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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i ämnet engelska, för en framgångsrik undervisning 

där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven. I dagens globala samhälle är goda 

kunskaper i engelska betydelsefulla. Kunskaper i engelska värderas högt. Engelska är ett av 

tre kärnämnen som elever behöver vara godkända i när de lämnar årskurs 9 för att ha 

möjlighet att studera vidare på gymnasienivå. Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

upplever ofta att undervisningen i engelska är utmanande på grund av sina svårigheter att läsa 

och skriva. För att få en bakgrund och förståelse för problemet ges en redogörelse för vad läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi är. Utifrån tidigare forskning fokuseras på vilka 

framgångsfaktorer som tidigare forskning visar på för elever i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi 

i undervisningen i engelska. Slutligen beskrivs vilka hinder och möjligheter dessa elever kan 

möta i undervisningen i engelska. 

 

I den kvalitativa undersökningen intervjuas lärare som undervisar elever i engelska i årskurs 

7-9. Utifrån lärarperspektivet beskriver lärarna sina upplevelser om bemötandets betydelse, 

vad de upplever är framgångsrik undervisning i engelska samt vilka svårigheter de upplever 

att de har att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska. I den 

fenomenologiska analysen framkommer ett antal fenomen inom varje område. I 

resultatdiskussionen diskuteras essenserna, tillit som skapar trygghet samt meningsfull 

undervisning, som framkommit genom den fenomenologiska analysen. 

 

Nyckelord 

Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, framgångsrik undervisning i engelska, framgångsfaktorer, 
bemötande, undervisningsstrategier/metoder samt anpassningar.   
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1 Inledning 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011a) ger kunskaper i flera språk nya perspektiv på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter samt större förståelse för olika sätt att leva. I dagens globala 

samhälle är goda kunskaper i engelska betydelsefulla. Kunskaper i engelska värderas högt. 

Engelska är ett av de tre kärnämnen som elever behöver vara godkända i när de lämnar 

årskurs 9 för att ha möjlighet att studera vidare på gymnasienivå. Engelska är inte bara 

nödvändigt för att bli behörig till gymnasiet och i slutändan till högskolan, det ger också 

meritpoäng vilket blir avgörande för möjligheterna till vidare studier efter grundskolan. I 

dagens svenska samhälle måste man behärska engelska i stort sett inom hela 

arbetsmarknaden, i högre skolor samt även för att kunna följa med i massmedia och i den 

allmänna debatten (Jacobsson 2009).  

 

Mats Myrberg (2007) konstaterar, i en kunskapsöversikt om dyslexi, att fyra av fem svenska 

ungdomar utvecklar en läs- och skrivförmåga som gör det möjligt för dem att hantera de flesta 

vardagliga läs- och skrivkrav. Dock får ungefär ett av tio barn problem med fonologisk 

medvetenhet, vilket riskerar att leda till läs- och skrivsvårigheter om inga insatser görs före 

eller i samband med läsinlärningen. Max Frisk (2016) konstaterar att vara i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi innebär ett allvarligt handikapp i dagens samhälle med stora krav på 

språkliga färdigheter. Frisk (2016) anser att det är viktigt att känna till och beakta denna 

otillräcklighet i skolan. Enligt Christer Jacobsson (2009) är engelska det ämne som nästan alla 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi anser vara svårast att lära sig. Susanne af Sandberg 

(2017) anser att det i dagsläget behövs en satsning på engelska för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på många av landets skolor. Sandberg menar att svårigheter med 

engelska kan påverka elevens framtid negativt på många sätt. För att kunna möta dessa behov 

av kunskaper i det engelska språket ställs det höga krav på skolans undervisning i ämnet 

engelska. Att få lära sig engelska i skolan handlar därmed, enligt Sandberg (2017) både om 

jämställdhet och demokrati.  

 

Det finns en hel del forskning om vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi innebär (Høien & 

Lundberg, 2013). Däremot finns det inte mycket tidigare forskning om sambandet mellan läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi och framgångsfaktorer i undervisningen i engelska i Sverige 
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(Jacobsson 2009). Möjliga orsaker till det är, enligt Jacobson, att de som ägnar sig åt 

specialpedagogisk forskning vanligen inte har kompetens i språkinlärning, medan de som har 

den kunskapen i språkinlärning inte är intresserade av specialpedagogik. Lärarutbildningen 

har tidigare inte gett lärare i engelska utbildning inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och i 

speciallärarutbildningen finns det ingen inriktning mot engelska.  

 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om lärares upplevelser av framgångsfaktorer 

som både lärare och specialpedagoger/speciallärare kan använda i sin vardag när de möter 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska. Studien syftar även till 

att bidra med tips som speciallärare/specialpedagoger har nytta av när de handleder lärare om 

undervisningsstrategier och anpassningar till undervisningen i engelska. Lärarnas upplevelse 

av framgångsfaktorerna, som framkommer i studien, är av relevans för det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet och är ett bidrag till att alla elever, och elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi i synnerhet, får bättre möjligheter att nå kunskapskraven i 

engelska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik undervisning där 

alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska.  

 

Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur upplever lärarna bemötandets betydelse i mötet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska? 

• Vilka undervisningsmetoder/strategier upplever lärarna är framgångsrika för att elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska nå målen i engelska? 

• Vilka svårigheter upplever lärarna med att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i engelska?  

1.2 Disposition 
I detta kapitel har en inledning med syfte och frågeställningar beskrivits. Kapitel två, 

bakgrund, inleds med en beskrivning av vad det står i styrdokumenten om alla elevers rätt till 

utbildning. Därefter följer en beskrivning av vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär. 

I bakgrunden ges även en beskrivning av kursplanen i engelska samt en definition av läs- och 
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skrivsvårigheter och dyslexi. I kapitel tre, tidigare forskning, redogörs för tidigare forskning 

som berör lärarens roll i undervisningen samt hinder och möjligheter för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att lära sig engelska. Efter en redogörelse av teoretiska 

utgångspunkter i kapitel fyra och metodval i kapitel fem, följer resultatdelen i kapitel sex där 

en redogörelse för analysen av intervjuerna ges. Diskussionsdelen i kapitel sju är uppdelad i 

resultatdiskussion och metoddiskussion. Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser 

och förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik undervisning där 

alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska. För att få en bakgrund inleds 

kapitlet med en beskrivning av styrdokumentens innehåll om alla elevers rätt till utbildning. 

Därefter följer en beskrivning av vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär. I 

bakgrunden ges en definition av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt en beskrivning av 

kursplanen för engelska årskurs 7-9. Kapitlet avslutas med rubriken undervisningen i 

engelska. 

2.1 En skola för alla 
I det första kapitlet i Skollagen (SFS 2010:800) tas det upp att det i utbildningen ska tas 

hänsyn till barns och elevers olika behov. Enligt skollagen ska alla elever 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. Det 

ska finnas en strävan att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Enligt skolförordningen ska eleverna genom strukturerad 

undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att 

skapa förutsättningar för att eleverna når de lägsta kunskapskrav och i övrigt utvecklas så 

långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Elever med funktionsnedsättning som har 

svårt att uppfylla kunskapskraven på grund av funktionsnedsättningen ska ges stöd som syftar 

till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningen.  

2.1.1 Svårigheter att studera 
I läroplanen Lgr 11(Skolverket, 2011a) står det skrivet att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen ska ta 

hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevers 

förutsättningar. Detta innebär att verksamheten behöver organiseras på individ, grupp och 

skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt för att ha 

möjlighet att nå kunskapskraven enligt utbildningens mål (Skolverket, 2011b). 
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2.2 Extra anpassningar och särskilt stöd  
I skollagen (SFS 2010:800) påpekas det att det är viktigt att lärare och övrig skolpersonal 

tidigt uppmärksammar tecken på och signaler om att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. När en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås behöver 

detta uppmärksammas.  

2.2.1 Extra anpassningar 
Stödinsatsen ska i första hand ges i form av extra anpassningar. Arbetet med de extra 

anpassningarna ska enligt skollagen påbörjas skyndsamt. Extra anpassningar kan innebära att 

hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, ge extra tydliga 

instruktioner, stöd för att sätta igång arbetet, ledning i att förstå texter, förklaringar av ett 

ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, exempelvis lästräning. Särskilda läromedel, särskilda hjälpmedel samt digital 

teknik med anpassade programvaror räknas även som extra anpassningar. Likaså enstaka 

specialpedagogiska insatser där en speciallärare/specialpedagog under en kort tid arbetar 

tillsammans med eleven (Skolverket, 2014). 

2.2.2 Särskilt stöd 
Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov 

av särskilt stöd skyndsamt utreds (SFS 2010:800). Formuleringen att “barn är i behov av 

särskilt stöd” är hämtad bland annat ur Skollagen där även formuleringen elev i behov av 

särskilt stöd används för den elev som går i den obligatoriska grundskolan. Ett barn som anses 

vara i behov av särskilt stöd har rätt till sådant stöd enligt lagar och förordningar (SFS 

2010:800). Särskilt stöd innebär insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är 

möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och 

varaktigheten, skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. 

(Skolverket, 2014). 
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2.3 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Enligt Svenska Dyslexiföreningen är läs- och skrivsvårigheter ett övergripande begrepp, 

vilket innefattar personer som har någon svårighet med att läsa eller skriva oavsett orsak. 

Vissa personer kan ha svårigheter med att läsa medan andra har svårigheter med att skriva. 

Vanligast är dock att både läs- och skrivsvårigheter uppträder tillsammans. En undergrupp till 

begreppet läs- och skrivsvårigheter, är dyslexi (Dyslexiföreningen, 2018). 

2.3.1 Definition av dyslexi 
Begreppet dyslexi har medicinskt ursprung. För att karakterisera normalbegåvade eller 

överbegåvade individer i stora läs- och skrivsvårigheter har man använt termer som dyslexi, 

ordblindhet och specifika läs- och skrivsvårigheter (Hoien & Lundberg, 2013; SBU, 2014). 

Enligt Torleiv Hoien och Ingvar Lundberg (2013) beskriver termen dyslexi bäst vad det 

egentligen handlar om, det vill säga svårigheter med skrivna ord (dys=svårigheter, lexia=ord). 

En brist hos tidigare definitioner är att de inte beskriver orsakerna till dyslexi eller vilka 

uttryck dyslexin tar. När dyslexi ska definieras gäller det enligt Stefan Gustavsson (2009) att 

definitionen är tillräckligt tydlig, specifik och innebördsrik för att verkligen säga något. Det är 

samtidigt viktigt att definitionen är tillräckligt bred för att ta hänsyn till heterogeniteten bland 

individer med dyslexi och att den omfattar alla olika subgrupper av dyslexi som finns. En 

grundläggande indelning kan göras mellan förvärvad dyslexi och utvecklingsdyslexi. Den 

förvärvade dyslexin är till följd av en skada, trauma eller sjukdom i hjärnan, medan 

utvecklingsdyslexi är medfödd (Gustafson, 2009; Hedman, 2010; Hoien & Lundberg, 2013; 

SBU, 2014). 

 

Världshälsoorganisationen har klassificerat dyslexi med en egen kod (F 81-0) i det 

medicinska kodverket ICD-10, i vilken det finns en systematisk klassificering av medicinskt 

relaterade dysfunktioner. Den svenska versionen heter ICD-10SE och i Sverige klassificeras 

dyslexi med koden R4 8.0. Klassificeringen visar att man inom den medicinska terminologin 

betraktar dyslexi som en speciell form av lässvårigheter orsakade av neurologiska 

dysfunktioner (Hoien och Lundberg, 2013). Hoien och Lundbergs definition av dyslexi från 

1999 är följande: 

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 i regel igen i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är 
ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
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rättstavningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (Hoien & 
Lundberg, 2013, s 21) 

Hoien och Lundberg (2013) sammanfattar definitionen med att dyslexi är en ihållande 

störning där man har stora svårigheter med ordavkodning och rättskrivning i skriftspråket 

vilket är förorsakat av en svaghet i det fonologiska systemet. 

2.3.2 Läs- och skrivutveckling för elever med dyslexi 
Problem med fonologisk medvetenhet förklarar enligt Hoien och Lundberg (2013) en mycket 

stor del av specifika läs- och skrivsvårigheter. Fonologisk medvetenhet innebär insikten om 

hur de talade orden kan delas upp i språkljud och räknas som grunden i läsningen. Den 

fonologiska medvetenheten utvecklas redan innan skolstart. Maria Björklund (2011) menar att 

individer med dyslexi inte har automatiserat läsprocessen. Den stora ansträngningen som 

krävs för att avkoda en skriven text innebär ofta en betydande börda på arbetsminnet. 

Individer med dyslexi har svårt att hantera avkodningen av de fonologiska och ortografiska 

ljuden vilket medför att det uppstår problem med att knyta samman bokstavsljudet med 

bokstaven i det skriva ordet. Det är problematiskt att se vad det skrivna ordet betyder därav 

blir även stavning problematisk. 

 

Høien och Lundberg (2013) beskriver att det sammanfattningsvis är sex symtom som 

karaktäriserar läs- och skrivfärdigheten hos elever med dyslexi: ordavkodningen är inte 

automatiserad, stora svårigheter med att läsa nonsensord, dålig rättskrivning, lässvårigheterna 

är resistenta, signifikant skillnad mellan färdigheten i hörförståelse och läsförståelse samt att 

läs-och skrivsvårigheterna är ärftliga. Ytterligare symtom vid dyslexi är försenad 

språkutveckling, upplevelse av högläsning som svårare än tyst läsning, svårigheter med att 

uttrycka tankar och meningar i ord, svårigheter med mekanisk memorering, svårighet med 

multiplikationstabellerna, svårigheter att lära sig noter, ofta dålig handstil och 

sekvenseringsproblem. De fonologiska svårigheterna som dyslektiker uppvisar är avgränsade 

till fonologiska processer. Samtidigt kan individen ha talang för att spela på gehör och har 

ofta god begåvning (Høien & Lundberg, 2013). Det finns många personer med dyslexi som är 

framstående och många personer med dyslexi har omfattande styrkor inom andra områden. 

Dyslexi förknippas till exempel ofta med kreativitet och konstnärlig talang (Myrberg, 2007).  
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2.3.3 Arv och miljös betydelse för att utveckla dyslexi  
Myrberg (2007) hävdar att utvecklingen av läs- och skrivförmåga är komplicerad eftersom 

arv- och miljöfaktorer samverkar. Myrberg (2007) menar att man inte ärver dyslexi, utan 

gener som kan bidra till sårbarheten till dyslexi. Ju större genetisk belastning desto mindre 

miljöbelastning krävs för att hamna i zonen för läs- och skrivsvårigheter. Goda betingelser i 

lärmiljön som skicklig undervisning, tillgång till böcker, högläsning och andra skriftspråkliga 

aktiviteter kan reducera risken för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Även Christina 

Hedman (2010) hävdar att det finns flera variabler av betydelse för hur de dyslektiska 

svårigheterna påverkar läs- och skrivutvecklingen hos en enskild individ. Hon lyfter 

undervisningens roll som betydelsefull för att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

samt att tidiga insatser har stor betydelse för det enskilda barnets utveckling. 

2.3.4 Förekomsten av dyslexi 
Enligt Hoien och Lundberg (2013) finns det inga entydiga och allmänt accepterade 

gränsvärden för vad som räknas som dyslexi. Beroende på var man sätter gränsen för dåliga 

avkodningsfärdigheter varierar den procentuella andelen lässvaga elever. Enligt SBU (2014) 

är en uppskattning att 5–8 procent av befolkningen har dyslexi. 

2.4 Kursplanen för engelska årskurs 7-9 
I de övergripande målen i Lgr 11 (2011a) anges de normer och värden samt de kunskaper som 

alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans 

arbete. I kursplanen för engelska årskurs 7-9 i Lgr 11 (2011a) beskrivs det att undervisningen 

i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och 

kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt en tilltro till sin förmåga 

att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Kursplanen i engelska bygger på 

en kommunikativ språksyn, vilket innebär att språket lärs in för att användas i interaktion och 

kommunikation. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa 

förmåga, vilket innebär en förmåga att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera 

sig och samspela med andra i tal och skrift samt att kunna anpassa sitt språk till olika 

situationer, syften och mottagare. 

2.5 Undervisningen i engelska 
Under rubriken finns en redogörelse för en internationell jämförelse av svenska elevers 

resultat i engelska. Därefter fokuseras den svenska undervisningen i engelskas kvalité i en 
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nationell jämförelse. Även svårigheter för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att lära sig 

engelska samt bemötandets betydelse i undervisningen i engelska lyfts under rubriken. 

2.5.1 Svenska elevers kunskaper i engelska i en internationell jämförelse 
I internationella mätningar har svenska elever goda resultat i engelska. Slutsatserna som drogs 

utifrån Skolverkets (2004) rapport om Engelska i åtta Europeiska länder visar att svenska 

ungdomar har goda kunskaper i att förstå vad de hör och läser på engelska. Den muntliga 

färdigheten ligger högre än den skriftliga, men även i den skriftliga förmågan har de svenska 

eleverna i regel god kompetens. Jämfört med andra länder ligger Sverige i topp inom alla 

områden förutom språklig korrekthet. I den internationella jämförelsen är Sverige det land där 

engelska tycks användas allra mest i undervisningen. Resultaten visar att skillnaden mellan 

flickors och pojkars resultat är små både gällande kunskaper och attityder till engelska. 

Däremot visar resultaten en betydande spridning i de svenska provresultaten dels mellan 

individer, dels mellan skolor. Siffrorna pekar på en enorm skillnad mellan majoriteten elever 

som ständigt utvecklar sin engelska i skolan och på fritiden, och den mindre gruppen elever 

som möter lika mycket engelska eller mer utanför skolan, men som brister i läsförmåga 

(Skolverket, 2004).  

2.5.2 Undervisningens kvalitet i en nationell jämförelse 
2011 genomförde Skolinspektionen (2011) kvalitetsgranskningen Engelska i grundskolans 

årskurser 6-9. En av utgångspunkterna var att undersöka om undervisningen i engelska ger 

alla elever goda och likvärdiga möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. 

Resultatet av granskningen visar att variationen är mycket stor. Resultatet visar även stora 

skillnader inom skolor när det gäller undervisningens kvalitet. De stora skillnaderna i 

undervisningens kvalitet är enligt Skolinspektionen (2011) oroväckande, eftersom det ger 

eleverna olika förutsättningar. Skolinspektionen (2011) bedömde att det behövs åtgärder 

gällande den kommunikativa förmågan, förbättringar av den pedagogiska ledningen och 

kvalitetsarbetet samt förbättringar av elevers möjligheter till medverkan, ansvar och 

inflytande. Skolinspektionen (2011) bedömde att undervisningen var dåligt anpassad till 

elevernas behov eftersom många lektioner genomfördes på ett likartat sätt och alla elever 

arbetade med samma saker och på samma sätt. Enligt Skolinspektionen (2011) vilar ett stort 

ansvar på de enskilda lärarna att ge eleverna de bästa förutsättningarna. Att vara uppdaterad 

om den senaste forskningen och diskutera denna tillsammans med kollegor är enligt 

Skolinspektionen (2011) av stor vikt. Skolinspektionen (2011) anser att läraren kontinuerligt 
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behöver följa upp och utvärdera resultaten samt att arbetssätt och metoder kontinuerligt 

omprövas och utvecklas för att eleverna ska nå målen. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2011) av undervisningen i engelska grundskolans årskurser 6-9 

konstaterades att läraren måste vara förtrogen med de mål och anvisningar som anges i 

styrdokumenten och ha medvetna strategier för att omsätta dem i undervisningen. 

2.5.3 Svårigheter för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att lära sig 
engelska 

Jacobsson (2009) menar att engelska är det ämne som nästan alla elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi anser vara svårast att lära sig. Jacobsson (2009) visar att förmågan att 

läsa på ett främmande språk är kopplat till förmågan på modersmålet, vilket oftast leder till 

hinder för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jacobson (2009) redovisar för två studier 

som ger relevant bakgrundsinformation i samband med frågor kring språkinlärning i engelska. 

Den ena studien syftade till att undersöka hur svenska elever utvecklar sin förmåga att känna 

igen och avläsa engelska ord genom att jämföra elevers förmåga att avkoda ord i de båda 

språken i en forskningsversion av Ordkedjetestet. Deltagarna i undersökningen utgjordes av i 

totalt 890 elever i årskursen 4-9. Resultatet från studien visar att elever med låga värden på de 

svenska ordkedjorna i testet, presterar sämre än förväntat på de engelska ordkedjorna. Den 

andra studiens syfte var att undersöka kunskapsutvecklingen i engelska för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi med fokus på betyg. I forskningsprojektet ”Läsutveckling 

Kronoberg” har vid två tillfällen betyg samlats in för en grupp av 44 elever med stora 

lässvårigheter i årskurs 2, samt en begåvningsmatchad kontrollgrupp bestående av 36 elever. I 

jämförelsen av de båda grupperna framkommer det att den största betygsdifferensen, både i 

årskurs 9 och i gymnasiebetyget, mellan de lässvaga och de begåvningsmatchade 

kontrolleleverna fanns i ämnet engelska. Vid kompletterande intervjuer i studien framhåller 

de lässvaga eleverna att det framförallt var i undervisningen i engelska som eleverna upplevt 

störst svårigheter under skoltiden (Jacobsson, 2009). 

2.5.4 Bemötande av elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i 
engelska 

Sandberg (2017) hävdar att det är svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att 

knäcka den engelska läskoden. Om eleverna inte får stöttning riskerar de att utsättas för 

ständiga misslyckanden när textmängderna ökar och kraven på läs- och skrivförmågan växer. 

Sandberg (2017) visar att svårigheter med engelska kan påverka elevens framtid negativt på 

många sätt och hävdar att lärares bemötande av elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt 
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anpassningar av undervisningen påverkar elevernas möjligheter till utveckling. Sandberg 

(2017) menar att det ställer stora krav på undervisningen i engelska och anser att det behövs 

en satsning på engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på många av landets 

skolor. Satsningen som efterfrågas handlar bland annat om en förbättrad lärarutbildning som 

förbereder lärare att möta dessa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

2.6 Sammanfattning 
I Skollagen står det skrivet att det i utbildningen ska tas hänsyn till barns och elevers olika 

behov. Stöd och stimulans ska ges så att de utvecklas så långt som möjligt. I läroplanen står 

det skrivet att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att 

nå målen för utbildningen. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att 

utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov där en strävan ska vara att uppväg 

skillnader i deras förutsättningar.  

 

Läs- och skrivsvårigheter ett övergripande begrepp, vilket innefattar personer som har någon 

svårighet med att läsa eller skriva oavsett orsak. För att karakterisera normalbegåvade eller 

överbegåvade individer i stora läs- och skrivsvårigheter används termen dyslexi. 

Sammanfattningsvis är det sex symtom som karaktäriserar läs- och skrivfärdigheten hos 

elever med dyslexi: ordavkodningen är inte automatiserad, stora svårigheter med att läsa 

nonsensord, dålig rättskrivning, lässvårigheterna är resistenta, signifikant skillnad mellan 

färdigheten i hörförståelse och läsförståelse samt att läs-och skrivsvårigheterna till viss del är 

ärftliga. Svenska elever har goda resultat i engelska i internationella mätningar. Dock visar 

resultaten enorma skillnader mellan enskilda individer och inom skolor. Undersökningar som 

Skolinspektionen (2011) genomfört visar att det är stora skillnader i undervisningens kvalitet, 

vilket ger eleverna olika förutsättningar. Engelska är det ämne som nästan alla elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi anser vara svårast att lära sig. Svårigheter med engelska kan 

påverka elevens framtid negativt på många sätt. Eleverna behöver få stöttning i 

undervisningen i engelska för att undvika att utsättas för misslyckanden, vilket ställer stora 

krav på lärarna som möter och undervisar eleverna i engelska.  
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3 Tidigare forskning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik undervisning där 

alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska. För att placera studien i ett 

forskningssammanhang redovisas i detta kapitel för litteratur och tidigare forskning som är 

relevant för studien. Forskningen delas in under huvudrubrikerna: framgångsfaktorer i 

undervisningen samt hinder och möjligheter att lära sig engelska. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. Sökningen av tidigare forskning har skett genom sökning i databaserna 

Swepub, Eric (EBSCO), Eric (ProQuest) samt Diva. Sökning har även i viss mån skett genom 

googles söksida. Sökorden som använts är läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, framgångsrik 

undervisning i engelska, andraspråksinlärning samt bemötande av elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska. De engelska orden reading difficulties, 

dyslexia, teaching English har använts i olika kombinationer. Viss sökning har gjorts på 

författarnamn samt titlar på vetenskapliga artiklar efter inspiration från läst litteratur. 

3.1 Framgångsfaktorer i undervisningen 
Under rubriken fokuseras på hur pedagogiska åtgärder både kan användas för att möta alla 

elever samt för att avhjälpa läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska. 

3.1.1 Lärarens bemötande av eleven 
Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) har genomfört en kvalitativ metaanalys som 

innebär att de studerat och tolkat olika klassrumsmiljöer. Håkansson och Sundberg har utgått 

från en didaktisk triangel där de belyser lärare, elev och innehåll. De visar att lärarens 

bemötande av eleverna påverkar elevernas prestationer och motivation i skolarbetet. De 

hävdar att med hjälp av sitt kunnande förmår läraren variera och anpassa undervisningens 

form och innehåll i relation till olika kontexter och till elevers olika förutsättningar. Även 

Torleiv Hoien och Ingvar Lundberg (2013) hävdar att det är viktigt att läraren i sitt bemötande 

av eleven visar att läraren tror på att eleven kan samt har ett bemötande som genomsyras av 

en varm personlig relation mellan elev och lärare. När eleven upplever att läraren bryr sig, 

visar tillit och värme ökar, enligt Hoien och Lundberg, elevens möjligheter för utveckling och 

inlärning. 
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3.1.2 Lärarens roll för framgångsrik undervisning 
Tidigare forskning visar att läraren har en betydelsefull roll i elevernas utveckling. John 

Hattie (2014) har genomfört en metastudie under flera år där 50 000 undersökningar och över 

80 miljoner elever ingått. Huvudsyftet i Hatties studie var att söka efter förklaringar till vad 

som påverkar elevers studieresultat. Hattie hävdar att läraren tillhör de starkaste 

påverkansfaktorerna för en framgångsrik undervisning.  

3.1.2.1 Lärarens engagemang och medvetenhet 
Enligt Hattie (2014) ska läraren vara instruktiv, påverkande, omtänksam samt aktivt och 

passionerat engagerad i undervisningen och lärandet. Läraren ska vara medveten om vad 

eleverna tänker och skapa meningsfulla upplevelser utifrån det. Lärarna ska ha goda 

kunskaper i sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevernas 

progression genom kursplanens olika nivåer. Likaså beskriver Catharina Tjernberg (2013) i 

sin praxisorienterade studie, i vilken hon vill synliggöra positiva aspekter i skolan, att läraren 

har en viktig roll i elevernas utveckling. Genom klassrumsobservationer och lärarintervjuer 

framkom i Tjernbergs avhandling framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandet bland annat att 

lärarna har tydliga mål med undervisningen som är kopplade till läroplanen, att lärarna ger 

alla elever utmaningar i sitt lärande oavsett vilken nivå de befinner sig på samt att lärarna 

använder olika metoder och arbetssätt där kompensatoriska hjälpmedel är naturliga för att 

möta elevernas olika förutsättningar och behov 

3.1.2.2 Lärarens kunskap om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Ett grundläggande krav är, enligt Karin Taube (2014), att läraren har goda kunskaper om läs- 

och skrivprocessen och om hur undervisningen ska läggas upp så att eleverna inte möter alla 

svårigheter på en gång och behåller lusten att läsa och skriva. Läraren behöver känna till hur 

långt varje enskilt barn har kommit i sin läs- och skrivutveckling för att kunna ställa lagom 

höga krav och ge rätt material till eleven. Även de amerikanska språkforskarna Sharon DiFino 

och Linda Lombardino (2004) konstaterar i sin studie om språkinlärningssvårigheter att 

lärarna som undervisar i språk måste ha kunskap om inlärningssvårigheter för att kunna möta 

dessa elever. Likaså anser Eva Wennås Brante (2013) att en bättre förståelse för de olika läs- 

och skrivsvårigheterna som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har är nödvändigt för att 

skapa effektivare undervisningssituationer och stöd både för elever och lärare.  

3.1.2.3 Lärarens förmåga att individualisera undervisningen 
Eftersom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan vara olika omfattande beroende på 

komplexiteten och svårigheterna varierar, enligt Wennås Brante (2013), graden av 

svårigheterna därmed från individ till individ. Det insatta stödet behöver skilja sig från person 
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till person så att läraren kan rikta adekvat hjälp till den enskilda individen. Läraren behöver 

hitta varje individs styrkor och svagheter. Om inte rätt insatser sätts in riskerar läraren att 

minska individens möjligheter till framtida studier.  

3.1.3 God lärmiljö för att eleverna ska tro på sin förmåga att lära 
En god inlärningsmiljö är av stor betydelse för effekten av de pedagogiska åtgärderna. Enligt 

Lena Börjesson (2012), är det betydelsefullt att läraren skapar en god lärandemiljö för att få 

eleverna till att tro på sin egen förmåga. Även Tjernberg (2013) lyfter vikten av att lärarna 

arbetar medvetet med gruppen för att utveckla ett positivt, tillåtande klassrumsklimat som 

främjar elevernas tillit till den egna förmågan och skapar en god sammanhållning. Likaså 

hävdar Hattie (2014) att lärare behöver skapa klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en 

möjlighet för lärande. Enligt Hoien och Ingvar Lundberg (2013) sker progressionen i 

undervisningen utifrån genomsnittets prestationsnivå. Läraren lämnar områden när läraren 

anser att de flesta eleverna har fått med sig en viss överinlärning av ett moment, det vill säga 

något som gör att de kommer ihåg det i den fortsatta undervisningen. Enligt Hoien och 

Lundberg (2013) gäller detta inte elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, vilket leder till att 

dessa elever får problem att följa med i undervisningen eftersom de aldrig överlärt. Eftersom 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi aldrig får möjligheten att nå en nivå av 

behärskande glömmer dessa elever de förvärvade färdigheterna lättare än klasskamraterna och 

går vidare till nya moment med dåligt fundament.  

3.1.4 Effektiva inlärningsstrategier hos framgångsrika språklärare 
Språkläraren behöver visa strategier som kan användas i olika situationer och uppmuntra 

eleverna till att lära av varandra (Börjesson, 2012). Enligt Wennås Brante (2013) behöver 

eleverna göras medvetna om sina begränsningar och brist på strategier för att komma över 

hindren på andra sätt än att enbart spendera omfattande tid åt läxor och studier. Charlann 

Simon (2000) beskriver i en studie, som utgår från forskarens perspektiv med 30 års 

erfarenhet som tal- och språkprofessor i USA kombinerat med erfarenheter i forskning om 

relationen mellan kommunikationskunskap och akademisk prestation samt egna erfarenheter 

som dyslektiker, att attityden är det viktigaste då man ska lära sig ett nytt språk. Enligt Simon 

(2000) krävs att man är kreativ och strategisk för att lyckas och att uthålligheten kan 

kompensera för de språkliga bristerna som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har. 

Simon (2000) anser att lärare som utbildar elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ett 

andraspråk behöver lära ut strategier, använda språket i interaktion, lära ut språket genom 
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multisensorisk hjälp genom konkret material, lära ut språket genom att använda sånger och 

dialoger i undervisningen, ge återkoppling till eleven direkt, förbereda elever i läs- och 

skrivsvårigheter genom att läsa det aktuella kapitlet innan det görs i helklass, låta eleven 

använda datorprogram som ger snabb återkoppling till eleven samt uppmuntra eleven att titta 

på filmer på språket som sedan ska sammanfattas. Liksom Simon (2000) tar Börjesson (2012) 

upp att förståelsen av en text underlättas om eleven får tillfälle att aktivera sina förkunskaper 

före läsningen. Strategier vid lyssnande handlar om att uppfatta betydelsebärande ord och 

sammanhang i talat språk. Börjesson (2012) talar om vikten av ett gott ordförråd och att 

hjälpa eleven att effektivisera sin ordinlärning. Att exponeras för språket bidrar till ett ökat 

ordförråd. Ordinlärningen behöver ske aktivt och kreativt på ett varierat sätt. Då läraren 

använder språket i undervisningen ökar också elevens användning av språket. Elev och lärare 

får på så vis tillfällen med naturlig, meningsfull kommunikation där olika strategier för 

interaktion måste användas. Även Gene Oulette (2006), som genomfört en undersökning med 

60 elever i årskurs 4 i USA för att ta reda på ordförrådets betydelse för läsförmågan, beskriver 

att för att få en djupare förståelse för språket räcker det inte att enbart kunna ord i en lista utan 

eleven behöver lära orden i ett sammanhang. 

 

Strategier som lärare bör lära ut till elever, som Simon (2000) tar upp, är bland annat att 

repetera regelbundet och försöka hitta sätt som motiverar till att lära. Börjesson (2012) 

beskriver att en framgångsrik språkinlärare tror på sig själv, är motiverad och medveten om 

varför hen vill lära sig, inte rädd för att göra misstag, tar risker, är bra på att gissa, har 

förmåga att se mönster i språket, har en positiv attityd till språket och dess kultur, söker 

tillfällen att öva språket samt är villig att ta ett visst ansvar för sitt eget lärande. Goda 

språkanvändare använder många effektiva inlärningsstrategier medan de mindre 

framgångsrika behöver utveckla och lära sig att använda strategier. Framgångsfaktorer som 

lyfts av Wennås Brante (2013) är utökad tid till läsning och särskilt stöd.  

3.1.5 Betydelsen av återkoppling i undervisning för att nå kunskapskraven 
Påverkansfaktorer som är väsentliga och effektiva för en elevs prestationer är enligt Hattie 

(2014) lärarens arbete med formativ bedömning och metakognitiva strategier samt lärares 

tydlighet och kvalificerade återkoppling till eleven. Den kvalificerade återkopplingen handlar, 

enligt Hattie, inte i första hand om något som lärare ger eleven, utan om att lärare söker eller 

är öppna för återkoppling från eleven om vad den vet, kan, förstår, var den gör fel, missförstår 

och inte är engagerade i. En sådan feedback till lärare gör lärandet synligt och möjliggör i sin 
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tur en god feedback till eleven som innebär en process där återkoppling och undervisning 

vävs samman.  

3.1.6 Anpassningar i undervisningen för att nå kunskapskraven 
Maria Björklund (2011), som i en studie genomfört en webundersökning där 25 dyslektiska 

universitetsstudenter på den medicinska fakulteten i Lund fått besvara frågor om 

framgångsfaktorer i inlärningsmiljön, beskriver att upplevelsen av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är individuell och hur eleven upplever behovet av kompensatoriska 

hjälpmedel varierar. Framgångsfaktorer i undervisningen som elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på högskolan upplever är att ha tillgång till tekniska hjälpmedel. De 

tekniska hjälpmedlen kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att känna att de har 

kontroll över inlärningen om de vet hur de ska använda tekniken på ett effektivt sätt. 

Rättstavningsprogram och möjlighet att tala in text upplevs som framgångsrikt. Även en tyst 

och avslappnad miljö, att kunna välja mellan olika lösningar samt att vara delaktig och 

påverka vilket stöd som fås lyfts som framgångsfaktorer. Leonore Ganschow, Richard Sparks 

och James Javorsky (1998) som under tio års tid har undersökt kognitiva, känslomässiga och 

språkliga influenser av andraspråksinlärning, hävdar i sin artikel om språksvårigheter att 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska erbjudas att göra test utan tidsbegränsning, 

långsammare takt vid muntliga instruktioner samt få stöd av bilder vid instruktioner. 

Andraspråkslärare bör enligt dem vid bedömning fokusera på elevens muntliga förmåga och 

hörförståelse, men inte läsning och skrivning samt göra undantag för stavning. 

Undervisningen behöver enligt DiFino och Lombardino (2004) ske genom användande av 

flera modaliteter. De anser att det underlättar för eleven att ha test ofta med ett mindre 

innehåll, än att testa sällan med ett omfattande innehåll. Alternativa sätt att redovisa som till 

exempel genom videoinspelning bör erbjudas. Eleven bör uppmuntras så att den känner sig 

bekväm med framträdanden i klassrummet. Det ska, enligt DiFino och Lombardino, vara 

accepterat och förväntat att studenter gör misstag, speciellt i inlärningsfasen.  

3.1.7 Elevinflytandets betydelse för elevernas lärande 

En viktig utgångspunkt är att alla elever har möjlighet att påverka vad som händer i skolan. 

När undervisningen erbjuder eleven ett reellt inflytande i klassrummet och eleven får 

möjlighet att utöva inflytande över sitt lärande menar Chris Watkins (2009) att elevens ansvar 

för det egna lärandet ökar genom att den engagerar sig i undervisningen i större utsträckning. 

Med hjälp av Aaron Antonovskys (1991) begrepp KASAM, Känsla av sammanhang, kan det 
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förklaras som att eleven upplever meningsfullhet i sitt lärande genom att den får möjlighet att 

utöva inflytande över sin skolsituation. Det bidrar även till att lärandet blir begripligt och att 

eleven lär sig att hantera de olika utmaningar som den ställs inför i undervisningen. En stor 

risk är enligt Watkins (2009) att viktiga undervisningsområden förbises om man inte frågar de 

som undervisningen berör, i synnerhet de elever som får stöd genom extra anpassningar eller 

särskilt stöd. 

3.2 Hinder och möjligheter att lära sig engelska  
Under rubriken fokuseras på faktorer som kan leda till hinder och möjligheter för elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi att lära sig engelska. 

3.2.1 Språkliga inlärningsmekanismer  
Genom ett flertal empiriska studier har Ganschow, Sparks och Javorsky (1998) undersökt 

kognitiva, emotionella och språkliga påverkansfaktorer på andraspråksinlärning. De har funnit 

bevis som visar att om eleven har problem i ett språk, så är det troligt att svårigheten återfinns 

i andraspråket. De fonologiska, ortografiska, syntaktiska och semantiska färdigheterna i första 

språket är basen i språktillägnande och är nödvändiga kunskaper för att kunna lära sig ett 

andraspråk. Även Ingvar Lundberg (2002) konstaterar att elever med dyslexi ofta har problem 

att lära sig ett andraspråk eftersom individer med dyslexi lider av en medfödd fonologisk 

svaghet. Likaså konstaterar Signe-Anita Lindgren och Matti Laine (2011) i en senare studie i 

Finland, där de undersökte läsning och skrivning i förstaspråken svenska och finska med 

andraspråket engelska. I jämförelsen deltog tjugo elever med dyslektiska svårigheter och en 

kontrollgrupp med tjugo elever utan dyslektiska svårigheter. Resultatet i studien visar att de 

dyslektiska svårigheterna i förstaspråket återspeglas i andraspråksinlärningen.  

3.2.2 Språkets grammatiska struktur – hinder eller möjlighet? 
Skriftspråkets betydelse har uppmärksammats i relation till läs- och skrivförmågan. Lundberg 

(2002) beskriver att språk kan beskrivas på en ”ortografisk transparens”-skala. Engelska och 

franska är i den ena ändan av skalan och betecknas som ”djuportografier”. Italienska, 

grekiska, spanska och finska är i den andra ändan av skalan och betecknas som 

”ytortografier”. I en ”ytortografi” stavas orden som de låter. Orden är mindre regelbundet 

stavade i en ”djuportografi”. Studier av dyslexi visar sig i olika ortografier omfattar numera 

både alfabetiska och icke-alfabetiska skriftspråk. Underliggande svårigheter vid dyslexi 

interagerar med det aktuella skriftsystemet, vilket innebär att dyslektiska svårigheter tar sig 

olika uttryck beroende på vilka kognitiva krav en ortografi ställer (Hedman, 2010). Flera 
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studier visar att ju mer transparent ortografin i ett språk är, desto lättare blir det att hantera för 

elever med dyslexi.  

 

Enligt Myrberg (2007) placerar sig det svenska språket emellan engelska och finska på 

skalan. Svenska och engelska har en komplicerad stavelsestruktur vilket kan innebära 

svårigheter för barn som skall lära sig analysera språkljudsflöden och översätta dem till 

bokstäver. Myrberg (2007) konstaterar att barn som lär sig läsa och skriva på engelska har det 

i flera avseenden besvärligare än barn som lär sig läsa på till exempel finska. Trots att språken 

är olika ortografiskt sett, märks enligt Myrberg (2007) dyslexi tydligt hos båda språken i form 

av dålig ordavkodning, långsam, osäker läsning och stavningssvårigheter. Trots att det finns 

ett vanligt antagande om att förmågan att läsa och skriva på ett nytt språk vilar på samma 

strategier som man utvecklat när man lärt sig på sitt modersmål konstaterar Louise Miller-

Guron och Ingvar Lundberg (2000) att ett flertal lärare i Sverige har rapporterat ovanliga fall 

av dyslektiker i Sverige. Eleverna föredrar att läsa engelska texter, har presterat bättre på 

lektioner i engelska än på svenska och har fått högre betyg i engelska än i svenska. 

Anledningen till det oväntade och anmärkningsvärda resultatet tror Miller-Guron och 

Lundberg (2000) kan bero på att engelskans ortografiska struktur kan ge fördelar för en grupp 

dyslektiker som använder ortografisk ordavkodning, vilken kan vara en följd av mer 

textexponering på engelska. Även Christina Hedman (2013) visar att dyslektiska svårigheter 

kan yttra sig på olika språk beroende på vilket skriftsystem som är kopplat till de olika 

språken och beroende på olika typer av stavningsmönster som finns i individens olika språk. 

Hedman (2013) hävdar att det inte är ovanligt att personer med dyslexi upplever att 

problemen är mindre på ett språk än ett annat. Enligt Hedman (2013) kan det kan tyckas 

rimligt att dyslexin borde märkas på båda språken, men förklarar att anledningen till att det 

inte är så beror på att dyslexi kan förklaras på tre nivåer: biologisk-, kognitiv- samt 

beteendenivå, som alla samspelar med miljön. Hedman (2013) beskriver att de biologiska och 

kognitiva nivåerna förklarar dyslexin. Dessa nivåer kan signalera dyslexi även om 

beteendenivån inte gör det. Hedman (2013) menar att individen kan ha lärt sig att kompensera 

för sina svårigheter och att tidigt insatta stödinsatser kan ha bidragit till en positiv läs- och 

skrivutveckling. 

3.2.1 Läs- och skrivförmågans hinder och möjligheter till att lära engelska 
Ämnet engelska består av fyra förmågor: läsa, skriva, tala samt lyssna och förstå (Skolverket, 

2011a). Miller-Guron och Lundberg (2000) och Sandberg (2017) menar att inlärningen ofta 
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går bra den första tiden när undervisningen i engelska sker under lekfulla former och då det är 

mycket muntlig kommunikation. När läroböcker introduceras i undervisningen uppstår ofta 

problem för elever i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Eleverna upplever ofta att texterna är 

intressanta och spännande, men texterna har alltför hög lästeknisk nivå för dessa elever. 

Texterna blir allt längre och svårare för varje skolår. De ställer därmed allt större krav på 

elevernas läsförmåga och det är viktigt att läsförmågan utvecklas (Lundahl, 2012). Enligt 

Sandberg (2017) får eleverna inte hjälp att lära sig skriftspråket från grunden utan förutsätt 

knäcka den engelska läskoden av sig själva. Allteftersom textmängderna ökar får eleverna 

svårare att följa med i undervisningen i engelska. De kämpar med läsning, glosor och 

skrivövningar, men det är svårt att hålla samma takt som klasskamraterna.  

 

Sandberg (2017) hävdar att istället för att pröva alternativa inlärningssätt föreslår skolan ofta 

att eleven ska få färre glosor. Följden av det blir att eleven får ett sämre ordförråd och svårare 

att följa med i undervisningen. En ytterligare åtgärd är att eleven erbjuds att gå i en mindre 

grupp, dock utan att metoder och arbetssätt förändras. Eleven får samma undervisning som 

tidigare, med reducerat material och långsammare arbetstakt. Miller Guron och Lundberg 

(2000) varnar för att låta elever med lässvårigheter få reducerad kurs eller att ta bort engelska 

helt för eleven. De anser att det är viktigt att man gör en noggrann kartläggning av elevens 

förutsättningar att ta till sig engelska efter en Läs- och skriv/dyslexiutredning för att rätt 

åtgärder ska kunna introduceras. Lundahl (2012) beskriver att för elever i lässvårigheter är 

den skriftbaseradetraditionen och de allt längre texterna mer ett hinder för språkutvecklingen 

än ett stöd. För de svaga läsarna och de trycka texternas dominans handlar diskussionen 

vidare enligt Lundahl om i vilken grad skrifttraditionen svarar mot dessa elevers 

förväntningar om hur de vill lära sig engelska. Lundahl (2012) menar att det är möjligt att låta 

bilder, rubriker, musiktexter, filmklipp, tidningsnotiser och korta texter bana väg för samtal, 

diskussioner, dramatiseringar och skrivande. 

3.2.2 Avsaknad av strategier  
DiFino och Lombardino (2004) konstaterar att det forskats väldigt lite kring alternativa 

metoder för språkundervisning för studenter i inlärningssvårigheter. De identifierar i sin 

artikel om språkinlärningssvårigheter tre områden som är speciellt problematiska för 

andraspråksinlärare: memorering, oro och grammatik. De konstaterar att det inte är enbart 

inlärningssvårigheter som är orsaken till att elever får problem att tillägna sig ett andraspråk. 

Oerfarna lärare som inte har tillräckliga kunskaper om hur man bemöter elever med 
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inlärningssvårigheter, lärare som inte har rätt pedagogiska utbildning för ämnet, klasser med 

fler än 20 elever samt om takten på undervisningen är för forcerad för vissa individer kan leda 

till att svårigheter uppstår. Ytterligare ett problem som de uppmärksammar är att studenternas 

förkunskaper kan ha en enorm spridning. Även Jacobsson (2009) hävdar att elever i 

svårigheter i språkinlärning uppvisar ofta mindre variation i sina inlärningsstrategier och har 

dåliga kunskaper om hur språkinlärning går till. Jacobson (2009) anser att det krävs 

undervisning som ökar elevernas medvetenhet om att språk tar tid att lära sig och att det 

behövs regelbunden övning och repetition. Eleverna behöver, enligt Jacobsson (2009), inse att 

språkfel är en naturlig del i lärprocessen och att det finns olika inlärningsstrategier. Det är 

också viktigt att visa eleverna vilken användbarhet språket har utanför klassrummet för att 

motivera dem att lära.  

3.2.3 Undvikande beteende hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Ångest gör att människor undviker det som är obehagligt och skrämmande och den ångest 

som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan föra med sig är inget undantag. Neil Alexander-

Passe (2006), har i en studie använt standardiserade test för självkänsla, hanterande och 

depression och beskriver hur elever med dyslexi klarar sig och hur deras självkänsla påverkas. 

Alexander-Passe (2006) hävdar att forskning i allt högre utsträckning visar att elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi undviker uppgifter som riskerar att visa deras svårigheter. Dessa 

elever utvecklar strategier för att undvika upptäckt. Alexander-Passe (2006) menar att elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta föredrar mindre synliga strategier som att aldrig räcka 

upp handen och att placera sig längst bak i klassrummet. Elever som med tillräcklig 

begåvning, ansträngning och entusiasm som ändå inte klarar att läsa och skriva blir 

frustrerade. Alexander-Passe (2006) anser att det är viktigt för lärare att känna till den 

frustration som elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan känna i klassrummet.  

3.2.4 Motivationen hos eleven 
En god läs- och skrivförmåga kan få avgörande betydelse i en ung människas liv. Taube 

(2014) visar att samtidigt som barn kämpar med att lära sig läsa och skriva så lär de sig hur 

bra de är på det. Dagliga jämförelser med övriga elever i klassen och upplevelser av att alltid 

vara den som inte förstår, inte hinner och inte kan, leder på sikt ofta till en sämre uppfattning 

om den egna prestationsförmågan. Bilden av den egna förmågan inverkar på deras fortsatta 

motivation att lära sig och på de strategier de använder sig av i sitt lärande.  
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Enligt Hedman (2013) har många elever hög motivation att lära sig engelska eftersom det 

engelska språket är förknippar med hög status och finns i barnens omgivning från tidig ålder. 

Miller-Guron och Lundberg (2000) hävdar att det är vanligt att svenska elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är framgångsrika i engelska, i synnerhet muntligt. De menar att 

svenska elever ofta har goda kunskaper i engelska innan de börjar med undervisning av 

engelska i skolan. Svenska barn möter engelska och får ett ordförråd genom TV, spel, 

populärmusik, teknik, sport, musik och slang. Likaså lyfter Miller-Guron och Lundberg 

(2000) vikten av motivation i inlärningen. En önskan om att lyckas med engelska för att 

kunna resa utomlands, få engelskspråkig brevvän och ett intresse för dataspel kan motivera 

eleverna extra och vara en bidragande orsak till att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

klarar sig bättre i engelska än i svenska. För elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi innebär 

undervisningen i engelska till en början mindre läsande och skrivande än i övriga ämnen. Alla 

elever är nybörjare där takten till en början är lugn, vilket ger eleverna en nystart. Miller-

Guron och Lundberg (2000) menar att nystarten, som de beskriver som ”a second bite at the 

apple of literacy”, ger eleverna ett gott självförtroende och motivation till att lära de första 

terminerna eftersom de upplever att de hänger med i samma tempo som övriga elever.  

3.2.5 Elevens självbild 
Resultatet av studien där semi-strukturerade intervjuer med 50 pojkar som Robert Burden och 

Julia Burdett (2007) genomförde på en internatskola för dyslektiker i Storbritannien visade, 

till skillnad från tidigare studier, att en majoritet av eleverna i undersökningen hade positiva 

känslor av självbedömd förmåga och inre kontroll. Burden och Burdett (2007) är medvetna 

om att det är en liten undersökning med selektivt urval som inte kan anses representativt, dock 

visar studien att denna specialistskola har ett framgångsrikt bemötande av eleverna. I en 

senare studie, genomförd av Emma Lindeblad, Idor Svensson och Stefan Gutafson (2016), 

undersöktes självbilden och psykiskt välbefinnande hos 67 elever i åldrarna 10-16 år med 

svåra läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Likaså visar resultaten av studien att barn och vuxna i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inte visar några indikationer på depression, oro, negativ 

självbild eller låg självkänsla på gruppnivå. De konstaterar att resultatet kan ses som oväntat 

eftersom majoriteten av tidigare studier inom området visat att det finns en risk för att 

utveckla depressiva symtom eller oro. Anledningar till de positiva resultaten tror Lindeblad, 

Svensson och Gustafson (2016) kan vara att det finns en ökad kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi bland lärare om hur man ska bemöta dessa elever och att 

specialpedagoger/speciallärare har introducerat effektivare pedagogiska strategier och har en 
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mer stödjande approach. Det tycks, enligt Lindeblad, Svensson och Gustafson (2016), numera 

finnas en större tolerans och medvetenhet i vårt samhälle som helhet gentemot läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och en diskussion om lärtekniker pågår. Även tekniska hjälpmedel 

som bärbara datorer har ökat möjligheten till deltagande för elever i behov av särskilt stöd 

både i klassrummet och i sociala aktiviteter (Lindeblad, Svensson och Gustafson, 2016).  

3.2.6 Språkval Svensk-engelska 
Många elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi väljer språkvalet svensk-engelska, vilket är 

ett alternativ till B-språk. Jörgen Tholin och AnnaKarin Lindqvist (2009) har i rapporten 

Språkval svenska/engelska på grundskolan -  en genomlysning gjort fem olika typer av 

datainsamlingar där de bland annat granskat och djupintervjuat personer på skolor som arbetar 

med språkvalsalternativet svensk-engelska. Resultaten från undersökningen visar att elever 

som väljer språkval svensk-engelska från början hävdar att de behöver extra stöd i svenska 

och engelska och därmed inte kan studera moderna språk. De elever som gör omval anger att 

de framförallt vill ha hjälp med svenska och engelska, men även att de upplever att moderna 

språk är svårt och arbetsamt och att det påverkar deras prestationer i andra ämnen. Resultatet 

visar att bilderna av verksamheten både varierar mellan skolorna och inom de enskilda 

skolorna. Det är framförallt anledningen till varför elever väljer svensk-engelska, regler för 

omval och innehållet i lektionerna som uppfattas olika av skolledare, lärare och elever. 

Sammantaget visar det sig att det finns en stor osäkerhet på alla nivåer på skolorna både om 

riktlinjer, form och innehåll när det gäller svensk-engelska. Utöver Grundskoleförordningens 

skrivning saknas det, enligt Tholin och Lindqvist (2009), riktlinjer och råd för 

språkvalsaalternativet svensk-engelska, och vid analysen av kartläggningen framkommer att 

det för skolorna uppstår en märklig situation. Utan kursplan och mål- eller 

syftesbeskrivningar för verksamheten upplever Tholin och Lindqvist (2009) det svårt för 

skolorna att tolka vad som förväntas av dem i svensk-engelska. Tholin och Lindqvist (2009) 

beskriver att det förmodligen uppstår en vilsenhet på grund av att innehållet i svensk-engelska 

redan finns inom de ordinarie ämnenas ram, men ska erbjudas i annan skepnad. Tholin och 

Lindqvist (2009) upplever i undersökningen att både lärare och rektorer har många frågor om 

ämnesinnehåll och bedömning som de diskuterat med Skolverket. Dock verkar det, enligt 

Tholin och Lindqvist (2009), som att inte heller Skolverket kan bistå skolorna med tydliga 

och enhetliga svar. 
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3.3 Sammanfattning 
En god läs- och skrivförmåga kan få avgörande betydelse för en individs liv. Bilden av den 

egna förmågan inverkar på motivationen att lära sig. Undervisningen i engelska går ofta bra i 

tidigare år då undervisningen består av mycket muntlig kommunikation. Allteftersom 

textmängderna och kraven ökar på att läsa och att producera skriftliga uppgifter ökar 

problemen för många elever. Ett grundläggande krav är att läraren som möter dessa elever har 

goda kunskaper om läs- och skrivprocessen och om hur undervisningen ska läggas upp så att 

eleverna inte möter alla svårigheter på en gång samt att de behåller lusten att lära. Särskilt 

stöd, nivågruppering och att ta bort ämnet engelska helt för elever med svårigheter har inte 

visat sig vara framgångsrikt. Lärarens roll i elevens utveckling är mycket betydelsefull. 

Språkliga inlärningsmekanismer, skriftspråkets betydelse, motivation och självbild lyfts som 

faktorer som påverkar språkinlärningen.  

 

  



 
 

 24

4 Teoretiska utgångspunkter 
Denna kvalitativa intervjustudie har en fenomenologisk forskningsansats, där fenomenologins 

begrepp, livsvärld och fenomen, används som teoretisk utgångspunkt. Eftersom studiens syfte 

är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, för en framgångsrik undervisning där alla elever har möjlighet att nå 

kunskapskraven i engelska, föll valet på fenomenologin som fokuserar på medvetandet och 

livsvärlden hos respondenterna. Med en fenomenologisk forskningsansats fokuseras 

respondenternas beskrivningar och erfarenheter (Kvale & Brinkman 2014).  

4.1 Fenomenologisk teori 
Fenomenologin är skapad av Edmund Husserl och är en filosofisk teori om intentionalt 

medvetande, vilket innebär att medvetandet både är riktat och meningsskapande. Medvetandet 

är riktat genom att det alltid finns något objekt som medvetandet betraktar. Fenomenologiskt 

sett är begreppet objekt för medvetandet vidsträckt. Genom ett meningsskapande samspel 

mellan objektet och det mänskliga medvetandet uppstår en fenomenologisk verklighetsbild, 

det vill säga en bild av verkligheten som någon upplever den. Fenomenologin karaktäriseras 

av ett särskilt intresse för den sociala tillvarons grundläggande villkor (Szklarski, 2016).  

 

Fenomenologin har sin grund i ett filosofiskt intresse av människans upplevda erfarenhet i 

livsvärlden (Denscombe, 2016). Livsvärlden är ett filosofiskt begrepp som avser den 

förnimbara, subjektiva världen som den enskilda människan upplever den i vardagen 

oberoende av och före vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkman 2014). Fenomenologi 

handlar därmed om människors förståelse av sin verklighet (Szklarski, 2016). Martyn 

Denscombe (2016) menar att eftersom fenomenologin handlar om hur människor upplever 

olika aspekter av sina liv, krävs det att forskaren lägger fram dessa på ett sätt som är så nära 

de berördas egen förståelse som möjligt. Fenomenologens uppgift är därmed att presentera 

erfarenheterna på ett sätt som adekvat skildrar hur personen upplever situationen. Steinar 

Kvale och Svend Brinkman (2017) beskriver att den fenomenologiska utgångspunkten 

handlar om intresset att förstå sociala fenomen utifrån respondenternas egna perspektiv och att 

beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är. Elisabeth Pacherie (2008) hävdar att när människor ska 

beskriva hur människors upplevelser om olika fenomen är, ibland glömmer att fenomen också 

i fenomenologisk tradition ska kopplas till handling. Pacherie menar att det i grunden ligger 
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ett enkelt antagande om att människor är aktiva agenter i sin omvärld och att deras upplevelse 

av fenomen påverkar deras erfarenhet och kunskap. I denna studie används begreppen 

fenomen och livsvärld för att undersöka hur de enskilda lärarna i sin livsvärld upplever 

fenomenet hur man bör bemöta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, för en framgångsrik 

undervisning där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska. 

 

Fenomenologin anses vara en motsats till positivismen, vars fokus är att finna mönster och 

regelmässiga orsaker i världen (Denscombe, 2016). Andrzej Szklarski (2016) menar att 

fenomenologi passar bra att använda när forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället 

för en teori. I denna studie har inget stöd tagits i någon i förväg bestämd teori, vilken hade 

påverkat resultatet på ett annorlunda sätt. Utifrån den fenomenologiska ansatsen hamnar i 

denna studie respondenternas perspektiv i centrum.  

 

Förespråkare för fenomenologin pekar på förmågan att studera erfarenheter i första person, 

dess stränga metodologi och dess förmåga att lägga en fast grund för många former av 

kvalitativ forskning. Kritiker mot fenomenologin kritiserar fenomenologers intresse av att 

beskriva det givna och antyder att det som studeras inte har några speciella kännetecken utan 

är något beständigt (Kvale & Brinkmann 2014). Eftersom jag valt ut innehåll utifrån det 

empiriska materialet att analysera, och att analysen består av mina personliga tolkningar kan 

kritik riktas mot resultatet. Dock anser jag att forskningsområdet är ett väsentligt fenomen i 

praktiken att studera och forska om. Jag upplever att den fenomenologiska ansatsen med 

utgångspunkt i begreppen livsvärld och fenomen har varit en tillgång då jag sökt efter 

väsentliga delar av hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi för en framgångsrik undervisning i engelska.  
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5 Metod 
Under rubriken metod presenteras vilken datainsamlingsmetod som har valts samt hur urvalet 

och datainsamlingen har gått till. Därefter ges en beskrivning av hur datamaterialet har kodats 

och en redogörelse för hur den fenomenologiska analysen genomförts. Avslutningsvis 

redogörs för överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet samt vilka forskningsetiska överväganden 

som har gjorts i studien.  

5.1 Intervjuer  

Metoden för datainsamlingen i denna kvalitativa studie är intervjuer. Valet av metod baseras 

dels på att det enligt Denscombe (2016) är lämpligt att använda intervju som 

datainsamlingsmetod i kvalitativa studier när man är ute efter informanternas åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter och där forskningens syfte är att förstå dem på djupet 

snarare än att redovisa dem med några få ord. Valet baseras även på att intervjuer 

rekommenderas inom fenomenologin, då forskaren önskar studera människors upplevelser av 

ett visst fenomen (Kvale & Brinkman, 2017). Den fenomenologiska forskningsmetoden är 

avsedd att besvara en viss typ av kunskapsintressen. Fenomenet i studien är hur lärarna 

upplever bemötandet av elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för en framgångsrik 

undervisning i engelska, där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven. Lärarna som 

intervjuas om sina upplevelser är praktiken i studiens fenomen. Enligt Kvale och Brinkman 

(2017) är viktigt att ta sig in i respondentens livsvärld att kunna gestalta dennes upplevelser. 

Genom lärarintervjuerna har jag haft möjlighet att ta mig in i respondenternas livsvärld och 

jag upplever att jag har fått empirisk kunskap om intervjupersonernas upplevelser av ämnet.  

Fenomenologiska intervjuer är antingen ostrukturerade eller semi-strukturerade (Szklarski, 

2016). Enligt Kvale och Brinkman (2017) försöker en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. I studien 

används semi-strukturerade intervjuer där en sökning sker efter att erhålla beskrivningar av 

respondenternas levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. 

Denscombe (2016) hävdar att fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att man har en 

färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras då man vill undersöka 

attityder och frågor i detalj. Som intervjuare kan man vara flexibel när det gäller ämnenas 

ordningsföljd, att låta den intervjuade utveckla sina idéer samt tala mer utförligt om de ämnen 

som intervjuaren tar upp. Intervjuguiden (Bilaga 1) som använts i denna studie består av 26 
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frågor indelade i sex teman: utbildning, måluppfyllelse, undervisningsstrategier och 

anpassningar, särskilt stöd, betyg och bedömning samt avslutning. Frågorna har varit öppna. 

Genom ett aktivt lyssnande har ett stimulerande samspel med respondenten uppnåtts.  

För att säkerställa frågornas tydlighet och formulering för rätt syfte genomfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien var givande och ledde till att formuleringen ändrades i någon fråga 

för förtydligande av frågan. Även ordningen på vissa frågor ändrades efter pilotintervjun för 

att uppnå bättre flyt och sammanhang i intervjun. Datamaterialet utifrån pilotstudien används 

dock inte i studien, eftersom respondenten i pilotintervjun undervisar engelska i årskurs 5 och 

studien riktas till lärare som undervisar elever i årskurs 7-9. 

5.2 Urval 
Lärarna som deltagit i studien är valda genom tillgänglighetsprincipen. För att få kontakt med 

informanterna kontaktade jag rektorer eller specialpedagoger på sex olika skolor. Utifrån 

tipsen på lärare kontaktades sammanlagt nio lärare. Åtta lärare tyckte att forskningsämnet var 

intressant och var villiga att delta i studien. Endast en lärare avböjde medverkan, anledningen 

som gavs var tidsbrist. Lärarna som deltagit i studien undervisar elever i årskurs 7-9 i 

engelska. Två huvudskäl finns för att uppmärksamheten riktas mot årskurs 7-9. För det första 

bedöms eleverna mot samma kunskapskrav. För det andra blir det tillförlitligare att jämföra 

upplevelsen av hur lärare bör bemöta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för en 

framgångsrik undervisning i engelska mellan olika lärare när spannet på årskurser endast 

omfattar tre årskurser. Den pedagogiska utbildning som de åtta lärarna har är antingen 

grundskollärarutbildningen årskurs 4-9 eller gymnasielärarutbildningen. Samtliga lärare har 

behörighet att undervisa engelska i årskurs 7-9 och har undervisat i engelska i årskursen 

mellan 7-39 år. Respondenterna som deltagit i studien består av sju kvinnor och en man. 

Lärarna är fördelade på sex olika skolor, två kommunala skolor samt fyra fristående skolor. 

5.3 Genomförande av intervjuerna 
Inför intervjutillfällena togs kontakt med respondenterna via mail för att bestämma dag, tid 

och plats. Respondenterna informerades om att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter. 

Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats där vi satt ostörda i klassrum eller 

grupprum. Innan intervjun informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt, att 

de när som helt fick avbryta sitt deltagande om det inte var som de tänkt sig och att deras 

deltagande sker anonymt. Respondenterna informerades om hur datamaterialet ska användas 
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och att materialet förstörs efter att uppsatsen är färdig. Respondenterna gav sin tillåtelse till att 

intervjun spelades in på i-pad. Denscombe (2016) hävdar att placeringen är viktig i intervjun, 

vilket ledde till placering i 90 graders vinkel i förhållande till respondenten. Upplevelsen är 

att placeringen bidrog till bra ögonkontakt samt en avslappnad atmosfär. 

 

Denscombe (2016) anser att den första frågan är viktig för intervjun, eftersom den ska ge den 

intervjuade möjlighet att finna sig tillrätta och slappna av. Intervjun inleddes med frågor om 

den intervjuades pedagogiska utbildning, behörighet samt antal år som undervisande lärare i 

ämnet engelska. Under intervjun följdes Denscombes (2016) råd om att hålla ett diskret öga 

på tiden, att hålla en lämplig nivå av ögonkontakt samt att notera den icke-verbala 

kommunikationen. Enligt Kvale och Brinkman (2017) är det viktigt att forskaren både kan 

lyssna på det som sägs och att ställa intervjufrågor. Under intervju gavs tid till reflektion 

genom inväntande av svar. Intervjusvaren följdes upp genom att respondenterna ombads att 

berätta mer om ett visst frågeområde och i vissa fall ställdes följdfrågor. Intervjun avslutades 

med att de intervjuade fick möjlighet att påpeka eventuella saker som inte tagits upp, därefter 

uttryckte jag stor tacksamhet över att den intervjuade upplåtit sin tid och deltagit i studien. 

Kvale och Brinkman (2017) rekommenderar forskare att ge tid för reflektion efter avslutad 

intervju. Samtliga respondenter uttryckte efter avslutad intervju att vi hade haft ett intressant 

samtal om ett aktuellt och intressant ämne. 

5.4 Analys 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik 

undervisning där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska har en 

fenomenologisk analysmetod använts. För att precisera syftet har de tre frågeställningar: Hur 

upplever lärarna bemötandets betydelse i mötet med elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

i undervisningen i engelska? Vilka undervisningsmetoder/strategier upplever lärarna är 

framgångsrika för att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska nå målen i engelska? Vilka 

svårigheter upplever lärarna med att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

engelska? använts. Fenomenologens uppgift är att presentera respondenternas erfarenheter på 

ett sätt som är troget originalet. Det är förenat med förmågan att se saker genom andras ögon, 

att förstå saker på det sätt som de berörda förstår dem och att beskriva detta på ett sätt som 

adekvat skildrar hur respondenten upplever situationen (Denscombe, 2016). I analysen 

fokuseras respondenternas livsvärld. Livsvärlden är, enligt Kvale och Brinkman (2017), 
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världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och 

före förklaringar. Målet i den fenomenologiska analysen är att komma fram till ett 

väsenskådande genom att inte beskriva enskilda fenomen utan att söka efter deras 

gemensamma väsen. På grund av mängden av fenomen och associationer i en given situation 

används fenomenologisk reduktion för att få fram en renare form av fenomenet. 

Fenomenologisk reduktion innebär att man låter bli att fälla något omdöme om existensen 

eller icke-existensen av en upplevelses innehåll. Reduktionen kan beskrivas som att man 

försöker sätta den vanliga innebörden av och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet 

inom parentes för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenet (Kvale 

& Brinkman 2014). Den fenomenologiska metodens fördel är, enligt Szklarski, att den 

effektivt får fram det utforskade fenomenets essens, vilket innebär de mest väsentliga 

beståndsdelarna av ett fenomen. 

 

Den mest kända och mest använda analysmetoden i fenomenologiska studier är enligt 

Szklarski (2016) Giorgis analysmetod. Metoden kan användas i studier, som denna, som har 

en mindre omfattande datainsamling. Den fenomenologiska analysmetoden som använts i 

studien har följt fem steg. Efter genomförda intervjuer transkriberades intervjuerna därefter, i 

det första steget i analysprocessen, gjordes en översiktlig genomläsning av transkriptionerna, 

vilket syftade till att få grepp om det huvudsakliga innehållet i intervjuerna. Genomläsningen 

gjordes för att bedöma hur användbara svaren var i den fortsatta analysen. I detta steg 

plockades texter som inte var begripliga eller inte hade fokus på studiens syfte bort från 

datamaterialet. Varje respondent kodades med ett nummer, Lärare 1, Lärare 2 och så vidare 

till Lärare 8, för att garantera anonymitet. I det andra steget lästes varje text detaljerat och 

bröts ner till mindre delar, vilket syftade till att upptäcka skiftningar i meningsinnehåll och 

därigenom avgränsa meningsbärande enheter. Varje enskild enhet bestod av enstaka fraser, 

meningar eller meningssekvenser som sa något nytt om fenomenet. I det tredje steget gjordes 

en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna. Analysen var kontextuell, vilket 

innebär att meningsenheterna relaterades till varandra och till det sammanhang som enheterna 

ingick i. Materialet delades upp i tre teman: lärarnas upplevelser kring bemötandets 

betydelse, lärarnas upplevelse av framgångsrik undervisning samt lärarnas upplevelse av 

svårigheter med att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska. I det fjärde 

steget fogades de transformerade meningsenheterna samman till en enhetlig beskrivning av 

den utforskade upplevelsen för att eliminera eventuella irrelevanta utsagor och upprepningar. 

Genom att göra tankekartor med de meningsbärande enheterna gjordes ett försök till att hitta 
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gemensamma nämnare, fenomen. Meningsenheter fogades samman med ett liknande innehåll 

under olika rubriker under respektive tema. I det femte steget studerades beskrivningarna 

noga med syfte att slutligt identifiera de centrala teman som trätt fram i respektive fenomen. 

Analyssteget handlade även om att finna fenomenets essens, det vill säga de teman som är 

oföränderliga i texterna. Essensen består av de gemensamma nämnarna för alla situerade 

beskrivningar och för alla intervjuer. Essensen speglar fenomenets generella struktur. Den 

generella strukturen bygger på en intersubjektiv överensstämmelse i alla respondenters 

erfarenheter. Kunskapsintresset i min studie som exemplifierar och illustrerar fenomenologisk 

analys, fokuserar essensen i lärarnas upplevelse av hur man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i ämnet engelska, för en framgångsrik undervisning 

där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven.  

 

I Giorgis analysmetod finns ett sjätte och sista steg, vilket innefattar att det resultat man 

kommit fram till verifieras av respondenterna (Szklarski, 2016). Det sjätte steget är inte 

genomfört i denna studie på grund av studiens omfattning. 

5.5 Överförbarhet 
Kvale och Brinkman (2017) hävdar att antalet personer i kvalitativa studier tenderar att vara 

antingen för litet eller för stort. De menar att om antalet är för litet blir det svårt att 

generalisera och omöjligt att pröva hypoteser om skillnader mellan grupper. Om antalet är för 

stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna. För att få ett bra 

underlag för analys har jag valt att genomföra åtta lärarintervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att en studies generaliserbarhet avgörs huruvida resultaten av en studie skulle 

bli desamma om de genomförs med andra undersökningsgrupper och i andra kontexter. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att istället för frågan om resultaten kan generaliseras bör frågan 

ställas om den kunskap som framkommit i en särskild intervju kan användas och överföras till 

andra liknande situationer. I studien görs inga anspråk på att vara en sanning som talar om hur 

det är. Kunskapen som framkommer i materialet kan dock ge en inblick i några pedagogers 

upplevelser om bemötandets betydelse för en framgångsrik undervisning i engelska för elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

5.6 Trovärdighet 

När det handlar om trovärdighet visar Fejes & Thornberg (2016) att det i kvalitativ forskning 

är forskaren som är det primära instrumentet för att samla in och analysera data och det ställer 
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krav på mig i rollen som forskare. Kvale och Brinkman (2017) hävdar att om man gör 

klargörande av innebörden av de uttalande som görs under intervjun ökar möjligheten att göra 

en mer välgrundad analys. Under intervjuerna gjordes sammanfattningar efter varje fråga för 

att kontrollera att informanten uppfattats på rätt sätt. Kontrollfrågor ställdes i de fall där 

osäkerhet om vad informanten avsåg fanns. Kontrollfrågorna och sammanfattningarna 

underlättade valideringen av tolkningarna under analysen av intervjusvaren. En transparent 

redogörelse för tillvägagångssätt vid urval av respondenter och genomförande av intervjuer 

har eftersträvats, vilket bidrar till att öka studiens evidens (Kvale & Brinkman, 2017). 

5.7 Pålitlighet  
För att nå hög pålitlighet i studien har en strävan att följa de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2011) förespråkar funnits. Huruvida informanten talar sanning är en viktig 

fråga vid forskningsintervjuer. Denscombe (2016) menar att vid intervjuer ansikte mot ansikte 

så innebär direktkontakten under intervjun att data kan kontrolleras beträffande riktighet och 

relevans under tiden som data samlas in. Dock krävs medvetenhet om att data från intervjuer 

baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. Denscombe (2016) påpekar att uttryck 

och handling inte alltid stämmer överens. Vad människor säger att de tänker kan inte med 

automatik förmodas återspegla sanningen, vilket jag är medveten om. Denscombe (2016) 

hävdar även att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som ställer 

frågorna. Intervjuareffekten innebär att data kan påverkas av forskarens personliga identitet. 

Ingen kontakt eller relation med respondenterna har funnits sedan tidigare, vilket är en fördel. 

Intervjuerna genomfördes på skolorna där lärarna är verksamma, intervjun skedde i 

direktkontakt samtidigt det bidrog till en förståelse för hur verksamheten såg ut. Under 

intervjutillfällena gjordes ljudupptagning med hjälp av i-pad. Fördelen med ljudupptagningen 

är dels ett minnes-stöd, dels en permanent dokumentation vid behov av kontroll av andra 

forskare. Nackdelen är att den icke-verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer 

missas (Denscombe, 2016). Upplevelsen är att ljudupptagningen i i-paden var oerhört 

värdefull för insamlandet av den empiriska datan. Det fanns dock inget behov av att filma 

intervjun för att fånga den icke-verbala kommunikationen för denna studies syfte. En objektiv 

roll både vid genomförandet av intervjuer och vid analysen av det empiriska materialet har 

eftersträvats för att öka resultatets pålitlighet.  
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5.8 Forskningsetiska överväganden 
Fyra etiska riktlinjer finns för forskare: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll (Kvale och Brinkman, 2017). Innan intervjuerna startade informerades 

respondenterna tydligt om syftet med undersökningen, om hur undersökningen är upplagd och 

vilka risker och fördelar det finns med att deltaga i forskningsprojektet. Deltagarna 

informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur när som 

helst. Ingen av respondenterna kände ett behov av att läsa igenom transkriberingen av 

intervjun. En av respondenterna bad om att få tillgång till det färdiga arbetet. För att 

säkerställa att respondenternas identitet inte avslöjas har Vetenskapsrådets (2011) direktiv 

följts om att anonymisera respondenternas svar.  
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6 Resultat 
Under rubriken presenteras det resultat som framkommit vid den fenomenologiska analysen 

av det insamlade av empiriska materialet. Åtta lärare som undervisar i engelska i årskurs 7-9 

har utifrån intervjuguiden (Bilaga 1) berättat om sina upplevelser om hur lärare bör bemöta 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik 

undervisning där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven. Den teoretiska 

utgångspunkten utgår från lärarnas upplevda livsvärld och handlar om att förstå sociala 

fenomen utifrån respondenternas egna perspektiv. Resultatdelen har i den fenomenologiska 

analysen delats in i tre teman: lärarnas upplevelser kring bemötandets betydelse, lärarnas 

upplevelse av framgångsrik undervisning samt lärarnas upplevelse av svårigheter med att 

undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska. Utifrån den fenomenologiska 

analysen av lärarnas upplevda livsvärld har svaren i varje tema kategoriserats efter fenomen. 

Utifrån de fenomen som framkommer under respektive tema analyseras och bearbetas 

fenomenen genom en sökning efter fenomenens gemensamma nämnare, essensen. 

Resultatredogörelsen avslutas med sammanfattande reflektioner kring studiens resultat. Som 

stöd för tolkning av data redovisas valda citat från lärarintervjuerna. För tydlighet har varje 

lärare tilldelats ett nummer, det vill säga nummer 1-8, och benämns enligt följande: Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5, Lärare 6, Lärare 7 samt Lärare 8. 

6.1 Bemötandets betydelse  
I studien fokuserar begreppet bemötande på det sätt på vilket en person beter sig mot en annan 

person. I undervisningen möter lärarna dagligen en mängd olika individer. För att få kunskap 

om vad lärarna upplever att bemötandet har för betydelse i dessa dagliga möten med eleverna, 

har lärarna fått beskriva sina upplevelser av bemötandets betydelse. Utifrån den 

fenomenologiska analysen av lärarnas upplevelse har svaren kategoriserats efter fenomenen: 

bemötande som skapar trygghet, relationsskapande, ömsesidigt erkännande samt svåra 

beslut. Gemensamt för samtliga deltagande lärares livsvärld är att bemötandet av eleverna är 

mycket betydelsefullt för undervisningen i engelska.  

6.1.1 Bemötande som skapar trygghet  
Bemötande är betydelsefullt i lärarnas livsvärld. Lärarnas upplevelser av bemötandets 

betydelse anknyter till trygghet. Handlingarna som lärarna gör genom bemötande upplevs ge 

trygghet för eleverna i undervisningen.  
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Bemötande är A och O, så att eleverna blir trygga. (Lärare 4) 

I lärarnas livsvärld är bemötandet grunden för trygga elever.  

Tryggheten är ju en framgångsfaktor så den tror jag är grunden till allt. (Lärare 8) 

Lärarnas upplevelse är att tryggheten är grunden till att allt ska fungera för eleverna och att 

eleverna ska kunna utvecklas i undervisningen. Tryggheten leder i sin tur till förtroende och 

respekt mellan lärare och elev. Förtroende och respekt upplevs i flera lärares livsvärld vara 

betydelsefullt för att skapa en trygghet vid inlärning av språk.  

Många elever är stressade över att prata engelska, jag lyssnar av och tvingar inte någon. (Lärare 4) 

I lärarnas livsvärld innebär inlärning av ett nytt språk att eleverna känner osäkerhet och har en 

rädsla för att göra bort sig. För att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sig är 

tryggheten avgörande. Citatet visar att läraren är medveten om elevernas osäkerhet över att 

prata engelska. Läraren bemöter eleverna med trygghet genom sina handlingar. Läraren 

upplever det framgångsrikt att lyssna av och känna vad eleverna klarar. Läraren upplever att 

det skapar trygghet då läraren inte tvingar eleverna till handlingar i undervisningen. I lärarens 

livsvärld leder lärarens bemötande till att eleverna blir trygga och får förtroende för läraren, 

vilket i sin tur leder till att eleverna vågar mer. 

6.1.2 Relationsskapande 
Lärarna upplever att bemötandets betydelse handlar om att skapa fungerande relationer med 

individerna som läraren möter i sin vardag. I lärarnas livsvärld är relationsskapande 

betydelsefullt för en framgångsrik undervisning. 

För vissa är det viktigare än för andra. Vissa behöver man en relation för, där är bemötandet 
jätteviktigt. (Lärare 3) 

Lärarens upplevelse är att det är viktigt att känna av vilken relation eleverna vill och behöver 

ha. Lärarens upplevelse är att det är viktigt att få en relation med vissa elever för att de ska 

kunna utvecklas. Relationsskapandet upplevs av läraren inte vara av lika stor betydelse för 

alla elever.  

Bemötandet är inte viktigt för alla. Alla vill inte ha en nära relation med sin lärare, men då handlar 
det om att känna det. Det handlar ju om inkänning i det här jobbet. Mycket psykologi, det är därför 
man är så trött, man bemöter människor hela tiden. (Lärare 4) 
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I lärarnas livsvärld innebär rollen som lärare mängder av dagliga möten med människor. 

Lärarens upplevelse är att det är betydelsefullt att det i mötena med individerna skapas 

fungerande relationer. Lärarens upplevelse är att relationsskapandet handlar om psykologi. 

Lärare behöver ha kompetens att känna av vilket slag av bemötande de individuella eleverna 

önskar och behöver, för att relationen ska fungera. Inkänningen som bemötandet innebär 

upplevs i lärarens livsvärld vara påfrestande. Läraren upplever att det är tärande att ge så 

mycket av sig själv som person i bemötandet av elever.  

6.1.3 Ömsesidigt erkännande  
Flera lärares upplevelse är att man i rollen som lärare i bemötandet med elever behöver 

anstränga sig för att få erkännande av eleverna. Lärarnas upplevelse är att erkännande inte är 

något man bara får av eleverna, utan något man behöver göra sig förtjänt av. Ömsesidigt 

erkännande är i lärarnas livsvärld en viktig betydelse av bemötande. 

Bemötandets roll är mycket stor. Man behöver göra sig förtjänt av en nyckel till eleverna. (Lärare 
2) 

Bemötandet har en avgörande roll. I lärarens livsvärld är det när man genom bemötandet 

vunnit elevernas erkännande och förtroende som man kan arbeta framgångsrikt tillsammans. I 

lärarnas livsvärld upplevs bemötandet särskilt betydelsefullt om gruppen varit med om många 

lärarbyten.  

Bemötandet är jätteviktigt! Man behöver lära känna en grupp och jag tror att på den här skolan, så 
har åttorna haft många lärare… och kommer man in som nummer sex då bildar man sig sin egna 
lilla subkultur så det tar tid. För alla elever. (Lärare 5) 

Citatet visar att läraren har en önskan om att få ett erkännande av eleverna för att få en 

fungerande relation. Lärarens upplevelse är att det tar tid och kraft att få erkännande av 

eleverna. Läraren upplever att det i det här fallet tagit längre tid än förväntat att få goda 

relationer och erkännande från eleverna i gruppen. Eleverna har varit med om många 

lärarbyten och lärarens upplevelse är att elevernas förtroende för lärare i allmänhet tycks vara 

skadat. Läraren upplever att det påverkat relationen till eleverna och att läraren har behövt 

kämpa för att få elevernas erkännande. 

Det är en fördel när man är på en sån här liten skola. Man är på rastvakt, dricker kaffe i caféet 
bland eleverna… man är inte bara den som har lektionen utan man blir synlig i verksamheten. 
(Lärare 5) 
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I lärarens livsvärld är det dock en fördel att arbeta på en liten skola. Läraren upplever att 

relationsskapandet med eleverna på en liten skola underlättas av elevantalet. Läraren upplever 

att man blir sedd och får ett annat erkännande som människa på en liten skola genom att bli 

synlig i andra sammanhang än enbart i rollen som lärare i undervisningen i engelska. Att vara 

verksam på en liten skola innebär i sin tur att läraren ser eleverna i andra sammanhang än 

enbart under lektionstid, vilket bidrar till att ett ömsesidigt erkännande kan skapas i fler 

situationer. 

6.1.4 Svåra beslut  
Svarsbilden utifrån lärarnas upplevelse av bemötandets betydelse är inte helt enhetlig. 

Bemötandet får en helt annan betydelse då bemötande i en lärares livsvärld handlar om att ta 

svåra beslut.  

Jag har kommit in i den här årskursen med buller och bång. Jag har sänkt många betyg, nästan alla 
ett steg. Därför har relationen blivit lite krass. Jag kommer som en bov. Inga föräldrar eller elever 
tycker ju att det är bra när betygen sänks. (Lärare 8) 

Läraren har bytt arbetsplats det här läsåret och fått många nya elever. Lärarens upplevelse vid 

bedömningen var att majoriteten av elevernas betyg behövde sänkas ett betygssteg. Läraren 

tolkade betygskriterierna och följde sin övertygelse om vad som är rätt. I lärarens livsvärld 

har läraren, trots det svåra beslutet, agerat professionellt vid bedömningen av eleverna. Det 

formella bemötandet som läraren bemött eleverna på har dock påverkat lärarens relation med 

både elever och föräldrar negativt. Läraren upplever inte att bemötandet har varit 

framgångsrikt trots att läraren upplever sig ha följt reglerna. I lärarens livsvärld blir 

bemötandet mer framgångsrikt när man som lärare får en grupp i årskurs sex och följer till 

årskurs nio.  

Det bästa är att få en grupp i åk 6 och ha den hela vägen uppåt. (Lärare 8) 

Lärarens upplevelse är att när man får gruppen från start kan läraren sätta sin prägel och 

forma gruppen genom ordning och reda från start. På det sättet riskerar man inte att komma in 

som en bov när man följer den uppsatta ordningen vid bedömning. I lärarens livsvärld innebär 

det även att ta svåra beslut då man ser ett behov av att utreda elever för läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i gruppen. 

Jo, en elev är utredd. Han ligger på årskurs 4 nivå. Men att jag har high-lightat en 4-5 stycken till, 
men ingen av dem är utredd. Jag känner att jag kommit och rört om i grytan. Jag har fått väldigt 
olika reaktioner från föräldrar. Vissa är glada, andra är förskräckta. Tyvärr tror jag att den svenska 
lärarkåren är för mesig och att många är för rädda för att ta tjuren i hornen. (Lärare 8)  
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Läraren upplever sig vara professionell, följer regler och uppmärksammar flera fall av elever 

med läs- och skrivsvårigheter på den nya arbetsplatsen. I lärarens livsvärld är det dock 

komplext att uppmärksamma och ta beslut om att utreda elevers svårigheter. På den nya 

arbetsplatsen tycks de vara ovana vid detta handlande. Lärarens formella bemötande påverkar 

relationen mellan såväl elever och föräldrar som mellan kollegor. Läraren upplevs inte vara 

nöjd med resultatet av sina formella handlingar. Lärarens upplevelse är att den svenska 

lärarkåren i allmänhet är rädd för att ta ansvar och handla oprofessionellt. I sin iver att skapa 

ordning och reda upplevs läraren vara frustrerad. Läraren lägger över en del av ansvaret på 

den svenska lärarkåren som beskrivs som mesig och icke tillräckligt handlingskraftig att ta 

svåra beslut genom att följa eller handla efter uppsatta regler. 

6.2 Framgångsrik undervisning i engelska 
I lärarnas livsvärld finns ett flertal undervisningsmetoder och strategier som lärarna upplever 

vara framgångsrika i undervisningen i engelska för att alla elever ska ha möjlighet att nå 

kunskapskraven. Utifrån den fenomenologiska analysen av lärarnas upplevelse har svaren 

kategoriserats efter fenomenen: insiktsskapande, skapa meningsfullt lärande, en strategisk 

användning av engelska språket, tillåtande atmosfär för kommunikation, inkluderande 

undervisning samt utökad tid. 

6.2.1 Insiktskapande  
Majoriteten av lärarna upplever att strukturen, både gällande planeringen inför och 

genomförandet av lektionen, är en förutsättning för framgångsrik undervisning. Lärarna 

upplever att de genom tydliga instruktioner skapar insikt och struktur för eleverna i 

undervisningen. 

Man måste tänka igenom jättenoga. Vad är syftet med det jag gör idag, varför gör vi detta och 
kunna förmedla det till eleverna samtidigt som det på ett konkret sätt talar om för dem att detta ska 
vi jobba med, därför att och att det ska vi jobba med på det sättet… en, två, tre, fyra… En lista på 
tavlan. (Lärare 1) 

I lärarnas livsvärld är det framgångsrikt när det klart framgår för eleverna vad som ska ske på 

lektionen, hur arbetet ska genomföras, när det ska ske och varför. Syftet och vilka 

kunskapskrav eleverna arbetar emot ska vara tydliga för eleverna. En tydlig struktur som 

upplevs framgångsrik av lärarna är att skriva informationen om vad som ska ske under 

lektionen på tavlan så att alla elever kan se den. De strukturerade lektionerna och medvetna 

arbetssättet som fenomenenet insiktsskapande innebär, upplevs underlätta arbetet både för 
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läraren själv och för att det ska bli tydligt för eleverna vad som ska ske samt vad som 

förväntas av eleverna under den specifika lektionen.  

 

I lärarnas livsvärld är det även framgångsrikt när eleverna kommer till insikt om varför de lär 

sig engelska. När eleverna förstår vilken användning de har av kunskaper i det engelska 

språket i sin vardag, upplever lärarna att undervisningen kan bedrivas på ett framgångsrikt 

sätt. 

De flesta är motiverade. De har det runt omkring sig hela tiden. Det tror jag är en stor del. De hör 
det på tv, i låtar, killar som spelar spel och filmer. (Lärare 7) 

Lärarnas upplevelse är att eleverna blir motiverade till att lära sig engelska eftersom eleverna 

ständigt har engelska runt sig. Lärarna upplever att eleverna därmed får insikt om språkets 

användbarhet.  

Det är därför det är roligt att ha engelska. För det är ingen som undrar över det ämnet, de ser ett 
klart syfte med engelska. Det gäller alla elever. (Lärare 4) 

Läraren upplever att elevernas engagemang och motivation till att lära sig engelska för att 

själva kunna använda språket, i sin tur bidrar till att det är roligt att undervisa i engelska. I 

lärarnas livsvärld är dock vissa delar inom ämnet mer motiverande att arbeta med än andra i 

undervisningen i engelska.  

Sen finns det vissa delar som är mer motiverande än andra. Det är trist att traggla ord, men kul att 
se på film och prata engelska. De har svårt att se varför de ska lära sig orden, det handlar ju bara 
om texten de läser just nu, och det är svårt för dem att se att de kommer att använda det i framtiden 
Det handlar om att stimulera på den pucken istället. (Lärare 7) 

Lärarens upplevelse är att förmågorna tala samt lyssna och förstå upplevs vara mer 

motiverande än förmågan att läsa och att lära in ord. Läraren upplever att eleverna har insikt 

om språkets användbarhet när det handlar om förmågorna att tala samt lyssna och förstå. 

Lärarens upplevelse är att det är problematiskt att motivera elever till ordinlärningen, 

eftersom den ofta är förknippad med en text som eleverna endast arbetar med i 

skolsituationen. Lärarens upplevelse är att eleverna inte alltid ser kunskapen som arbetet med 

att lära in ord och text innebär i ett längre perspektiv eller hur de kan använda ordkunskapen i 

andra sammanhang än till den aktuella texten. Läraren upplever att det är ett viktigt uppdrag 

att stimulera eleverna i undervisningen så att de får insikt om, samt ser språkets användbarhet 

i alla moment i undervisningen i engelska.   
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6.2.2 Skapa meningsfullt lärande 
I lärarnas livsvärld är det framgångsrik undervisning för eleverna när lärandet är meningsfullt. 

Ett sätt som lärarna upplever fungerar är: 

Att koppla undervisningen i engelska till verkligheten. Det som är elevernas verklighet. 
(Lärare 4) 

För att undervisningen ska upplevas meningsfull anser lärarna att det är viktigt att skapa 

intresse hos eleverna. Ett sätt att skapa intresse är att använda autentiskt material. Lärarna 

upplever att när de låter eleverna arbeta med uppgifter som utgår från ”youtube och annat 

stoff som finns omkring eleverna” fångas intresset. Lärarna beskriver att det är av vikt att 

skapa intresse samt att inlärningen ska ske i ett sammanhang. I samtliga lärares livsvärld 

innebär meningsfull undervisning en undervisning med stor variation. Lärarna upplever att de 

kan variera undervisningen genom att bland annat variera vilka förmågor de tränar på, variera 

material samt variera medium och redskap. 

Man vill ha variation i sin undervisning. Jag vill att när de går ut därifrån så har de alla pratat 
engelska, de har hört engelska antingen från mig eller att vi har lyssnat på någonting och de ska ha 
läst engelska. (Lärare 1) 

Citatet visar att läraren upplever att variation i undervisningen gör undervisningen 

meningsfull. För att få en framgångsrik undervisning ska, enligt lärarens upplevelse, skriftliga 

och muntliga uppgifter blandas med hörförståelse och läsning under en lektion. I lärarens 

livsvärld innebär variation av undervisningen att eleverna på varje lektion har tränat alla de 

fyra förmågorna. 

De lär ju på olika sätt. Jag försöker använda film, några lär sig på det. Jag pratar mycket och visar 
text. Att man får se och höra blandat. Det ska vara lustbetonat i undervisningen, det finns ju inget 
tråkigare än när man predikar. (Lärare 6) 

Läraren upplever att det är framgångsrikt att variera undervisningen eftersom elever lär på 

olika sätt. Genom att variera tala, läsa, lyssna och skriva upplever läraren att undervisningen 

når fram till eleverna. Lärarens upplevelse är att variationen av arbetssätten bidrar till att 

undervisningen blir lustbetonad och motiverande för eleverna. 

 

I lärarnas livsvärld blir undervisningen meningsfull för eleverna genom individualiserade 

uppgifter. Lärarna upplever att de individualiserar utmaningen i undervisningen genom att 

hitta vilken kunskapsnivå respektive elev befinner sig på så att individerna får möjlighet att 

utvecklas utifrån sin individuella nivå. 



 
 

 40

Det handlar om att skapa uppgifter både muntligt och skriftligt utifrån individuell nivå. Då kan jag 
hjälpa till mer individuellt. Och eleverna hinner inte fastna. Det gäller att hitta eleverna var de är 
och att utveckla individerna därifrån. (Lärare 3)  

I lärarnas livsvärld handlar balansen av utmaning om att hitta rätt nivå på uppgifterna för 

eleverna både muntliga och skriftliga uppgifter. Lärarens upplevelse är att undervisningen blir 

meningsfull och att individerna utvecklas mer när undervisningen utgår från respektive elevs 

nivå. Läraren upplever att eleverna har lättare att arbeta självständigt då uppgifterna utgår från 

individens nivå. I lärarnas livsvärld tycks det finnas ett samband mellan strukturerade 

undervisning och användandet av läromedel.  

Vi jobbar med läromedel varje vecka. Det har varit mycket för mig att lära känna 60 nya individer, 
jag har testat av en del läs- och hörförståelse och write och mycket annat. Jag har testat för att få 
koll på alla individer. Jag har behövt den strukturen för att greppa dem innan vi gör annat. Det har 
varit som en trygghet, men det är inte det bästa. (Lärare 8) 

Att använda läromedel i undervisningen i engelska upplevs vara en trygghet för många lärare. 

Läromedel tycks vara räddningen för nya lärare då de ska lära känna en ny grupp. Citatet 

visar att läraren upplever att det tar tid att lära känna nya elever och hitta vilken kunskapsnivå 

de enskilda eleverna befinner sig på. Tiden för att individualisera undervisningen upplevs i de 

fall inte tillräcklig. Läraren upplever att det är bra att använda läromedel för att skapa struktur 

och få kontroll på elevernas kunskapsnivå. Samtidigt upplever läraren inte att läromedel är det 

bästa alternativet i undervisningen. Lärarens upplevelse stämmer väl överens med andra 

lärares upplevelser. 

På min förra skola hade vi läroböcker från början, så fick vi en ny chef och då blev det fult. Sen 
kom jag hit och då fanns det läromedel, men de var gamla. (Lärare 5) 

Lärarens uttalande visar att det finns en pågående debatt kring användandet av läromedel och 

att det av vissa anses fult att använda läromedel. Utifrån flera lärares upplevelser visar det sig 

att många lärare upplever att det är dåligt att använda läromedel ur individualiseringssynpunkt 

och att de skäms för att de använder läromedel. I flertalet lärares livsvärld framgår dock att de 

upplever att det är framgångsrikt att använda läromedel till elever som har svårigheter i 

engelska.  

Vi använder läroböcker med textbaserade uppgifter. Det ger ett fastare upplägg. Då ger jag läxor 
med glosor som extra hjälpmedel till de som behöver ett fastare upplägg. (Lärare 3) 

Lärarens upplevelse innebär att det ger ett konkretare upplägg att arbeta med läromedel, vilket 

upplevs mer meningsfullt och framgångsrikt för elever som behöver ett fastare upplägg. 
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Beroende på hur elevgruppen ser ut behöver man arbeta mer med läromedel. Det är tydligt och ger 
struktur. Inte just för elever i läs- och skrivsvårigheter, men om man tänker in alla andra 
specialiteter så kan det vara en lösning för att få lugn och ro i själen och kunna koncentrera sig. 
Det är konkretare, alla elever klarar inte lösblad till exempel. (Lärare 5) 

Lärarens upplevelse är att läromedel ger tydlighet och struktur. När läraren beskriver detta är 

det är inte enbart eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som avses utan även elever med 

andra svårigheter där struktur och tydlighet är ett framgångsrikt arbetssätt. Läraren upplever 

att beroende på hur elevgruppen ser ut så kan i vissa fall ett meningsfullt lärande innebära att 

använda läromedel. 

 

Lärarna upplever att återkoppling leder till att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

upplever undervisningen i engelska meningsfull. I lärarnas livsvärld är det framgångsrikt för 

dessa elever att få återkoppling dels direkt efter genomgångar och gemensamma instruktioner 

dels i samband med arbetsuppgifter. 

Man behöver kontrollera med de enskilda eleverna om de har förstått. Man får be dem berätta vad 
det är de ska göra efter genomgången. (Lärare 1) 

Läraren upplever att det är nödvändigt att kontrollera med de enskilda eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att de har förstått efter gemensamma genomgångar för att försäkra 

sig om att eleven hänger med och gör det den förväntas göra. Tre av lärarna upplever att det 

är framgångsrikt då eleverna skriver i dokument som eleven kan dela med läraren.  

De kan få öppna upp egna dokument som de jobbar mot mig och delar med mig, så de följer sin 
egna handlingsplan. Googledriv som jag kan gå in och kommentera. (Lärare 3) 

Lärarnas upplevelse är att återkopplingen till eleven leder till att eleven arbetar mer 

självständigt. Läraren kan kommentera och ge respons i dokumentet vilket gör att eleven får 

direkt återkoppling, blir motiverad till att lära samt att lärandet blir meningsfullt.  

 

I lärarnas livsvärld är det framgångsrikt att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är 

delaktiga i besluten kring de anpassningar och det insatta stödet som de erbjuds. När eleverna 

är delaktiga i besluten blir lärandet meningsfullt. Lärarnas upplevelse är dock att elevens 

förmåga till delaktighet skiljer sig åt beroende på vad eleven har för svårigheter och vad 

besluten handlar om. 

En elev som behöver mycket stöd av resursperson. Hon är mycket aktiv i hur hon vill ha stödet 
och uttrycka det som funkar för henne. En annan elev som kämpar har jag haft möte med föräldrar 
och elev och då kom mycket fram om vad som funkar och inte. Delaktighet funkar. (Lärare 1) 
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Lärarens upplevelse är att vissa elever är aktiva och delaktiga i besluten, i andra fall blir 

eleven delaktig när de har möte med eleven tillsammans med föräldrarna om hur man tänker 

kring anpassningar och det särskilda stödet. Lärarens upplevelse är att delaktighet är 

framgångsrikt. Dock upplever några lärare att alla elever inte har förmågan att vara delaktiga i 

besluten. 

Olika, man kan ha en dialog om de vill ha alla orden i läxa. Men för vissa elever måste läraren 
besluta att eleven måste lära sig, så det är olika från elev till elev. Det är beroende på vilken 
diagnos eleven har. (Lärare 4) 

Lärarens upplevelse är att det fungerar med delaktighet för vissa elever. I andra fall behöver 

lärare ta besluten för att eleven ska kunna utvecklas i den utsträckning som läraren ser att 

eleven har förmåga till. 

6.2.3 En strategisk användning av engelska  
I samtliga lärares livsvärld är det framgångsrikt att eleverna får mycket input av det engelska 

språket och att lärarens kommunikation sker på engelska i undervisningen. Många av lärarna 

har en ambition om att enbart prata engelska på lektionerna i undervisningen i engelska. Dock 

upplever lärarna att det krävs en avvägning för att det ska vara framgångsrikt. 

Ambitionen att prata engelska på lektionerna finns där. Blandar tycker jag nog att jag gör. (Lärare 
5) 

Flera lärare upplever att det är komplicerat att nå alla elever då undervisningen sker på 

engelska. Lärarens upplevelse är att hen blandar användandet av svenska och engelska och att 

man behöver kunna känna av hur mycket engelska som är lagom för att undervisningen ska 

bli framgångsrik. 

Jag pratar inte engelska hela tiden, det blir så distanserat i relationen ibland. Jag börjar alltid på 
engelska men chitchatet emellan blir på svenska. Jag tycker även att det går över huvudet på ett 
visst gäng. (Lärare 4) 

I lärarens livsvärld är det svårt att nå samtliga elever när läraren enbart pratar engelska på 

lektionen, eftersom läraren upplever att viss informationen kan vara för avancerad att ges på 

engelska för vissa elever. Lärarna upplever även att det blir en annan distans till eleverna när 

läraren pratar engelska, vilken leder till att det är svårt att känna av vad eleverna uppfattar. 

Distansen mellan lärare och elev upplevs hämma inlärningen. 

Jag försöker prata engelska hela tiden i klassrummet. Engelskan är ett arbetsspråk i klassrummet. 
Jag gör det hela tiden, till instruktioner och allt men jag har fått klagomål på att eleverna inte 
riktigt förstår allt. (Lärare 8) 
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Citatet visar att läraren har undervisat efter sin övertygelse om att det är bra att eleverna 

endast hör engelska på lektionerna, men läraren har fått klagomål om att eleverna inte förstår 

allt. Läraren upplevs inte ha haft en strategisk känsla för vad som fungerat för eleverna utan 

har blivit uppmärksammad på det genom klagomål från elever och föräldrar. Det upplevs av 

några lärare vara en svår balansgång mellan att genomföra det som är utvecklande och 

utmanande för eleverna, och vad som fungerar i praktiken när man vill nå alla elever. 

Fenomenet som flera lärare lyfter handlar om att ha en känsla för strategisk användning av det 

engelska språket, för att kunna känna av huruvida alla elever förstår innehållet i 

undervisningen. 

Jag använder mer engelska ju äldre de blir. Oftast när vi går igenom grammatiska strukturer gör 
jag det på svenska för att vara säker på att alla ska följa med. Medan vardagligt prat i engelska sker 
på engelska, för att eleverna ska få duscha i språket. Alla hänger inte alltid med, man får ha en 
känsla för varje grupp. Jag ställer kontrollfrågor. Det avgör om man går tillbaka och säger det på 
svenska. Vissa ord behöver förklaras och sägas på svenska. (Lärare 5) 

Lärarens upplevelse är att eleverna behöver höra mycket engelska i undervisningen för att 

utvecklas språkligt och uttrycker att eleverna ska få ”duscha i språket”. Samtidigt upplever 

läraren att det är betydelsefullt att vara lyhörd och att ha en känsla för gruppen och anpassa 

användandet av språket efter vad gruppen är mottaglig för. Lärarens upplevelse är att det är 

viktigt att kommunicera på svenska för att försäkra sig om att alla elever förstår och hänger 

med i undervisningen. Lärarna upplever att det är betydelsefullt att ha strategier för att känna 

av och kontrollera att alla elever hänger med i undervisningen.  

6.2.4 Tillåtande atmosfär  
I lärarnas livsvärld handlar framgångsrik undervisning även om att eleverna kommunicerar på 

engelska. För att eleverna ska våga använda språket och uttrycka sig på engelska i 

undervisningen handlar fenomenet, samtliga lärare tar upp, om att skapa en tillåtande 

atmosfär.  

För språk är det en känslighet, att man ska kunna uttrycka sig på ett språk som inte är ens egna 
modersmål, så det gäller att ha ett tillåtande klimat i klassrummet och se till att det inte kommer 
några kommentarer när någon säger någonting… och att man är tydlig med att det är så här vi ska 
ha det och att det är jag som bestämmer hur klimatet ska vara och att man inte låter eleverna sätta 
det, för då får man inte med sig de här som är osäkra på engelska. (Lärare 1) 

Lärarens upplevelse är att det är känsligt för eleverna att tala på ett annat språk än 

modersmålet och upplever att det behöver råda en tillåtande atmosfär i klassrummet. Läraren 

upplever att lärarrollen är betydelsefull för att skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet. 

Upplevelsen som läraren beskriver är att läraren behöver jobba aktivt med att förebygga 
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otrygghet genom att hindra kommentarer eleverna emellan, eftersom lärarens upplevelse är att 

elevernas kommentarer sinsemellan skapar ett otryggt klimat. Om läraren misslyckas med att 

skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet upplever läraren en risk för att inte nå alla elever. 

Att ha ett klimat där man vågar och där det är ok att säga fel. Vågar man inte så får man inte heller 
rätt uttal. Man måste vara tydlig från början och säga att här övar vi, och att man får göra fel, man 
får vara lite ödmjuk också, engelskan är ett jätteordrikt språk. Att det är så att man är inne i en 
process. Läraren kan inte allt heller. Man behöver visa att lärande är tillåtet. (Lärare 5) 

I lärarens livsvärld innebär en tillåtande atmosfär att det är accepterat att eleverna vågar göra 

fel. Läraren upplever det framgångsrikt att skapa en miljö där misstag är en naturlig del av 

undervisningen. Lärarens upplevelse är att det är viktigt att även läraren visar att man inte kan 

kunna allt. En lärare upplever att eleverna är motiverade att lära sig i yngre åldrar, men att det 

i högre årskurser blir svårare eftersom eleverna då börjar jämföra sig med varandra.  

I yngre ålder vill alla lära sig engelska. Problemet är att de jämför sig inte i andra ämnen lika 
mycket som de gör i engelska. Det hålls mycket koll på vem som kan vad. Det är tydligt i 
högstadiet. Hälften av klassen är tyst, det är ingen generös attityd. Man måste jobba med att de ska 
våga. (Lärare 2) 

I lärarens livsvärld är det skillnad mellan hur elever jämför sig i engelska jämfört med övriga 

ämnen. Lärarens upplevelse är att det råder en ogenerös attityd i gruppen. Atmosfären har 

bidragit till att halva klassen är tyst, eleverna vågar inte delta i den kommunikativa 

undervisningen. Stämningen påverkar elevernas chanser till utvecklingen. Läraren upplevs ha 

förlorat kontrollen och vara uppgiven.  

Det beror lite på stämningarna i gruppen. Bra och mindre bra ledare sprider ringar. Det skapas en 
stämning i gruppen hur man tycker och tänker, så är det ju i alla ämnen. (Lärare 8) 

Citatet visar att lärarens upplevelse innebär att stämningen i gruppen är avgörande för hur 

motiverade eleverna är till undervisningen. Lärarens upplevelse är att det i grupperna finns 

bra och dåliga ledare som påverkar vilken stämning som råder i gruppen. I lärarens livsvärld 

är detta dock inte unikt för undervisningen i engelska. Fenomenet tillåtande atmosfär upplevs 

av lärarna vara avgörande för elevernas chanser till att utveckla den kommunikativa förmågan 

i undervisningen. 

6.2.5 Inkluderande undervisning  
I lärarnas livsvärld är det framgångsrikt med en inkluderande elevsyn. Samtliga lärare som 

deltagit i studien undervisar elever som har läs- och skrivsvårighets/dyslexidiagnos. I en av 
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lärarnas livsvärld bemöts elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inte annorlunda än andra 

elever.  

Jag tycker ju inte att jag behandlar dem annorlunda än vad jag gör med andra elever. Sen har jag ju 
med mig deras svårigheter. Vid skrivuppgifter och liknande, men på andra sätt så skiljer det sig 
inte så mycket mer än att man har det i bakhuvudet. (Lärare 1) 

Citatet visar att läraren är van vid att ha elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

undervisningsgrupperna. Lärarens bemötande av eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

visar att läraren är van vid att anpassa undervisningen så att alla elever får ett bra bemötande. 

Fenomenet handlar om att ha en inkluderande elevsyn. För läraren är inte en diagnos 

avgörande för planeringen eller genomförandet av undervisningen. Läraren anpassar sin 

undervisning för alla elever utefter individernas förmåga oavsett om de har diagnos eller inte. 

En av lärarna beskriver att den inte vet exakt hur många elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi det finns i undervisningsgrupperna. 

Ja, det finns det säkert. Men jag känner de inte så himla väl, men det de presterar är bra och de har 
godkänt. Det är specialpedagogerna i svenska som har bättre koll. (Lärare 6)  

Citatet visar att läraren är övertygad om att det finns elever i gruppen som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Läraren har arbetat med de här elevgrupperna i några månader, men 

i lärarens livsvärld tycks inte en läs- och skrivsvårighet/dyslexidiagnos vara avgörande för 

lärarens planering eller undervisning. I lärarens livsvärld är det betydelsefullt att eleverna 

presterar bra och har godkänt i ämnet. Så länge eleverna lyckas med det, är det i lärarens 

livsvärld inte avgörande huruvida eleven har en läs- och skrivsvårighets/dyslexidiagnos eller 

inte. Läraren arbetar inkluderande och bemöter alla elever på sin individuella nivå. Läraren 

upplevs känna sig trygg med att specialpedagogerna har kunskapen om elevers eventuella 

diagnoser.  

 

Samtliga lärare beskriver att de anpassar undervisningen genom att se, höra och bekräfta 

eleverna, ta innehållet i lagom doser och genom att låta eleverna jobba i mindre grupp. I 

samtliga lärares livsvärld innebär anpassningar i undervisning i engelska, för att stötta elever i 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, att de erbjuder eleverna att få: skriva med 

rättstavningsprogram, göra uppgifter muntligt, texter upplästa, mer tid till uppgifter och i 

provsituationer, möjlighet till digitala läromedel/uppgifter samt anpassat material. 
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Vid skriftliga inlämningar så kör vi muntliga kompletteringar. Så att jag kan höra att de kan 
formulera sig. Vi läser texter högt. Lyssnar på texter gemensamt. Det är viktigt att variera det. Alla 
får höra det, det tror jag är bra för alla. (Lärare 7) 

I lärarnas livsvärld är det viktigt att anpassningarna som görs kan används för hela gruppen.  

Den typen av anpassningar jag gör är att jag säger det till alla antingen så lyssnar ni eller så läser 
ni, vilket gör att även andra gör det och att det blir en känsla för alla. (Lärare 8) 

Lärarna upplever att flera anpassningar, som till exempel att få texterna upplästa är 

inkluderande och gynnsamt för att nå alla elever. Lärarna upplever att det är viktigt att visa 

eleverna att det inte är konstigt eller utpekande att använda anpassningar. 

6.2.6 Utökad tid 
I samtliga lärares livsvärld är alternativet att läsa svensk-engelska istället för att läsa ett B-

språk en möjlighet för eleven att få mer tid till undervisning i engelska. Alternativet innebär 

att eleverna får undervisning i engelska två timmar extra i veckan.  

De som har valt bort språk får stöd, då har de ju två timmar i veckan. (Lärare 3) 

Läraren upplever att mer tid till undervisningen är framgångsrikt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. På några av skolorna är alternativet svensk-engelska den enda tillgången till 

stöd för elever som har svårigheter eller inte når kunskapskraven i engelska.  

I årskurs 8 har vi inget stöd, det får de ju på svensk-engelskan. (Lärare 6) 

De som inte når målen har svensk-engelska. Den är endast till för elever som inte läser B-språk. 
Men annars har de ingen resurs. (Lärare 7) 

Det enda sättet för dessa elever är att få extra stötting är genom att eleverna har valt bort B-

språk och läser svensk-engelska.  

Det är tråkigt att ta ifrån dem ett modernt språk, men samtidigt så märker man att det ofta blir en 
grej för mycket. (Lärare 6) 

Lärarens upplevelse är att det är tråkigt att ta bort elevens möjlighet till att läsa ytterligare ett 

språk, eftersom valet som eleverna tvingas göra innebär en begränsning av elevens framtida 

möjligheter. Samtidigt upplever flera lärare att det blir för mycket för eleverna med ett B-

språk när de har stora problem med att lära sig engelska och ser det som ett bra alternativ. 

Några av lärarna undervisar eleverna både i den ordinarie engelskan och i svensk-engelska. 

De upplever att det är framgångsrikt både för dem själva och för eleverna. 
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Ett framgångsrikt sätt är då att jag som svensk-engelsk pedagog får ha de grupperna. När jag har 
fått ha det, då har jag gjort underverk och ser att oj vad duktig eleven har blivit. (Lärare 6) 

De lärare som har möjlighet att ha både den ordinarie undervisningen i engelska och svensk-

engelska gruppen upplever att det är framgångsrikt eftersom läraren får mer individuell tid 

med eleven. Den extra tiden upplevs bidra till att eleven kan utvecklas betydligt. 

Jag har ingen riktad undervisning här, utan för många handlar det om att fortsätta med uppgifterna 
så att de får mer tid till de ordinarie uppgifterna. De är få elever, så jag hinner ha samtal med dem 
och de kan vara delaktiga i upplägget. Då styr jag dem samtidigt som de får jobba självständigt. 
(Lärare 3) 

Elevgrupperna är mindre, vilket innebär att läraren får tid till individuella samtal med 

eleverna. Läraren upplever att det är framgångsrikt när eleven får tid till att göra klart 

uppgifterna som kan vara svåra för eleven att hinna under de ordinarie lektionerna i engelska. 

Lärarens upplevelse är att det blir kontinuitet i undervisningen. 

6.3 Svårigheter att undervisa elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi 

En aspekt av bemötandet av elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är att bemöta 

svårigheterna som uppkommer i undervisningen av dessa elever. Utifrån den 

fenomenologiska analysen av lärarnas upplevelse har svaren kategoriserats efter fenomenen: 

behov av nivåanpassning, otillräcklighet, bristande attityd, avvägning i bedömning samt 

tekniska hinder. 

6.3.1 Behov av nivåanpassning 
I samtliga lärares livsvärld innebär undervisning i engelska stora nivåskillnader mellan 

eleverna i undervisningsgrupperna. En gemensam svårighet i lärarnas livsvärld är förmågan 

att bedriva undervisningen på rätt nivå. Lärarna upplever att det är svårt att välja lämpligt 

material för att de enskilda eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina kunskaper.  

För engelska specifikt så är det stora skillnader i nivå. I undervisningen i engelska är det svårt att 
hantera alla olika nivåer. (Lärare 2) 

I lärarens livsvärld är det jämfört med andra ämnen särskilt stora skillnader i elevernas 

kunskaper i ämnet engelska. Engelska lär man sig inte enbart i skolan, vilket innebär att det 

blir svårt att bedriva en undervisning i grupper med mellan 20 till 30 elever som passar alla 

individuella nivåer.  
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Skillnaden är stor i grupperna. Det är svårt att jobba med samma upplägg för alla eftersom det då 
blir svårt för vissa och alldeles för lätt för andra. (Lärare 3)  

I lärarnas livsvärld är det inte optimalt att arbeta med ett och samma upplägg för alla elever, 

eftersom det upplägget innebär att det blir för svårt för vissa elever, medan det för andra blir 

för lätt. Lärarna upplevs frustrerade över hur de ska hitta lämpligt material som matchar 

elevernas olika nivåer för att kunna bemöta eleverna på deras kunskapsnivå.  

6.3.2 Otillräcklighet 
I lärarnas livsvärld är det vanligt att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi stöter på hinder 

som gör att de fastnar och hamnar efter med uppgifter.  

Ofta fastnar dem. Vi har stora grupper med 29 elever. Det är flera med speciella behov så man har 
inte många minuter för varje elev. (Lärare 7) 

Läraren upplever att det finns en problematik kring att eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi fastnar och får problem att lösa arbetsuppgifterna. Läraren upplever 

att undervisningen blir problematiskt eftersom undervisningsgrupperna är stora och det finns 

många elever som har speciella behov i grupperna. Läraren har en upplevelse av att inte räcka 

till för att stötta alla elever under ordinarie lektionstid, vilket blir en stressfaktor med känsla 

av otillräcklighet hos läraren. 

Min tid på 60 minuter per elev är ju alldeles för lite. Jag har 10-12 lässvaga elever som det ska 
anpassas för, det tar tid. (Lärare 8) 

Läraren upplever att det är många elever som är lässvaga som har svår att följa med i 

undervisningen i engelska. Läraren uttrycker en känsla av otillräcklighet då gruppen består av 

många elever som behöver anpassningar. Det tar tid för läraren att planera anpassningarna och 

tiden för de enskilda eleverna begränsas när det är många elever i behov av anpassningar i 

gruppen. Andra lärare uttrycker en otillräcklighet och en önskan om att kunna erbjuda mer 

individuellt stöd och tid för de enskilda eleverna. 

Några elever skulle behöva mer stöd. Mer en till en. Mer sånt skulle behövas men det är svårt att 
få till. Fler speciallärare behövs för att få en bättre måluppfyllelse och få eleverna mer självgående 
för att kunna skapa sådana rutiner. Nu läggs mer ansvar på eleverna och det har de inte alltid. 
(Lärare 3) 

Läraren har en upplevelse av att inte räcka till. Läraren upplever att det är svårt att hinna med 

alla elever. Läraren upplever att det läggs för mycket ansvar på eleverna själva, men upplever 

samtidigt att dessa elever inte alltid har förmågan att ta det ansvaret själva. Enligt lärarens 
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upplevelse behövs det fler speciallärare/specialpedagoger för att det individuella stödet ska bli 

tillräckligt och kunna genomföras. Lärarna har även en upplevelse av att tillgången till stöd 

skiljer sig mellan olika skolämnen.  

I matten är specialpedagogerna med och tar med eleverna ut i lite mindre grupp. Det är främst i 
matten som de insatserna sätts in. Det har inte varit så i mina klasser i engelskan. Överlag känns 
det som matten är viktigast och det som prioriteras. Matte och NO är viktigt överallt. Språk är inte 
lika viktigt. (Lärare 7) 

Generellt på många skolor så ges det ju stöd i matte, men inte i engelska vilket också är ett 
basämne. (Lärare 4) 

Enligt lärarnas upplevelse prioriteras inte stödinsatser för elever i undervisningen i engelska 

lika högt som i andra ämnen som till exempel i matematikundervisningen. Lärarna känner sig 

otillräckliga att möta alla elever själva och uttrycker en önskan om att de kunde få lika mycket 

stöd till eleverna i engelska som lärarna får som undervisar i matematik. 

 

Två av lärarna upplever att den ordinarie undervisningstiden inte är tillräcklig för att alla 

elever ska nå kunskapskraven. Lärarnas upplevelse av otillräcklighet har lett till att de på eget 

initiativ för tillfället erbjuder några elever att få extra hjälp utanför lektionstid på lärarens 

egen planeringstid.  

Jag har erbjudit mig att sitta kvar på eftermiddagarna. Det är då jag kan nå dem. De tar till sig det 
och de kommer. Det är ett erbjudande, det är inget måste och då kommer de oftast. Jag visar att jag 
är där, där de är. Visar att jag vill att de ska klara det här. (Lärare 3) 

Just nu har jag en intensivkurs där vi tränar på strategier, hörförståelse, tränar läs- och 
hörförståelse. Fyra fredagar kör vi. (Lärare 8) 

Båda lärarna upplever att de elever som tar möjligheten och kommer, gör stora framsteg. 

Lärarna upplever att den tiden de lägger på insatsen är värd mödan. Handlingen kan ses som 

ett sätt att minska känslan av otillräcklighet för lärarna. 

 

En lärare upplever sig inte alls ha tillräckliga kunskaper för att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi.  

Det tycker jag inte alls, jag har bara beprövad erfarenhet, speciellt exemplet med eleven som inte 
tar till sig ordbilder, vad ska jag göra? Man får känna sig fram helt enkelt. (Lärare 8) 

Läraren upplever att den har beprövad erfarenhet, men upplevelsen är att den kunskapen inte 

är tillräcklig för att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läraren beskriver ett 
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konkret problem som läraren i dagsläget inte har lösningen på. Läraren upplevs frustrerad, 

men är lösningsfokuserad och engagerad att hitta en lösning för eleven. En lärare upplever sig 

ibland ha otillräckliga kunskaper för att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Man fastnar man och tycker att man har försökt allt. Undrar hur man ska ta sig vidare. Det hade 
varit bra med lite mer assistans. Specialpedagogerna på den här skolan är väldigt bra, för frågar 
man får man råd och hjälp. Men de borde ha mer på utbildningen. Det hade varit bra om det fanns 
en lägsta nivå för alla lärare, inte enbart för de lärarna som verkligen valt inriktning mot det. 
(Lärare 7) 

Lärarens upplever ibland hopplöshet. Läraren upplever att hen har prövat allt, men vet ändå 

inte hur hen ska göra för att komma vidare. Läraren upplever att specialpedagogerna på 

skolan hjälper till när man ber om hjälp, men upplever samtidigt att det finns ett behov av att 

alla lärare borde få mer kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i lärarutbildningen. 

Läraren efterfrågar mer kunskap i ämnet genom en grundutbildning för alla undervisande 

lärare. 

6.3.3 Bristande attityd  
I flera lärares livsvärld finns det elever i grupperna som har bristande attityd till att utvecklas i 

undervisningen i engelska. Lärarna upplever att elevers bristande attityd handlar om elevens 

motivation till ämnet. 

Det finns några icke-motiverade elever, där finns det allt från de klassiska tonåringarna som är 
trötta och de är inte här och nu, de orkar inte. (Lärare 5) 

De flesta är motiverade. Det är värre med de som kommer till svensk-engelska gruppen. För det är 
tonårsflickor som tycker att allting är trist. Det handlar om attityder. (Lärare 6) 

Läraren upplevs frustrerad över den bristande attityden då eleven inte tar tillvara på 

möjligheten som eleven har att arbeta extra med engelska i svensk-engelska gruppen. 

Sen har vi elever med diverse funktionshinder och även hemförhållanden där man inte orkar 
prestera trots att man sitter bredvid. (Lärare 5) 

Även elever med funktionshinder och elever med ogynnsamma hemförhållanden upplevs av 

lärarna vara omotiverade till att lära sig engelska. Läraren upplevs ha en känsla av hopplöshet 

över elevernas bristande attityder till engelskan trots att läraren ger individuell stöttning. 
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6.3.4 Avvägning i bedömning  
Konstaterade svårigheter för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är att stava, avkoda ord 

samt läsförståelse. I lärarnas livsvärld innebär dessa svårigheter problem med att bedöma 

elevernas förmåga i skrift och läsning. 

Det är svårt att bedöma den skriftliga förmågan hos dem som har svårt att skriva och stava. De 
skriver så att det inte blir förståeligt för en engelsman. (Lärare 8) 

Läraren upplever det svårt att bedöma elevens skriftliga förmåga när eleven har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Läraren visar kunskap om att man kan bortse från stavningen i 

bedömningen av skrift för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läraren upplever dock att 

det råder oklarheter kring hur man tolkar elevers texter. Två av lärarna har aldrig använt 

undantagsbestämmelsen.  

Jag har tänkt på den, men jag har aldrig använt den. (Lärare 2) 

Inte i engelska, men i slöjden. (Lärare 7) 

Övriga sex lärare har använt undantagsbestämmelsen.  

Ja för dyslektiker. Jag har använt den utifrån det eleven skriver. Att jag ser hur det låter och 
bedömer utifrån det, inte hur det ser ut i pränt. (Lärare 5) 

I lärarnas livsvärld är det vanligt förekommande att använda undantagsbestämmelsen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i bedömningen av den skriftliga förmågan. 

Jättemycket för dyslektiker. Det är när man bedömer eleven i skrift. Om man ser att de har ett 
sammanhängande och varierat ordförråd. Då är det stavningen jag bortsett från. (Lärare 8) 

Lärarnas upplevelse är att det är ett klurigt beslut att ta, huruvida undantagsbestämmelsen är 

aktuell eller inte. 

Det är inget beslut jag tar själv. Det beslutet tas av rektor efter min inrådan. (Lärare 1) 

Ja, jag har en nu där jag har rätt att göra det. Det är en stor grej att pysa ett helt mål, så det gör man 
inte bara så där. Då har vi haft diskussioner i arbetslaget. (Lärare 3) 

Lärarna upplevs ha kännedom om undantagsbestämmelsen och hur den fungerar. Majoriteten 

av lärarna använder den i bedömningssituationer. Beslutet att använda 

undantagsbestämmelsen uppleves av lärarna kräva diskussioner med kollegor och rektor. Att 

använda undantagsbestämmelsen är inget lärarna beslutar om själva. 
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En lärare uttrycker en otillräcklighet i bedömningssammanhang. I lärarens livsvärld borde det 

finnas bättre stöd från Skolverket för att kunna bedöma elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi.  

Jag önskar att man kunde få mer hjälp från Skolverket, att de kunde skriva mer i klarspråk. Har din 
elev dyslexi, då får du göra så här. Jag tycker att de svarar olika. Det måste absolut förbättras. Så 
att det framgår tydligt om man kan få E eller inte med sådan hjälp. (Lärare 2) 

Läraren uttrycker en frustration över att inte ha fått vare sig konkret hjälp eller enhetliga svar 

då läraren sökt hjälp från Skolverket i ärenden som rört bedömning av elever i läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. I lärarens livsvärld ska man kunna förlita sig på Skolverkets 

kompetens, men lärarens erfarenhet visar annorlunda. Läraren upplever sig ha otillräckliga 

kunskaper i ämnet och efterfrågar tydligare bedömningsunderlag gällande elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi för att kunna känna sig tryggare i bedömningsärenden.  

6.3.5 Tekniska hinder 
I lärarnas livsvärld innebär användandet av anpassningarna i undervisningen inte enbart 

fördelar. Lärarnas upplevelse är att tekniken i anpassningarna inte alltid fungerar utan leder 

till svårigheter för eleverna. Lärarna upplever att tekniken i vissa fall leder till motstånd och 

svårigheter för eleverna.  

Vi har haft StavaRex, men många elever är motståndare till de programmen. (Lärare 5) 

Flera elever är motståndare till stavningsprogram. Lärarna upplever att programmet är 

krångligt, tar för mycket tid och att det leder till att eleverna inte hinner med. Lärarna 

upplever att det är svårt att uppmuntra eleverna till att använda hjälpmedel som inte är 

effektiva. Några lärare beskriver att det finns elever som inte uppskattar att få text uppläst.  

Samtidigt tycker många elever kan tycka att det blir en tråkig röst. (Lärare 5) 

Vi använder digitala läromedel så de kan spela upp texterna själva. Somliga använder det, andra 
inte. Det handlar om motivationen hos eleven själv. (Lärare 7) 

Lärarnas upplevelse är att eleverna tycker att det är en oinspirerande röst att lyssna på i 

uppläsningsfunktionerna. Lärarna upplever att elevens motivation blir avgörande för om de 

använder verktygen eller inte. 
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6.4 Sammanfattande reflektioner av studiens resultat 

Studiens resultat sammanfattas utifrån lärarnas upplevelse av bemötandets betydelse, 

framgångsrik undervisning samt svårigheter med att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i engelska. Utifrån de fenomen som framkommit under respektive 

tema har fenomenen analyserats och bearbetats genom en sökning efter fenomenens 

gemensamma nämnare, essensen. 

 

Bemötandet mellan lärare och elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplevs vara 

betydelsefull i undervisningen i engelska för att eleverna ska ha möjlighet utvecklas så långt 

som möjligt. Utifrån den fenomenologiska analysen visar data i studiens resultat att 

bemötandets betydelse, i lärarnas livsvärld, kan kategoriseras i fyra fenomen: bemötande som 

skapar trygghet, relationsskapande, ömsesidigt erkännande samt svåra beslut. När man ska 

möta den här gruppen av elever behövs vissa komponenter för att det ska fungera. Den 

gemensamma nämnaren, essensen, som jag funnit inom dessa fenomen handlar om tillit och 

trygghet. Det framgår tydligt att bemötande i lärarnas livsvärld handlar om att läraren genom 

sina handlingar skapar trygghet för eleven i undervisningen. När eleven känner trygghet i 

relationen med läraren skapas en tillit till läraren. När trygghet och tillit finns mellan lärare 

och elev kan en fungerande relation och ett ömsesidigt erkännande fås mellan lärare och elev. 

Lärarens bemötande gör att eleven förstår att läraren har tillit till elevens förmåga. Då eleven 

har tillit till läraren och känner sig trygg vågar eleven försöka och kan prestera utifrån sina 

förutsättningar. I situationer där läraren möter eleven formellt, där fokus handlar om ordning 

och reda, skapas vare sig tillit eller trygghet och bemötandet mellan lärare och elev upplevs 

inte framgångsrikt.  

 

Utifrån den fenomenologiska analysen av data har lärarnas upplevelse av framgångsrik 

undervisning kategoriserats i sex fenomen: insiktsskapande, skapa meningsfullt lärande, en 

strategisk användning av engelska språket, tillåtande atmosfär för kommunikation, 

inkluderande undervisning samt utökad tid. Den gemensamma nämnaren, essensen, som jag 

funnit inom dessa fenomen är trygghet och meningsfullt lärande. Lärarnas upplevelse av 

framgångsrik undervisning, i mötet med elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, är då syftet 

med undervisningen klart framgår. Undervisningen blir trygg, meningsfull och värd 

ansträngning när läraren har tydliga instruktioner och klart beskriver syftet med vad, hur, på 

vilket sätt, varför och under hur lång tid som arbetet ska bedrivas på. Undervisningen blir 



 
 

 54

meningsfull när eleven kommer till insikt om språkets användbarhet. Genom att läraren 

varierar undervisningen blir den meningsfull och tilltalar eleven. Då läraren har en strategisk 

känsla för vad och hur mycket användande av det engelska språket som fungerar, och vad 

som inte fungerar, i undervisningen blir undervisningen trygg och meningsfull för samtliga 

elever. Genom att skapa en tillåtande atmosfär blir eleven trygg och det blir meningsfullt att 

våga pröva att kommunicera på det engelska språket. När läraren balanserar utmaningen i 

undervisningen genom att utgå från de enskilda individernas nivå kan eleven utvecklas i sin 

takt och undervisningen blir meningsfull för alla elever. Eleven blir trygg av att veta att 

uppgifterna är lagom utmanande och vågar utmana sig själva. Undervisningen blir 

framgångsrik, trygg och meningsfull när läraren har en inkluderande elevsyn och inkluderar 

anpassningarna så att de finns tillgängliga för alla elever. Det är framgångsrikt att låta alla 

elever som önskar använda anpassningarna eftersom användandet då blir accepterat av alla 

elever.  

 

Studiens resultat visar, utifrån den fenomenologiska analysen av data, att lärarnas upplevelse 

av svårigheterna med att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan 

kategoriserats i fem fenomen: behov av nivåanpassning, otillräcklighet, bristande attityd, 

avvägning i bedömning samt tekniska hinder. Den gemensamma nämnaren, essensen, som jag 

funnit inom dessa fenomen handlar om lärarnas känsla av otillräcklighet och brist på tillit till 

sin egen förmåga för att räcka till för alla elever. Lärarnas upplevelse är en frustration och 

otillräcklighet över att kunna möta alla elever på rätt nivå, få tid för att hinna med att 

individualisera undervisningen för samtliga elever samt tid till att själva inhämta kunskap. 

Lärarna upplever en frustration och otillräcklighet över att finna rätt material till de enskilda 

eleverna. Lärarna upplever det inte optimalt att använda samma upplägg till alla elever, men 

tvingas ibland att välja det alternativet för att räcka till. Lärarna upplever en frustration och 

otillräcklighet över att göra korrekta avvägningar i bedömningssituationer. Lärarna upplever 

en frustration och otillräcklighet i användandet av tekniska hjälpmedel när dessa hindrar 

elevernas utveckling. 

 

Sammanfattningsvis visar den fenomenologiska analysen av studiens resultat att lärarna 

upplever det vara framgångsrik undervisning i engelska, när eleverna känner trygghet och 

tillit till läraren och lärmiljön och där innehållet är meningsfullt. Undervisningen blir än mer 

framgångsrik då lärarna får tid till att inhämta kunskap så att de upplever sig trygga och har 

tillit till sina kunskaper samt upplever sig tillräckliga för att möta alla elever. Den 
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fenomenologiska analysen av respondenternas svar gällande bemötandets betydelse, 

framgångsrik undervisning samt svårigheter att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har på grund av studiens omfattning inte kunnat nå fram till en 

fulländad fenomenologisk reduktion, det vill säga en enda essens, dock har essenserna 

trygghet som skapar tillit samt meningsfull undervisning framkommit, vilka 

resultatdiskussionen utgår ifrån. 
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7 Diskussion 
Kapitlet inleds med en diskussion samt reflektioner kring den valda metoden. Därefter följer 

en resultatdiskussion kring bemötandets betydelse i en framgångsrik undervisning, där alla 

elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska utifrån den fenomenologiska analysen 

av studiens resultat och tidigare forskning. Studien avslutas med slutsats och förslag till vidare 

forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik 

undervisning där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska. En teoretisk 

utgångspunkt där de fenomenologiska begreppen fenomen och livsvärld bedömdes passande 

för att kunna undersöka lärarnas upplevelser. En kvalitativ studie med intervjuer som metod 

och en fenomenologisk analysmetod har inneburit en närhet och möjliggjort att kunna gå på 

djupet på lärarnas upplevelse i sökandet efter essensen av lärarnas upplevelse av bemötandets 

betydelse för en framgångsrik undervisning i engelska. I fenomenologin förespråkas en enda 

essens, genom att uppnå en fulländad fenomenologisk reduktion. Detta har jag i denna studie 

inte uppnått, då mitt resultat visar på de två essenserna trygghet som skapar tillit samt 

meningsfull undervisning. För att uppnå fulländad reduktion tror jag att en smalare 

frågeställning samt en mer omfattande studie i tid varit framgångsrikt. 

 

En kvantitativ metodansats med enkäter hade förmodligen gett en mer generell bild av 

respondenternas uppfattningar, men hade dels varit svårare att genomföra på grund av 

studiens omfattning och dels inte gett empiriska data på djupet om lärarnas upplevelser av 

fenomenen vilket jag i denna studie varit intresserad av. Fördelen med en kvalitativ 

intervjustudie är möjligheten att justera intervjufrågorna under den pågående 

forskningsprocessen, vilket inte är möjligt i kvantitativa enkätstudier.  

 

Det empiriska materialet har inhämtats från åtta respondenter som är verksamma på sex 

skolor. Valet av skolor är avsiktligt gjort, utifrån tillgänglighetsurval, på skolor i min närhet 

för att studien skulle kunna genomföras. Det är inget stort antal respondenter och urvalet är 

inte slumpmässigt. Fyra av skolorna är mindre fristående skolor med elevunderlag från 

sociokulturellt ekonomiskt lika bakgrund, vilket naturligtvis påverkar resultatets 
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generaliserbarhet. Syftet med studien är inte att hävda någon generaliserbarhet av resultatet. 

Kvale och Brinkman (2017) hävdar att det intressanta i en intervjustudie med få deltagare inte 

är huruvida resultatet kan generaliseras utan om den kunskap som har producerats utifrån 

specifika intervjuer kan överföras till andra relevanta situationer. Jag anser att det genom den 

fenomenologiska analysen går att dra slutsatser om informanternas upplevelser om det 

undersökta, som i många fall varit till stor del överensstämmande och att resultatet i och med 

detta kan ses som ett viktigt bidrag till forskningen och det specialpedagogiska fältet. Studien 

har verklighetsförankring då respondenterna som har deltagit i studien är verksamma och 

legitimerade lärare för att undervisa elever i engelska i årskurs 7-9. 

 

Denscombe (2016) hävdar att intervjuareffekten innebär att data kan påverkas av forskarens 

personliga identitet. Jag var därför noga med att tänka igenom hur jag skulle förhålla mig 

neutral. Jag höll mig till frågorna som var noggrant genomtänkta och utprovade. Jag var även 

noga med att hålla tiden så att inga stora utsvävningar skedde under intervjuerna. Till största 

delen avvändes öppna frågeställningar för att kunna få del av respondenter upplevelser. Mitt 

genuina intresse för ämnet och av respondenternas upplevelser medförde en öppenhet hos mig 

att förändra min ståndpunkt om jag under studiens gång skulle få nya insikter. Den empiriska 

datan spelades in på en i-pad under intervjuerna och transkriberades därefter ordagrant. 

Respondenterna erbjöds att ta del av utskrifterna för att ha möjlighet att rätta till eventuella 

missuppfattningar, utveckla eller nyansera uttalanden. Samtliga respondenter tackade nej till 

erbjudandet. Ingen av respondenter ansåg att det var nödvändigt. Inte heller det sjätte steget i 

Georgis fenomenologiska analysmetod är genomfört, vilket innefattar att det resultat man 

kommit fram till verifieras av respondenterna. Detta skulle kunna ses som en brist i 

framställningen av resultatet, eftersom min tolkning av lärarnas upplevelse kan ha fått 

företräde framför respondenternas. 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser av hur man bör bemöta elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska, för en framgångsrik undervisning 

där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska. För att precisera syftet har de 

tre frågeställningarna: Hur upplever lärarna bemötandets betydelse i mötet med elever i läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska? Vilka 

undervisningsmetoder/strategier upplever lärarna är framgångsrika för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ska nå målen i engelska? Vilka svårigheter upplever lärare med att 
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undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska? använts. I studiens resultat har 

frågeställningarna besvarats. Den fenomenologiska analysen av respondenternas svar har lett 

fram till de gemensamma nämnarna, essenserna, trygghet som skapar tillit samt meningsfull 

undervisning, vilka resultatdiskussionen utgår ifrån.  

7.2.1 Tillit som skapar trygghet  
I den fenomenologiska analysen har essensen tillit som ger trygghet framkommit. Tillit är 

betydelsefullt i flera avseenden i lärarnas bemötande av elever i undervisningen i engelska. 

Lärarnas upplevelse är att bemötandet är betydelsefullt och grunden för en framgångsrik 

undervisning. I bemötandet sker ett relationsskapande där ömsesidig tillit mellan lärare och 

elev skapas. Då tilliten mellan lärare och elev byggts upp skapas, enligt lärarnas upplevelse, 

en trygghet. Lärarna upplever att tillit och tryggheten är de komponenter som krävs för att 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska bygga upp det självförtroende som behövs för 

att de ska våga prestera vilket leder elevernas utveckling framåt. Lärarnas upplevelse 

överensstämmer med Hoien och Lundberg (2013) och Håkansson och Sundbergs (2012) 

konstaterande om att lärarens bemötande av eleverna påverkar elevernas prestationer och 

motivation i skolarbetet. Det framgår tydligt att då läraren i sitt bemötande av eleven visar att 

läraren tror på att eleven kan, samt har ett bemötande som genomsyras av en varm personlig 

relation upplever eleven att läraren bryr sig och elevens möjligheter för utveckling och 

inlärning ökar. 

 

I kursplanen för engelska årskurs 7-9 i Lgr 11 (2011a) beskrivs det att undervisningen bland 

annat ska syfta till att eleverna utvecklar en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika 

situationer och för skilda syften. Kursplanen i engelska bygger på en kommunikativ språksyn 

där språket lärs in för att användas i interaktion och kommunikation. Börjesson (2012) hävdar 

att exponeras för språket bidrar till ett ökat ordförråd. Då läraren använder målspråket i 

undervisningen ökar också elevernas användning av språket. Skolinspektionens (2011a) 

kvalitetsgranskning av undervisningen i engelska i grundskolans årskurser 6-9 bedömde att 

det behövs åtgärder när det gäller området kommunikativ förmåga, trots att det i en 

internationell jämförelse konstateras att Sverige är det land där engelska tycks användas allra 

mest i undervisningen (Skolverket, 2004). Samtliga lärare i studien har ambitionen att 

kommunicera på engelska med eleverna i undervisningen i engelska, uppfattningen om vad 

som är optimal mängd av kommunikation på engelska varierar dock. Vissa lärare upplever att 

det finns svårigheter med att enbart använda engelska i undervisningen. Argument finns för 
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att vissa moment behöver ske på svenska för att alla elever ska ha möjlighet att förstå. I 

lärarnas livsvärld är det betydelsefullt att vara lyhörd och att ha en känsla för gruppen så att 

man anpassar användandet av språket efter vad gruppen är mottaglig för. Enligt Hoien och 

Lundberg (2013) sker progressionen i undervisningen utifrån genomsnittets prestationsnivå, 

vilket leder till att eleverna i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får problem att följa med i 

undervisningen. Majoriteten av lärarna upplevs vara medvetna om problematiken och 

beskriver att det är viktigt att ha strategier för att känna av och kontrollera att alla elever 

hänger med i undervisningen. Dock upplever samtliga lärare att svårigheten är att räcka till 

för att anpassa och individualisera undervisningen för alla elever, vilket kan leda till att elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får problem att följa med i undervisningen. Majoriteten av 

lärarna upplever att lärarnas avkännande bemötande genom strategisk användning av språket 

inger tillit och skapar trygghet för eleverna. Dock fanns det ett fall där läraren tycks uppleva 

det viktigare att följa sin övertygelse om att det är framgångsrikt att endast kommunicera på 

engelska, än att anpassa sig till gruppen och försäkra sig om att alla förstår innehållet. Läraren 

upplever att agerandet har bidragit till att det skapats en otrygghet hos vissa elever och 

bemötandet har påverkats negativt. Dilemmat som läraren står inför är att följa uppdraget 

genom att utmana eleverna i undervisningen, kontra framgångsrika relationer och att nå alla 

elever. Tjernberg (2013) framhäver vikten av att lärarna ger alla elever utmaningar i sitt 

lärande oavsett vilken nivå de befinner sig på. Taube (2014) hävdar att undervisningen 

behöver läggas upp så att eleverna inte möter alla svårigheter på en gång för att eleverna ska 

behålla lusten att lära. Resultatet visar att lärarna försöker anpassa undervisningen, men deras 

upplevelse är att det är en svår balansgång att utmana alla elever på rätt nivå när eleverna har 

så olika förkunskaper i engelska. Problematiken att definiera vilken balans av 

språkanvändning som är optimal i undervisningen kvarstår. Vid överanvändning av språket 

riskerar elevernas möjligheter till utveckling att undergrävas. Vid begränsat användande 

riskerar elever istället att understimulans och hindras i möjligheten till utveckling. Läraren har 

en utmanande och betydelsefull roll i att känna av vad som är optimalt användande av språket 

för att behålla elevernas tillit och känsla av trygghet.  

 

Studiens resultat visar på en gemensam upplevelse bland lärarna, att många elever är ovana 

och därmed osäkra på att själva kommunicera på engelska. Börjesson (2012) hävdar att 

läraren behöver skapa en god lärmiljö för att eleverna ska våga och få tillit till sin förmåga. 

Likaså upplever lärarna i studien att atmosfären i klassrummet är avgörande för om eleverna 

vågar och har möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Lärarna upplever liksom 
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Börjesson (2012) att goda språkinlärare blir framgångsrika då de känner trygghet med läraren 

och atmosfären i klassrummet. När eleverna är trygga tror de på sig själva, tar risker och är 

inte rädda för att göra misstag. Två av lärarna upplever dock att de undervisar i grupper där 

atmosfären inte är tillåtande. I dessa grupper upplever lärarna att det är dominanta ledare och 

elevers attityder som förstör för gruppen och hindrar övriga elever från att delta aktivt. 

Alexander Passe (2006) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta undviker 

uppgifter som riskerar att visa deras svårigheter och att de föredrar mindre synliga strategier. 

Lärarna i studien upplever att eleverna blir passiva och undviker aktivt deltagande när det inte 

råder en tillåtande atmosfär i klassrummet. När tillit och trygghet saknas upplever lärarna sig 

ha misslyckats med sitt uppdrag. Studiens resultat visar att lärarnas upplevelse liksom Hattie 

(2014) och Tjernberg (2013) att läraren tillhör de starkaste påverkansfaktorerna för en 

framgångsrik undervisning. Läraren har en viktig uppgift i att visa vilket beteende som är 

tillåtet i undervisningen i engelska samt skapa klassrumsmiljöer där eleverna känner trygghet 

och där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande. Även Skolinspektionen (2011) 

betonar att ett stort ansvar vilar på de enskilda lärarna att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna. Lärarnas upplevelse överensstämmer med Börjesson (2012) om att när 

eleverna känner tillit och trygghet med läraren, gruppen och atmosfären i klassrummet finns 

förutsättningarna för eleverna att bli goda språkanvändare. Framgångsrikt bemötande gällande 

kommunikationen i undervisningen handlar, som jag ser det, snarare om lärarens förmåga att 

skapa förutsättningar för eleverna att känna tillit och trygghet till att själva kommunicera än 

hur många minuter av lektionen läraren kommunicerar på engelska. 

 

Lärarna upplever att kontinuitet leder till tillit och trygghet. När läraren känner till elevens 

kunskaper kan läraren individualisera undervisningen och eleverna kan bli delaktiga i 

besluten. Tryggheten är viktig för att lärarna ska göra eleverna delaktiga i besluten i 

undervisningen. Watkins (2009) anser att när undervisningen erbjuder eleverna ett reellt 

inflytande i klassrummet tar eleverna ansvar för det egna lärandet genom att de engagerar sig 

i undervisningen i större utsträckning. I lärarnas livsvärld är det även framgångsrikt att elever 

i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är delaktiga i besluten kring de anpassningar och det insatta 

stödet som de erbjuds. Lärarnas upplevelse är dock att elevens förmåga till delaktighet skiljer 

sig åt beroende på vad eleven har för svårigheter och vad besluten handlar om. Lärarnas 

bemötande är avgörande för tilliten och tryggheten i dessa beslut. 
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I Styrdokumenten (Skolverket, 2011a) framkommer alla elevers rätt till utbildning. Alla 

elever ska vara trygga i att de får stöd och stimulans i undervisningen. Lärarna i studien har 

dock en upplevelse av att inte räcka till och hinna med alla elever. Enligt lärarnas upplevelse 

behövs det fler speciallärare/specialpedagoger för att det individuella stödet ska bli tillräckligt 

och kunna genomföras. Lärarna har även en upplevelse av att tillgången till stöd i engelska 

inte prioriteras lika högt som i de andra kärnämnena, svenska och matematik. Eftersom 

engelska är ett av dessa tre kärnämnen som elever måste vara godkända i när de lämnar 

grundskolan upplever lärarna att stöd till elever borde prioriteras lika högt i engelska. 

Studiens resultat visar att tillgång till mer kunskap och stöd för både lärare och elever skulle 

leda till att lärare upplever sig tryggare med tillit till den egna förmågan för att få alla elever 

att nå kunskapskraven i engelska.  

7.2.2 Meningsfull undervisning 
I den fenomenologiska analysen har essensen meningsfull undervisning framkommit. 

Studiens resultat visar att det i lärarnas livsvärld är framgångsrikt när eleverna inser varför de 

lär sig engelska och förstår vilken nytta de har av att lära sig engelska. När eleverna förstår 

syftet med undervisningen, att de har användning av kunskaperna som de får från 

undervisningen i engelska i sin vardag, upplever lärarna att eleverna blir motiverade, att 

undervisningen upplevs meningsfull och kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Enligt Miller-

Guron och Lundberg (2000) och Hedman (2013) har många elever hög motivation att lära sig 

engelska, eftersom det engelska språket är förknippat med hög status och finns i barnens 

omgivning från tidig ålder. Även lärarnas upplevelse är att eleverna blir motiverade till att 

lära sig engelska eftersom eleverna i sin vardag ständigt har engelska runt sig. Dock upplever 

lärarna att det är en stor nivåskillnad mellan elevers kunskaper vilket upplevs vara en stor 

svårighet i bemötandet av elever i undervisningen i engelska. Lärarnas upplevelse av 

kunskapsskillnaderna överens stämmer med resultaten från Skolinspektionens (2011) 

kvalitetsgranskning som visade en betydande spridning i provresultaten både mellan individer 

och mellan skolor. Siffrorna pekar på en enorm skillnad mellan majoriteten elever som 

ständigt utvecklar sin engelska i skolan och på fritiden, och den mindre gruppen elever som 

möter lika mycket engelska eller mer utanför skolan men som brister i läsförmåga. Det är en 

utmaning för lärarna att anpassa och utforma undervisningen så att den passar samtliga elever. 

Miller Guron och Lundberg (2000) och Sandberg varnar för att låta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi läsa reducerad kurs eftersom det leder till att eleven får problem att 

följa med i den ordinarie undervisningen. Problematiken med att möta alla nivåer och att 
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anpassa undervisningen för att passa samtliga elever ställer stora krav på läraren i bemötandet 

av eleverna. 

 

Lundberg (2002), Ganschow, Sparsk och Javorsky (1998) och Laine (2011) konstaterar att 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta har problem att lära sig ett andraspråk på grund 

av de fonologiska svagheterna dessa elever har. Myrberg (2007) konstaterar att trots att det 

svenska och engelska språkets ortografier skiljer sig åt så märks läs- och skrivsvårigheter 

tydligt hos båda språken i form av dålig ordavkodning, långsam osäker läsning samt 

stavningssvårigheter. Lärarna märker av att vissa elever har dessa svårigheter och upplever att 

läs- och skrivsvårigheterna är en av anledningarna till att det är stora skillnader i 

kunskapsnivåer hos de enskilda eleverna i undervisningen i engelska. Resultatet från studien 

visar att lärarna upplever det framgångsrikt att bemöta elevernas olikheter genom att 

individualisera uppgifterna både för att kunna möta alla elever och för att undervisningen ska 

kännas meningsfull för de enskilda eleverna. Skolinspektionens granskning av undervisningen 

i engelska (2011) bedömde att undervisningen var dåligt anpassad till elevernas behov, 

eftersom många lektioner genomfördes på ett likartat sätt och alla elever arbetar med samma 

saker och på samma sätt. Studiens resultat visar att lärarna är medvetna om behovet av att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov, ha en strukturerad samt varierad undervisning. 

Lärarna upplever att de individualiserar undervisningen genom att hitta vilken kunskapsnivå 

respektive elev befinner sig på så att individerna får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen 

nivå samt genom att välja material som utgår från elevernas intresse. Lärarnas upplevelse är 

dock att det är svårt att individualisera undervisningen eftersom de undervisar stora grupper i 

engelska. Lärarna upplever att det finns flera elever i varje grupp som har behov av 

anpassningar och att det är svårt för lärarna att hinna ge varje enskild elev individuell hjälp. 

Trots att lärarna upplever att de vet hur man bör bemöta alla elever för en framgångsrik 

undervisning hindrar i vissa fall tillgången till tid, kunskap och resurser lärarna från att 

genomföra det i praktiken, vilket leder till en känsla av otillräcklighet hos lärarna.  

 

I lärarnas livsvärld tycks motsatsen till individualiserad undervisning vara att följa ett 

läromedel. Flera lärare upplever att det finns ett samband mellan strukturerad undervisning 

och användandet av läromedel. Lärarna upplever att det är framgångsrikt att använda 

läromedel till elever som har svårigheter i engelska, eftersom det ger ett konkretare och 

fastare upplägg med tydlighet och struktur. Börjesson (2012) talar om vikten av ett stort 

ordförråd och att hjälpa eleverna att effektivisera sin ordinlärning. Lärarna upplever att arbete 
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med läroböcker är ett bra sätt att utöka ordförrådet på, dock upplever de liksom Oulette 

(2006) beskriver att eleverna behöver lära sig orden i ett sammanhang för att få en fördjupad 

förståelse av dem. Lärarnas upplevelse är att ordinlärningen inte är motiverande för eleverna 

när de arbetar med läroböcker eftersom de inte ser användbarheten tydligt. Lärarna upplever 

att det är dåligt att använda läromedel ur individualiseringssynpunkt och att innehållet är 

omotiverande för eleverna. Användandet av läromedel tycks vara skamligt vilket är 

bekymmersamt då det uppenbarligen är framgångsrikt i vissa sammanhang. Framgångsrikt 

arbetssätt för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tycks vara en kombination mellan 

strukturerad och individualiserad undervisning. 

 

Studiens resultat visar att det på de flesta skolor inte finns tillgång till särskilt stöd till elever i 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i engelska. Den enda möjligheten till att få extra tid och 

stöd i engelska är att välja bort B-språk och istället läsa svensk-engelska. Tholin och 

Lindqvist (2009) som har granskat svensk-engelska undervisningen konstaterar att 

verksamheten i svensk-engelska varierar både mellan och inom enskilda skolor och 

efterfrågar en kursplan med mål och syftesbeskrivningar. Resultatet av studien visar inte att 

lärarna upplever en efterfrågan av detta, dock är det uppenbart att lärarnas upplevelse av 

organisationen av ämnet och innehållet varierar. Framgångsrik och meningsfull undervisning 

för elever som läser svensk-engelska är enligt lärarnas upplevelse att eleverna får extra tid för 

att hinna klart uppgifter, men även att i mindre grupp få individuell hjälp av den ordinarie 

läraren som undervisar i engelska. För en högre måluppfyllelse är en klarare beskrivning av 

ämnet önskvärd. 

 

Resultatet i studien visar att det finns elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i varje grupp. 

De flesta lärarna kan snabbt identifiera individer och antal elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i sina undervisningsgrupper. Det är på ett vis förvånande att inte alla 

lärare har kontroll på exakt hur många elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi de möter i 

undervisningen. Björklund (2011) konstaterar att upplevelsen av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är individuell och hur eleverna upplever behovet av kompensatoriska 

hjälpmedel varierar. Även Wennås Brante (2013) hävdar att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

kan vara olika omfattande och beroende på komplexiteten varierar graden av svårigheterna 

individuellt. Lärarnas brist på kontroll kan ses som ett bevis på att lärarna anpassar 

undervisningen och möter eleverna utifrån varje enskild individ där en läs- och 
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skriv/dyslexidiagnos inte är avgörande. Lärarnas inkluderande bemötande av samtliga elever 

leder till meningsfull och framgångsrik undervisning.  

7.3 Slutsats 
Språk möjliggör kommunikation mellan människor och länder. Språk har en potential att göra 

världen bättre. Förmågan att lära sig språk, att utveckla och använda sina kunskaper med 

trygghet och glädje är av stor betydelse. Kunskapsintresset i min studie som exemplifierar och 

illustrerar fenomenologisk ansats och analys, fokuserar essensen i lärarnas upplevelse av hur 

man bör bemöta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i ämnet engelska, 

för en framgångsrik undervisning där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven. Lärarna 

upplever att bemötandet har en stor betydelse i mötet med eleverna. Lärarna upplever att det 

finns en mängd olika framgångsfaktorer att beakta i bemötandet av elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i engelska. Lärarna upplever även att det finns vissa 

svårigheter som påverkar bemötandet av eleverna negativt i undervisningen i engelska. 

Lärarnas gemensamma upplevelser av de undersökta fenomenen kan dock sammanfattas i 

essenserna tillit som skapar trygghet samt meningsfullt lärande. Framgångsrik undervisning i 

engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi handlar därmed om att läraren bör 

bemöta dessa elever med tillit för att skapa trygghet både hos eleven och i klassrumsmiljön 

samt att skapa en undervisning som eleven upplever är meningsfull att delta i och som 

motiverar till att utföra de uppgifter som eleven tilldelas.  

 

Studien om lärares uppfattningar om hur man bör bemöta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen, för en framgångsrik undervisning där alla elever 

har möjlighet att nå kunskapskraven i engelska är ett bidrag till hur man kan medvetandegöra 

lärare och specialpedagogisk kompetens om hur undervisningen i engelska kan 

vidareutvecklas. Det står klart att det behövs mer forskning kring sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och undervisningen i engelska. Det finns ett stort behov av att alla 

lärare får kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi både under lärarutbildningen och i 

fortbildningssammanhang, eftersom alla lärare möter elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

i alla ämnen. En specialisering mot engelska i speciallärarutbildningen är önskvärd för att 

speciallärare mer framgångsrikt ska kunna handleda samt stötta lärare och elever att utvecklas 

i undervisningen i engelska. 
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7.4 Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är intervjuer av elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

årskurs 7-9, för att få deras syn på vad som enligt dem är framgångsrik undervisning i 

engelska. Det skulle komplettera denna studie där endast lärarnas upplevelser framkommer. 

Det vore även intressant att intervjua speciallärare/specialpedagoger om deras upplevelse om 

varför det inte är lika självklart att elever får stöd i engelska som det är i matematik och 

svenska. Ett förslag på vidare forskning är att observera undervisningen i engelska för att 

upptäcka hur den kommunikativa biten fungerar, vilka undervisningsstrategier och 

anpassningar som lärarna verkligen använder i undervisningspraktiken. Ytterligare förslag till 

vidare forskning är att undersöka huruvida ett språkutvecklande arbetssätt gynnar eleverna i 

språkutvecklingen i engelska samt att undersöka lärares digitala kompetens i förhållande till 

engelska för det visuella stöd som elever behöver i språkutvecklingen i engelska. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärare som undervisar i engelska i åk 7-9 
Utbildning 

1. Vad har du för pedagogisk utbildning? 
2. Är du behörig att undervisa i ämnet engelska i åk 7-9?  
3. Hur många år har du undervisat i ämnet engelska? 
4. Vilka årskurser undervisar du just nu i engelska?  
5. Har du någon (specialpedagogisk) utbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  

Måluppfyllelse 
6. I vilken årskurs börjar eleverna läsa engelska på skolan? 
7. Hur ser måluppfyllelsen i engelska ut i åk 7-9 i din grupp? 
8. Om du skulle beskriva vilka elever som har problem i ditt klassrum, hur skulle du 

beskriva dem? Varför har dessa elever problem? 
9. Har du elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i din grupp?  

Undervisningsstrategier & Anpassningar 
10. Vad upplever du är framgångsrik undervisning i engelska? 
11. Vilka undervisningsmetoder/strategier använder du för att utveckla elevernas 

engelskkunskaper och för att eleven ska ha möjlighet att nå målen? 
12. Hur upplever du bemötandets betydelse i undervisningen? 
13. Hur bemöter man elever med läs-och skrivsvårigheter på bästa sätt i 

engelskundervisningen? 
14. Hur motiverade upplever du att dina elever är till undervisningen i engelska? Skiljer 

det sig åt? Har du några teorier om varför? 
15. Använder du dig av något läromedel i din engelskundervisning? Vilket? Fördelar? 

Nackdelar? 
16. Vilken typ av anpassningar använder du dig av i undervisningen i engelska för elever 

med läs- och skrivsvårigheter?  Individ? Grupp? Organisationsnivå? 
17. Vilka alternativa verktyg använder du dig av i din undervisning i engelska till elever 

med läs- och skrivsvårigheter? 
Särskilt stöd 

18. I vilken årskurs börjar man ge särskilt stöd i engelska på din skola?  
19. Vem ger stöd i engelska åt elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på din skola?  
20. Hur ges stöd i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  
21. Hur delaktiga upplever du att eleverna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är i 

besluten kring anpassningar och det insatta stödet i skolan? 
22. Upplever du att eleverna får det stöd de behöver? 
23. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 
Betyg och bedömning 

24. Har det hänt att du har använt dig av undantagsbestämmelsen i betygssättningen? Vad 
föranledde det beslutet? Vad gjorde ni för att använda undantagsbestämmelsen? 

Avslutning 
25. Övriga kommentarer? 
26. Finns det något område som du tycker att jag missat? 

 
 
 
 
 


