersmålet (Lundahl, 2009).  Att bygga upp ett stort ordförråd är en av de viktigaste 
förutsättningarna för god läsförmåga och sambandet mellan läsning och ordförråd är ömsesidigt. Ju mer eleven 
läser, desto större ordförråd, och ju större ordförråd desto bättre förståelse. Undersökningar visar att 98 % av 
orden i en text måste kunna förstås för att uppnå god förståelse av texten (Lundahl, 2009).  Inom 
engelskundervisningen kan man enligt Lundahl (2009) tala om tre olika metoder för ordinlärning: genom att 
lyssna och läsa, genom att samtala och skriva och genom att studera nya ord och fraser. Ordinlärning genom att 
lyssna och läsa förutsätter att man stöter på orden många gånger för att lära sig dem. Metodens fokus ligger på 
innehållet i texten för att få en förståelse av orden. Att gissa sig till en ungefärlig betydelse av ord är en viktig 
lässtrategi, men man lär sig inte så många mindre frekventa ord. Genom att använda sig av metoden att samtala 
och skriva främjar man ordinlärningen genom att man läser ett ord i en text för att sedan använda dem i samtal 
och skrift vilket ökar chanserna att befästa även de mindre frekventa orden. Att studera nya ord och fraser i 
samband med läsning eller enskilt genom en avsiktlig ordinlärning där eleven behöver använda någon form 
ordinlärningsstrategi, repetera orden och använda dem i olika syften. När de lär in nya ord i fraser så får de 
samtidigt kunskap om grammatik och elevens minne får stöd av sammanhanget i texten. Att repetera orden i 
olika sammanhang är viktigt. Den medvetna undervisningen i ordinlärning brukar allt som oftast innebära ett 
läxför eller prov i slutändan. 
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Skriftspråket har sin bas i det muntliga språket. Den mekanik som används vid läsning och stavning kräver att 
ordet delas upp i sina enskilda ljud för att sedan skapa ordet som ska uppfattas. Dyslektiska elever har inte den 
fonologiska medvetenhet att förstå att orden består av enskilda ljud och uppfattar i stället ordet istället i större 
ljud bitar eller som ett helt ord (Alexander 2007). När man arbetar med skrivinlärning, börjar man med att skriva 
av ord och meningar som eleverna redan kan använda sig av muntligt. Det blir på så sätt en träning i hur 
meningsbygganden fungerar, hur orden stavas och eleven får även tillfälle att träna på sin handstil. När eleverna 
blivit mer varma i kläderna är det dags att låta dem gå över till att skriva egna texter. Själva skrivinlärningen av 
engelskan är en väg till att förstå och befästa grammatik och hur ord stavas (Brewster Ellis & Girard, 2010).  

Som redan nämnts (se 2.4.), är stavningen oftast den största utmaningen för de dyslektiska eleverna. Stavningen 
av ordet kan ibland memoreras av eleven, men oftast försvinner den ur minnet. När eleverna skriver, behöver de 
organisera sina tankar i rätt ordning, hålla ord eller tankar i huvudet medans de skriver och stava rätt. För 
dyslektiska elever med ett dåligt verbalt korttidsminne och problem med stavning är det därför inte så konstigt 
att de inte producerar så långa texter. Rättstavningsprogram är därför ett bra hjälpmedel för de många dyslektiker 
men inte för alla (Alexander 2007).   

2.6. Sammanfattning  
 

De dyslektiska eleverna skall få samma förutsättningar till engelskundervisning trots sin funktionsnedsättning. 
Genom tidigare forskning kan man se att dyslektiska elever har problem med det fonologiska medvetandet, det 
verbala korttidsminnet och den lexikala åtkomsten av ord. I de studier som jag tittat närmare på ser man att 
språkets ortografi har en avgörande betydelse. Man kan också se att de dyslektiska eleverna har problem med 
den fonologiska bearbetningen och att avkodningen när eleven läser varierar beroende på vad eleven har 
utvecklat för lexikalt minne. De dyslektiska eleverna är top-down läsare, de utgår från helheten för att förstå 
begrepp i engelskan som de inte förstår. Eleverna med dyslexi har ofta problem med stavning, eftersom de hör 
ordet i större ljudbitar än icke dyslektiker som kan höra de enskilda ljuden. Att skriva en text blir ofta mycket 
ansträngande för de dyslektiska eleverna, eftersom de då behöver hålla ordning på sina tankar och samtidigt 
fundera på ordets stavning. Därför är det till fördel för många dyslektiska elever att få tillgång till ett 
rättstavningsprogram. 

3. Metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder i form av kvalitativa intervjuer för att få 
information om elevers och lärares uppfattningar om stödet för dyslektiska elever, samt observationer för att 
beskriva och analysera hur lärarna utformar sin undervisning i praktiken (Johansson & Svedner, 2010). Med 
hjälp av intervjuer och observationer får jag också en bra insyn i vilka kompensatoriska hjälpmedel lärarna 
erbjuder de dyslektiska eleverna. Den kvalitativa intervjumetoden i kombination med den kvalitativa 
observationsmetoden har givit mig den djupgående informationen jag sökte för att få svar på mina 
frågeställningar (Johansson & Svedner, 2010). För att kunna genomföra mina observationer har jag använt mig 
av den kvalitativa etnografiska observationsmetoden. Den gav mig en allsidig bild av situationen under 
engelskundervisningen, genom deltagande observation där jag fanns med i rummet och gjorde iakttagelser som 
en passiv deltagare samt förde ett löpande observationsprotokoll (bilaga 3), där jag utgick ifrån mitt syfte med 
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undersökningen (Johansson & Svedner, 2010). När jag genomförde intervjuer med informanterna använde jag 
mig av en intervjuguide (bilaga 1) som gav informanterna stor frihet att utforma sina svar. Jag använde mig av 
den kvalitativa semi-strukturerade intervjumetoden vilken gav mig fördelen att kunna ställa ytterligare frågor till 
något som informanten uttryckt (Bryman, 2007, s. 301). Syftet med att använda mig av två kompletterande 
forskningsmetoder var att öka studiens validitet (se vidare 3.6.).  

3.1. Urval 
Den här studien fokuserar på dyslektiska elever i engelskundervisningen. Utifrån detta har ett urval av 
informanter avgränsats. För att hitta intervjupersonerna använde jag mig utav ett snöbolls-kedjeurval vilket 
bestod av att jag tog kontakt med olika lärare i min omgivning för att se om jag kunde utnyttja mig av mina 
kontakter (Bryman, 2007, s. 313). Jag fick förmånen att komma till två stycken F-5 skolor i norra Stockholm, 
varav den ena har en separat klassrumsundervisning för de dyslektiska eleverna i år 4-5 . Jag intervjuade och 
observerade två lärare, en medelålders behörig engelsk 1-6-lärare (Lärare A) samt en speciallärare i övre 
medelåldern (Lärare B). Jag har även observerat ytterligare en engelskklass vars lärare jag inte hade möjlighet att 
intervjua. De elever jag använde som informanter är diagnostiserade dyslektiker som startade sin 
engelskinlärning i årskurs två. Ålders- och könsfördelningen bland de dyslektiska informanterna är fyra flickor i 
år fem ( D, E, F, G), en flicka i år fyra (C) och en pojke i år fyra (H). Mina observationer ägde rum i följande 
elevgrupper:  

1. En klass i engelska i årskurs 5 där det finns dyslektiska elever som inte har intervjuats, men läraren 
önskade delta i undersökningen (Grupp 1) 

2. En klass i engelska i årskurs 5 där det finns dyslektiska elever (Grupp 2) 

3. En särskild elevgrupp i engelska för dyslektiska elever från årskurs fyra och fem med specialpedagog.. 
Denna grupp observerades enbart vid ett tillfälle, vilket tjänar som ett komplement till ovanstående 
observationer.  (Grupp 3) 

4. Undervisning i engelska för två dyslektiska elever ur årskurs 4 med specialpedagog. Denna 
undervisning observerades som ett komplement till undervisningen i helklass. (Grupp 4) 

Tabellen nedan ger en bild av vilka informanter som har deltagit i mina intervjuer och observationer .  

Informant Intervju Observation 

Lärare A X X 

Lärare B X X 

Flicka år 4 C X X 

Flicka år 5 D X X 

Flicka år 5 E X  

Flicka år 5 F X X 

Flicka år 5 G X X 

Pojke år 4 H X X 

Tabell 1:  Informanters delagande i intervju respektive observation där X står för deltagande. 
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3.2. Genomförande  
 

Jag har utfört observationer i fyra olika elevgrupper, vars urval beskrivs ovan (3.1.). Under observationerna 
informerade jag först eleverna om vad jag skulle göra och att jag satte mig så att varken lärare eller elever skulle 
känna sig stressade över att jag befann mig i rummet. Jag utgick från ett observationsprotokoll (bilaga 3)och 
noterade lärarens undervisningsmetoder, hur eleverna deltog i undervisningen samt vilka kompensatoriska 
hjälpmedel eleverna hade till sitt förfogande.  

Intervjuerna utfördes individuellt med informanterna. Eftersom jag använt mig av den kvalitativa semi-
strukturerade intervjumetoden, spelade jag in intervjun (Johansson & Svedner, 2010). Under tiden som jag 
intervjuade, förde jag även anteckningar. En av mina dyslektiska informanter som jag intervjuade hade jag tyvärr 
inte möjlighet att observera under någon lektion, vilket var fallet med övriga informanter, men eftersom jag 
endast har med ett fåtal dyslektiska informanter beslöt jag att innefatta även denna elev i undersökningen för att 
få ett större underlag.  

Eftersom jag använt mig av den etnografiska metoden med löpande protokoll i min undersökning så har jag 
observerat grupp ett och två vid ett flertal tillfällen men grupp tre och fyra endast vid ett tillfälle där två av de 
dyslektiska informanterna fanns med i de båda grupperna. Jag kommer därför att använda mig av resultaten från 
grupp tre och fyra främst som ett komplement till observationerna med de två första grupperna.  

3.2.1. Etiska aspekter 

Under min undersökning har jag tagit hänsyn till de forskningsetniska riktlinjerna som anges i Johansson och 
Svedner (2010) och Vetenskapsrådets (2011), forskningsetniska regler. Innan undersökningen genomfördes, blev 
informanterna informerade om vilka forskningsmetoder jag skulle använda mig av och i vilket syfte jag 
genomförde undersökningen, vilket innebar att jag följde informationskravet angående informanternas 
medverkan i studien. Jag informerade också om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i 
undersökningen. Anonymitetskravet säkrades genom att informanterna samt elever i klassrumssituationerna 
informerades om att deras identiteter kommer att vara anonyma i undersökningen. I de intervjuer som jag utförde 
använde vi fingerade namn för att säkerställa anonymiteten. Jag bad och fick ett godkännande av föräldrarna till 
de dyslektiska informanterna föräldrars innan jag genomförde min studie (bilaga 4), och säkerställde därmed 
konfidentialitetskravet. Slutligen informerade jag om att all data som samlades in endast skulle använda för min 
undersökning och garanterade därmed att nyttjandekravet uppfylls.  

3.3. Validitet och reliabilitet 
Enligt Bryman (2007) grundar sig begreppet reliabilitet på om man får samma resultat om man utför en 
undersökning en gång till. Johansson och Svedner (2010) lyfter fram att allt material ska samlats in och noterats 
på exakt samma sätt för att reliabiliteten eller mätnogrannheten i intervjuer och observationer ska kunna 
värderas. Validitet är enligt Bryman (2007) en bedömning av om de slutsatser som man kommit fram till i en 
undersökning hänger ihop eller inte. Johansson och Svedner (2010) lyfter fram att innehållsvaliditet har att göra 
med om undersökningen omfattar vad man avsåg att undersöka.  

I min studie har jag använt mig av två olika forskningsmetoder för att samla in data för samma syfte, vilket 
bidrar till att mina resultat får en högre reliabilitet och validitet. Min mätnoggrannhet, reliabiliteten, stärks 
genom att jag genomförde intervjuerna och observationerna på samma sätt. Intervjuerna spelades in för att jag 
skulle kunna gå tillbaka och kontrollera svaren i efterhand. Mitt resultat kan inte generaliseras men sammantaget 
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kan mina insamlade data kan ändå en bra bild av hur stödet för de dyslektiska eleverna ser ut under 
engelskundervisningen.  

3.4. Bearbetning av material 
I min bearbetning av materialet har jag transkriberat mina ljudinspelade intervjuer för att bättre kunna jämföra 
och analysera de olika intervjuerna. Mina observationsprotokoll med löpande protokoll har markerats med olika 
färger där jag ser att lärarens handling stämmer överens med vad jag har sett och vad lärarens själv säger. På 
samma sätt gick jag tillväga när jag markerade hur jag uppfattade elev- lärarsituationen vid 
inlärningsögonblicket.  

3.5. Analysmetoder 
För att bearbeta de resultat jag hade fått in, delade jag upp mina frågor i tre olika kategorier enligt följande:  

• Strategier för att stödja eleverna  

• Hur eleverna uppfattar att de får stöd 

• Kompensatoriska hjälpmedel i skolan 

Jag strukturerade sedan intervjusvaren utifrån ovanstående kategorier. Nedan ges exempel från intervjuerna på 
hur jag har strukturerat svaren.  

Strategier för att stödja eleverna:  

”orden läser jag igenom hela ordlistan både engelska och svenska och då är det faktiskt 
körläsning så att de ska träna sig på att säga ordet rätt” 

”också kör jag mycket körläsning pojkar, flickor eller så brukar jag säga vem vågar läsa alla 
orden själv?” 

Hur eleverna uppfattar att de får stöd:  

”Jag får hjälp att förstå det jag läser” 

”Vi läser och översätter texten i klassrummet” 

”Alltså jag får ingen speciell hjälp med läsningen … jag brukar göra det med min mamma 
ibland” 

Kompensatoriska hjälpmedel i skolan:  

”CD lärobok” 

”översättningsprogram” 

”Rättstavningsprogram” 

Eftersom jag har använt mig av anteckningar och löpande protokoll vid mina observationer, har jag använt mig 
av de kategorier som utgjorde mina observationsfrågor när jag strukturerade observationsresultaten:  

• Strategier för att stödja eleverna  

• Kompensatoriska hjälpmedel i skolan 



12 

4. Resultat 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för resultatet av de intervjuer och observationer jag har genomfört. 
Intervjuresultaten kommer att redovisas genom grupperingar av uppfattningar och observationernas resultat 
redovisas var och en för sig. 

4.1. Intervjuer med lärare 

4.1.1. Strategier vid läs- och skrivinlärning för dyslektiska elever i 
engelskundervisning 

Lärare B uttrycker sina strategier för att stödja dyslektiska elever på följande sätt: 

”Oj, du vet engelska är ju liksom inte det man hinner fokusera på, tiden är så knapp. Det där med 
engelska sköts liksom av lågstadielärarna jag vet liksom inte vilken strategi de använder men det med 
det måste nog vara helordsmetoden. Min tid har liksom aldrig räckt till för att hjälpa de dyslektiska 
eleverna”  

Både lärare A och B använder sig av skolböcker i sin undervisning. Från boken använder de ett kapitel varje 
vecka. Lärare B beskriver sina strategier som följer:  

 ”Använder mestadels skolböcker i undervisningen, däremot får jag lite impulser från en annan 
lärare så att vi har arbetat lite med teater. Det är vikigt att prata också och barn älskar dialoger och 
då kan man få de svaga att läsa också. Till de svaga barnen brukar jag också säga lär dig första 
meningen bra, till nästa lektion och räck upp handen så ska du få läsa först. Jag försöker att ge dem 
en strategi att våga prata högt i klassrummet”  

Lärare A låter varje elev i klassen läsa, även de dyslektiska om de vill. Eleverna läser en mening var på engelska 
och översätter samma mening för att sedan läsa det på svenska. När det är dags för förhör då vill de dyslektiska 
eleverna läsa, för då har de tränat. Lärare A säger att:” Man måste ha alla delar med sig, förståelsedelen och ha 
det på engelska.”  

Ordinlärning sker med körläsning hos bägge lärarna, som är eniga om att de ska ha glosor och glosförhör. Lärare 
B säger: ” Jag kör mycket körläsning pojkar, flickor eller så brukar jag säga vem vågar läsa alla orden själv?” 
Läraren A förklarar att ” Orden läser jag igenom hela ordlistan både på engelska och svenska och har då 
faktiskt körläsning så att de tränar sig på att säga order rätt, då har det i alla fall tränat på att säga orden vid 
några tillfällen under lektionen”. De dyslektiska eleverna följer med på papper där de kan se alla orden. Lärare 
A har förberett för eleverna att arbeta med ett av flera ordinlärningsprogram på internet där de kan träna. Lärare 
B anser att de dyslektiska eleverna ska få välja ord själva och att det räcker med några få ord om de vill, när de 
känner sig redo väljer de flera. Lärare A gör ingen skillnad för de dyslektiska eleverna alla elever har samma ord. 
Vid förhöret skriver båda lärarna elevernas glosor för hand men lärare A:s elever får också en chans till muntligt 
förhör.  

När det gäller skrivinlärning, arbetar lärare B mycket sparsamt med det, men hon brukar ge eleverna tips om 
ordet finns någonstans på sidan eller på sidan bredvid ” De kan ordet men det kan bli fel på ey på slutet eller a 
men om de hade 10-15 ord så hittar de ordet, de vet ju att de börjar med m och ungefär hur långt det är, det är 
ju en strategi man kan lära dem”.  Lärare A använder sig också av arbetsboken. På frågan om vilken strategi hon 
använder svarar hon: ”Det beror lite på vilken grad av dyslexi, för om det inte är så grav dyslexi då kör man 
ungefär som de andra”. Hon säger också: ” De har skrivinlärning för hand i workbook men om de skriver längre 
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texter behöver de en dator.” För att eleverna ska veta att de har gjort rätt, så går lärare A igenom vad som är rätt 
med en allmän genomgång på tavlan. 

Förutom den hjälp som de dyslektiska eleverna får i klassrumssituationen, har lärare A varje lektion tillgång till 
resurslärare, som hjälper eleverna mer grundligt. Det kan innebära att eleverna ljudar orden eller att resursläraren 
läser och eleverna härmar texten. Lärare B undervisar två av sina dyslektiska elever vid ett annat tillfälle under 
veckan, där de brukar arbeta med exempelvis lästräning genom lekar, där eleverna övar fraser. 

4.1.2. Kompensatoriska hjälpmedel 

Både lärare A och B använder sig av CD-skiva vid textgenomgång. Lärare B använder sig av få kompensatoriska 
hjälpmedel under engelskundervisningen i den här elevgruppen, men de finns på skolan. Hon har också visat 
eleverna hur de ska använda det ordinlärningsprogram på internet som skolan rekommenderar. Lärare A 
använder sig av ett program som består av ett kombinerat ljudningsprogram, översättningsprogram och 
stavningsprogram. Lärare A lägger även ut veckans glosor på ett av de ordinlärningsprogram som finns på 
internet. Programmet ger eleven olika möjligheter att lära sig orden, en fördel är att man också kan höra hur 
ordet låter.  

Nedanstående tabell visar de kompensatoriska hjälpmedel som lärare A och B använder samt vilka hjälpmedel 
som finns på skolan men inte används. Varken A eller B använder Scannerpenna eller Alfasmart men de finns 
inte heller på skolan.  När det gäller Daisyspelare så finns den att tillgå på skolan men den används inte i 
undervisningen av varken lärare A eller B. Tabellen visar att lärare A använder sig utav de övriga 
kompensatoriska hjälpmedlen vilka redovisas i tabellen och som finns att tillgå på skolan. Tabellen visar att 
lärare B använder CD-Lärobok, Ordinlärningsprogram, Google-translate i sin undervisning av de 
kompensatoriska hjälpmedel som skolan har. 

 
 

Kompensatoriska 
hjälpmedel 

Lärare A 
använder 

Finns på skolan 
hos lärare A 

Lärare B 
använder 

Finns på skolan 
hos lärare B 

CD-lärobok JA JA JA JA 

Talsyntes JA JA NEJ JA 

Ljudningsprogram JA JA NEJ JA 

Översättningsprogram JA JA NEJ JA 

Rättstavningsprogram JA JA NEJ JA 

Scannerpenna NEJ NEJ NEJ NEJ 

Daisyspelare NEJ JA NEJ JA 

Alfasmart NEJ NEJ NEJ NEJ 

Ordinlärningsprogram JA JA JA JA 

Google-translate JA JA JA JA 

Tabell 2: Kompensatoriska hjälpmedel i engelskundervisningen 
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4.1.3. Engelskundervisningens utformning för dyslektiska elever 

De båda lärarna var i sina intervjusvar eniga om att de dyslektiska eleverna behöver mer undervisningstid. Lärare 
B har en teori om att de dyslektiska eleverna inte är obegåvade, men de behöver längre tid för att ”polletten ska 
ramla ner”, de behöver två eller tre veckor per lärobokskapitel. Lärare B säger: ”Rim och ramsor, dels så 
kommer de ju in i det engelska uttalet, sång är jättebra mycket muntligt. Först är det ju kommunikationen med 
talet men även också läsa och skriva.” Lärare A tänker sig att man skulle ha enskild undervisning och ”då skulle 
man kunna arbeta med stavning, meningsbyggnad eller repetera det man gjort på lektionerna”. Lärare B 
beskriver att ”Jag tror inte att man som klasslärare hinner med därför är det bättre så här” (och syftar då på en 
mindre grupp eller enskild undervisning).  Om det inte fanns tillgång till resurslärare, framhåller lärare A att hon 
skulle fortsätta som hon gör för att de dyslektiska eleverna har påtalat att det är en bra metod. Hon skulle försöka 
kunna sätta sig med eleverna på något sätt, så att de ändå får lite extra stöd vid sidan av. 

4.2. Intervjuer med elever 

4.2.1. Elevernas upplevelse av stöd i engelskundervisningen 

I sina intervjusvar uppger de dyslektiska eleverna att de överlag upplever att läraren känner till att de har läs- och 
skrivsvårigheter. Nedan ses exempel på deras svar som illustrerar detta:  

(D) ”Jag får göra lite muntligt och jag får mer hjälp. Jag får den hjälpen jag behöver.” 

(E) ” De gör inte så mycket anpassningar för mig . Jag har samma bok som de andra” 

(F) ”Brukar fråga om jag behöver extra hjälp” 

(G) ”Att jag får göra muntligt i stället” 

D) ”Jag frågar och då hjälper läraren mig litegrann läraren kunde ha hjälpt mig mer och frågat 
om jag behöver hjälp” 

4.2.2. Olika typer av stöd i läs- och skrivinlärning 

Elevernas svar visar att de har olika åsikter om vilken hjälp de får med sin läsinlärning. Elev C uppger ”Jag får 
hjälp att förstå vad jag läser”, medan elev D säger:” Alltså jag får ingen hjälp med läsinlärning…jag brukar 
göra det med min mamma ibland”. Elev F använder sig av följande strategi: ”Lyssnar på texten och översatte 
och då förstod jag. Man kanske inte förstår alla ord när de läser men man kan ändå förstå och få ihop vad texten 
handlar om i alla fall”. Elev H uppger att läraren läser och sen översätter hon till svenska, men det behöver hon 
inte göra för han förstår redan första gången. Elev E beskriver undervisningen på följande sätt:” Vi läser och 
översätter texten i klassrummet, vi lyssnar på cd-skivan och så har vi glosor”. Vid glosorna läser elev F i kör, 
läraren på engelska och eleverna på svenska och tvärtom. Elev G uppger att de får läsa högt med sina kompisar, 
vilket ger mer och gör att man förstår bättre, om det är ord som elev G inte förstår. 

När det gäller skrivinlärning svarar elev G att ”jag brukar skriva på datorn, är det svårt brukar jag fråga och då 
hjälper läraren att rätta och sen övar jag in det”. Elev C känner att hon inte alltid får stöd i sin inlärning hon lär 
på det sättet som läraren använder i klassrumssituationen med ord: ”Jag lär mig inte när vi ska rabbla orden, 
men när jag har den andra lektionen så jag lär mig med ord och bilder”. 
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4.2.3. Kompensatoriska hjälpmedel 

Samtliga elever använder även CD:n hemma som hjälp vid textinlärning. Flertalet av de dyslektiska eleverna 
nämner att de inte använder kompensatoriska hjälpmedel under engelskundervisningen i skolan, till skillnad från 
svenskundervisningen men de gör det hemma. Fördelningen av användandet av kompensatoriska hjälpmedel ser 
ut så här, fördelat i skolan och hemma. 

 

Tabell 3: Användandet av kompensatoriska hjälpmedel i skolan och hemma 

Ovanstående tabell visar de kompensatoriska hjälpmedel som används under engelskundervisningen. En del av 
eleverna använder ett kombinerat ljudnings- rättstavnings- och översättningsprogram, men samtliga elever 
använder lärobokens CD-skiva . 

4.3.  Observation 

4.3.1. Grupp 1: En klass i årskurs fem med dyslektiska elever 

Den här gruppen har jag besökt under tre olika engelsklektioner. 

Den första lektionen var det textgenomgång. Eleverna lyssnar på texten och därefter läser de texten tillsammans. 
Eleverna läser en mening var på engelska som de sedan översätter till svenska. Även de dyslektiska eleverna 
deltar i denna aktivitet. De vill ha hjälp att förstå och översätta meningen, en av dyslektikerna frågade läraren om 
meningen som eleven sa var rätt. När de har läst klart, diskuterar de också vad texten handlar om och de går 
igenom ord som eleverna inte förstår. Jag uppfattar de dyslektiska eleverna som lika nyfikna som de övriga 
eleverna. Det är en avslappnad stämning och nästan alla eleverna vågar tala engelska inklusive de dyslekiska. 
Läraren körläser med eleverna gemensamt och är noga med att de dyslektiska eleverna har sitt papper med ord så 
att de kan följa med i texten.  

Därefter går dyslektiska eleverna ut till en resurslärare en stund för att arbeta vidare. Där arbetar de med stavning 
av orden de tidigare gått igenom i klassrummet. De arbetar med texten ännu mer och arbetar med arbetsboken.  
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Vid nästa tillfälle har läraren en liten kort grammatikgenomgång med eleverna på det som arbetsboken tar upp, 
den här gången är det pronomen. Efter det har eleverna tillfälle att arbeta med arbetsboken. De dyslektiska 
eleverna arbetar även de i arbetsboken en kort stund för att sedan övergå till att arbeta med Lexia, som är ett 
dataprogram där man utvecklar bland annat den fonologiska medvetenheten eller så skriver de en egen text på 
datorn. Till sin hjälp har de ett kombinerat program som har ljudning- översättning- och rättstavning i ett enda 
program  

Vid mitt sista besök är det dags för glosförhör. De dyslektiska eleverna går ut till resursläraren där de först 
skriver orden men får också en chans till ett muntligt förhör. Eleverna läser också texten tillsammans med 
resursläraren. Därefter börjar proceduren från början igen med en ny text genomgång och nya glosor. 

4.3.2. Grupp 2: En klass i årskurs fem med dyslektiska elever 

Även den här gruppen har jag besökt tre gånger. 

Den här gruppen börjar med textgenomgång. Läraren ber eleverna att slå upp texten. Läraren säger till eleverna 
att följa med i textboken. Hon sätter igång cd-skivan, två av de fem dyslektiska eleverna följer med i boken, de 
övriga sitter och ritar eller plockar med något annat. Därefter översätter de elever i klassen som har fått en 
textförståelse för resten av klassen, medan de dyslektiska eleverna sitter och lyssnar. Läraren läser glosorna i 
körläsning med eleverna. Läraren läser på engelska och eleverna på svenska, och efter det gör de tvärtom. 
Eleverna får själva välja vilka ord och hur många de ska träna på hemma till nästa vecka. Därefter är det dags för 
eleverna att arbeta självständigt, vilket innebär att de får arbeta med vad de vill. Jag kunde observera att de 
dyslektiska eleverna sitter av mycket tid med att bara prata på svenska medan de andra sätter i gång med att 
arbeta med arbetsboken. De dyslektiska eleverna kommer också igång, men nu fortsätter diskussionerna om ord 
som de inte kan, som de ska använda. De frågar läraren som hänvisar till glosorna. 

Vid nästa lektion arbetar eleverna självständigt hela lektionen och man får välja att arbeta med vad man vill. 
Några av de dyslektiska eleverna väljer att spela på ordinlärningsprogrammet, en elev väljer att forska om ett 
djur och skriver sedan en text på datorn där de använder sig ett kombinerat program med ljudning, översättning, 
och rättstavning. Vid forskningen av djuret på engelska sidor på nätet behöver eleven ibland lärarens hjälp med 
svåra ord. De övriga dyslektiska eleverna arbetar i sina arbetsböcker, där de ibland fastnar för att de inte förstår 
instruktionen. 

Vid mitt sista besök är det dags för glosförhör, och de dyslektiska eleverna får välja om de vill ha ett muntligt 
förhör eller om de vill skriva sina ord. Alla dyslektiska elever utom en väljer att göra det muntligt. När förhör är 
klart är det dags att gå igenom nästa veckas text och glosor. 

 

4.3.3. Grupp 3: En särskild elevgrupp för dyslektiska elever  

Under den lektionen som jag observerade, ställde sig klassen framför tavlan för att de en och en ska ta ett steg 
fram för att framföra en text utantill. Alla utom en av de elever jag observerar klarar uppgiften bra. Eleven i 
fråga försöker vid två tillfällen men kommer inte ihåg texten. Därefter skriver läraren ner flera ord på tavlan. De 
går igenom orden i kör, därefter rabblar de orden uppifrån och ner om och om igen. Läraren suddar ut ord efter 
ord på tavlan och eleverna skall fortsätta att rabbla orden, även om de inte står där. 

Som avslutning på lektionen lyssnar eleverna på en text från boken, där de följer med i texten. 
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4.3.4. Grupp 4: Undervisning för två elever med specialpedagog 

Även den här gruppen besöker jag enbart en gång men jag träffade samma informanter i grupp 3 (jfr 3.1.) 

Eleverna lyssnar och följer med i textboken, det är samma text som de lyssnade på i den större gruppen med 
dyslektiker. Därefter turas de om att läsa och läraren rättar till om eleven läser fel, eller hjälper till med ord som 
elever stoppar upp vid. De spelar också ett spel där korten består av en bild och en liten text. Korten delades ut 
mellan dem och läraren. Den ena frågar ”Do you have…?”Den andre svarar ” I have…, do you have?” så 
fortsätter det till spelet är slut och därmed är också lektionen slut. 

5. Diskussion 
Syftet med min studie var att beskriva och analysera hur engelskundervisningen i åk 4-5 är utformad för att stötta 
elever med dyslexi i relation till Skollagens föreskrifter (SFS 2010: 800) om hur alla barn och elever har rätt till 
att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att uppfylla detta syfte utgick jag från följande 
frågeställningar:  

1. Vilka strategier används av lärare för att stödja elever med dyslexi i engelskundervisningen? 

2. I vilken utsträckning upplever elever med dyslexi att de får stöd i engelskundervisningen? 

3. I vilken utsträckning används kompensatoriska hjälpmedel av dyslektiska elever i engelskundervisningen? 

Vad gäller den första frågeställningen, visar mina resultat att det stöd som de dyslektiska eleverna får i den 
engelska klassrumssituationen beror på vilket upplägg läraren använder för elevernas läs- och skrivinlärning. Det 
upplägget som samtliga lärare använder, utgår från läromedelsstrukturerad undervisning, vilket stämmer överens 
med det som Lundahl (2009) uppger (se 2.5).  

Vid läsinlärning, lyssnar eleverna och följer med själva i texten. Elevernas egen beskrivning av sina lässtratgier 
kan tyda på att de är top-down-läsare, vilket enligt Alexander (2007) är typiskt för dyslektiska elever: Man 
kanske inte förstår alla ord när de läser men man kan ändå förstå och få ihop vad texten handlar om i alla fall” 
(Elev F). I min undersökning kan man se att lärarna använder sig av olika typer av ordinlärningsmetoder som 
främjar ett gott ordförråd. Dyslektikerna sätts inte på undantag, utan skall lära sig precis lika många glosor som 
de andra eleverna. Därigenom uppfylls det som enligt Lundahl (2009) är den viktigaste förutsättningen för en 
god läsförmåga, nämligen ett gott ordförråd. Vid ordinlärningen av de engelska orden använder lärarna sig av 
helordsmetoden, vilken är till fördel för de dyslektiska eleverna eftersom en dyslektiker uppfattar ordet i större 
ljudbitar eller som ett helt ord (Alexander 2007). En annan metod som används och som däremot inte är till 
fördel för de dyslektiska eleverna, är när de skall rabbla ord i kanon där läraren tar bort ord efter ord, men 
eleverna ska fortsätta rabbla orden som inte längre står på tavlan, eftersom forskningen enligt Kere & Finer 
(2008) uppger att en av de brister som dyslektiker har är att snabbt hämta ord ur minnet (se. 2.3.2.3). När det 
gäller skrivinlärning använder sig lärarna av olika upplägg, vilket enligt lärare A beror på vilken grad av dyslexi 
som eleven eller eleverna uppvisar: ”Det beror lite på vilken grad av dyslexi.. för om det inte är så grav dyslexi 
då kör man ungefär som de med andra”. Som Helland och Kaasa (2005) visar med sin studie, kan man se att 
vissa av de dyslektiska eleverna klarar sig inne i det engelskspråkiga klassrummet med hjälp av kompensatoriska 
hjälpmedel, medan andra är i behov av specialundervisning (jfr 2.4). De elever som får specialundervisning 
arbetar bland annat med ljudning och stavning av de ord de tidigare arbetat med i klassrummet. Dyslektikerna 
har svårt att få bokstäverna att bli ljud, liknade fonem används till olika grafem i olika språk. Resultaten i min 
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studie bekräftar det som Skolinspektionens rapport (2011:8) om stöd för dyslektiska elever visade, nämligen att 
den hjälp som de dyslektiska eleverna får i det integrerade klassrummet inte är alltid är helt optimal. För den 
dyslektiska eleven som får hjälp genom specialundervisning är undervisningen däremot anpassad efter elevens 
individuella behov. 

I min undersökning kan jag också se att flera av de dyslektiska eleverna inte får det stödet de behöver i sin läs- 
och skrivinlärning i engelska. De dyslektiska eleverna har inte alltid förutsättningar för att ta ansvar för sitt eget 
lärande utan behöver få hjälp med stöd och strategier för att kunna ta till sig det engelska språket. I mina 
observationer kunde jag se skillnaden mellan inlärningssituationen för den dyslektiska eleven i en strukturerad 
engelskundervisning jämfört med en ostrukturerad undervisning.  I den strukturerade undervisningen är de 
dyslektiska eleverna hela tiden sedda och får stöd på flera sätt medan de i den ostrukturerade undervisningen 
mest glider med utan att få något egentlig stöd i sin inlärning. 

Resultaten visar ändå att de dyslektiska eleverna överlag känner att de får stöd i engelskundervisningen, men 
många uttrycker att de önskar att läraren skulle vara mer vaksam och fråga om man behöver hjälp. När det gäller 
läsinlärningen så råder det delade meningar, vissa elever uppger att de får hjälp att förstå det de läser, medan 
andra uttrycker att de inte får någon hjälp.   

Resultatet visar att det finns kompensatoriska hjälpmedel på skolan, men att de används sparsamt under 
engelskundervisningen, vilket stämmer överens med resultaten i Skolinspektionen rapport (2011:8). Det 
huvudsakliga hjälpmedlet är CD-skivan som lärarna använder vid textgenomgång. Förutom CD-skivan som 
eleverna lyssnar på, arbetar de dyslektiska eleverna med Lexia, som är ett dataprogram där man utvecklar bland 
annat den fonologiska medvetenheten eller när de skriver en egen text på datorn använder de ett kombinerat 
program som har ljudning- översättning- och rättstavning i ett enda program. Alexander (2007) menar att ett 
rättstavningsprogram är ett bra hjälpmedel många dyslektiker, eftersom de underlättar elevens stavning. Förutom 
ovanstående program visar forskningen också att lärarna stöttar eleverna med att använda sig av 
ordinlärningsprogram för att arbeta med glosorna hemma. 

Jag har i min studie använt mig av två kvalitativa forskningsmetoder, semi-strukturerade intervjuer och 
observationer, för att de skulle ge mig ett djupare perspektiv på hur situationen i engelskundervisningen fungerar 
för den dyslektiska eleven. Jag intervjuade både elever och lärare för att få bådas perspektiv om stödet till den 
dyslektiska eleven samt i vilken utsträckning de använder sig av kompensatoriska hjälpmedel. Jag har under min 
analys av mitt resultat kommit fram till att jag borde ha använt mig av flera informanter, både lärare och elever, 
för att kunna få en ännu djupare bild av hur eleverna verkligen blir stöttade under engelskundervisningen i 
skolan. Om jag hade använt mig av en kvantitativ metod såsom enkät, skulle det har kunnat ge ett bredare 
underlag, eftersom dyslexiproblemetiken är individuell. Jag tror också att en enkätundersökning där jag skulle ha 
vänt mig till ett flertal dyslektiska elever, som anonymt kunde ha beskrivit hur de upplever att de får stöd inom 
läs- och skrivinlärning, skulle kunna ge en bättre grund för svar på mina frågeställningar, då det kan vara lättare 
att vara ärlig när man får vara anonym. Fördelen med de kvalitativa metoderna som jag valde för denna 
undersökning var dock att jag kunde få en djupare insikt i informanternas uppfattningar genom min möjlighet att 
ställa följdfrågor under intervjuerna, samt genom möjligheten till observation av hur lärarens och elevens arbete 
faktiskt såg ut i klassrummet. Mina resultat visar på tendenser som man skulle kunna bygga vidare på i större 
studier.  

Sammanfattningsvis visar min studie att dyslektiska elever inte alltid får en engelskundervisningen som är 
anpassad till deras behov. Som Skolinspektionens rapport (2011:8) visar, uppnås inte målet att undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (se 2.2.). Hedman (2009) skriver i sin avhandling att 
andraspråkselever med dyslexi behöver särskilt stöd i utvecklingen av sitt första och andraspråk. Hur man ska 
man komma till rätta med stödet för de dyslektiska eleverna i den engelska klassrumsundervisningen? Saknas det 
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lärarkompetens på området, behöver lärarutbildningen kompletteras med undervisning inom läs- och 
skrivsvårigheter, kanske med fokus på engelskundervisningen? Skulle det kunna vara en lösning att frångå 
strävan att integrera de dyslektiska eleverna i den engelska klassrumsundervisningen, för att i stället ge dem ett 
mer anpassat stöd utanför klassrummet i särskilda grupper? De här frågorna eller liknande skulle kunna vara en 
utgångspunkt för kommande undersökningar om hur man på bästa sätt stöttar elever med dyslexi i 
engelskundervisningen.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till lärare 
 

1. Vilka strategier använder du dig av vid läsinlärning för de dyslektiska eleverna under 
engelskundervisningen? 

 
2. Vilka strategier använder du dig av vid skrivinlärning för de dyslektiska eleverna 

under engelskundervisningen? 
 

3. Vilken strategi tycker du är den mest effektiva för läs respektive skrivinlärningen 
under engelskundervisningen? 

 
4. Vilken strategi ser du är den minst effektiva för de dyslektiska eleverna under 

engelskundervisningen? 
 

5. Som kompensatoriskt hjälpmedel använder eleverna sig av  
Talsyntes 
Ljudningsprogram  
Översättningsprogram 
Rättstavningsprogram 
Scannerpenna 
Daisyspelare 
Alphasmart 
 

6. Använder ni något annat kompensatoriskt hjälpmedel? 
 

7. Vilket hjälpmedel anser du vara det mest effektiva för elevens inlärning? 
 

8. Vilket hjälpmedel anser du vara det minst effektiva för elevens inlärning? 
 

9. Hur skulle du vilja att engelskundervisningen såg ut för de dyslektiska eleverna under 
läs och skriv inlärningen då det är ditt arbete är att hjälpa eleverna att nå 
kunskapskraven? 

’ 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor till eleverna 
1. Upplever du att din engelsklärare känner till att du har läs- och skrivsvårigheter? 

Tycker du att du får extra stöd i engelskundervisningen? 
 

2. På vilket sätt får du hjälp med läsinlärningen? 
 

3. På vilket sätt får du hjälp med skrivinlärningen, stava och skriva en text? 
 

4. Som du säkert vet så lär vi oss alla olika, tycker du att det sättet som din lärare 
använder för att hjälpa dig med läs och skrivinlärningen är ett bra sätt? 

 
5. Skulle du önska att din lärare hjälpte dig på något annat sätt i sådana fall vilket? 

 
6. Använder du 

Talsyntes 
Ljudningsprogram  
Översättningsprogram 
Rättstavningsprogram 
Scannerpenna 
Daisyspelare 
Alphasmart 
 

7. Använder du något annat hjälpmedel som fungerar för dig? Har du tex provat att spela 
in när din lärare pratar eller fotografera tavlan när din lärare förklarar någonting?  



 

 

Bilaga 3 Observationsprotokoll 
Observatör:……………………………..   Datum :……………………………. 
 
Lokal:…………………………………..  Närvarande:……………………….. 
 
Placering i rummet:…………………………………………………………………………. 
 

• Strategier för att stödja eleverna  

• Kompensatoriska hjälpmedel i skolan 

 

Tidpunkt: Elevagerande Läraragerande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Bilaga 4  Brev till vårdnadshavare 
 
Enebyberg 2012-05-24 
 
Hej! 
 
Jag heter Caroline Möllerman och är i slutfasen av min lärarutbildning. Jag har under min utbildning 
gjort min praktik på XXXXX vilket har gett mig förmånen att nu få komma tillbaka för att observera 
och utföra intervjuer som skall ligga tillgrund för forskningsdelen i min uppsats. 
 

Syftet med min studie är att beskriva och analysera hur elever med läs och skrivsvårigheter 
/dyslexi tillgodogör sig engelskundervisningen i åk 2-6. 

1. Vilka strategier används för att stödja elever med läs och skrivsvårigheter/ dyslexi vid läs- 
och skrivinlärning på engelska? 

2. I vilken utsträckning upplever eleverna att de får stöttning inom läs- och skrivinlärning? 

3. Vilka kompensatoriska hjälpmedel finns att tillgå? 
 
Jag vill med detta brev informera er och få er tillåtelse att intervjua ert barn. Det kommer inte att synas 
i min uppsats att just ert barn varit ett stöd för min undersökning.  
 
Givetvis kommer ni att få ta del av den slutliga uppsatsen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Caroline Möllerman 
 
 
 
Jag /Vi ger min /vår tillåtelse att : 
 
 
Elevens namn:…………………………………………………………………………………... 
 
Får deltaga i intervju som underlag för en uppsats på grundnivå 
 
 
Ort och datum 
………………………………..den:……………………. 
 
 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
………………………………………………………….. 
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