
 

 

   
 
 

”Skolan är egentligen bara för de 
normala” 
  

Elevers erfarenheter av dyslexi och skolans undervisning i engelska 

”School is actually just for the normal” 
 
Students’ Experiences of Dyslexia and English Teaching in School 

 
Camilla Zetterqvist 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet: Inriktning mot språk,  läs och skriv  

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng 

Handledare: Karin Forsling 

Examinator: Hector Pérez Prieto 

2016-06-03 



 

 

Abstract 
The purpose of this study is to describe four students’ experiences of dyslexia and supportive 
arrangement regarding teaching of the foreign language English. The study is qualitative with 
an approach of perspectives of special education as a theoretical basis. Data were collected 
through semi-structured interviews with four students from secondary school. The study is 
retrospective and focuses on the students’ experiences regarding dyslexia, English teaching 
and special education. The result shows that the four students all have experienced failure and 
frustration and teaching where they were not included in the class-room. They have also 
expeienced moments when they felt that they got the right kind of support according to their 
difficulties. 
 
Keywords 
Dyslexia, teaching in English, students experiences, perspectives of special education, 
qualitative study, retroperspective, supportive arrangement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva fyra elevers erfarenheter av dyslexi och 
stödundervisning i det främmande språket engelska. Det är en kvalitativ studie med 
specialpedagogiska perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Data har samlats in genom halv-
strukturerade intervjuer med fyra elever från gymnasiet. Studien är retroperspektiv och 
fokuserar på studenternas erfarenheter av dyslexi, engelskundervisning och skolans 
stödinsatser. Studiens resultat visar att de fyra eleverna har erfarenhet av misslyckanden, 
frustration och ett lärande där de inte var inkluderade i klassrummet. De har också 
erfarenheter av tillfällen när de kände att de fick det stöd de behövde i relation till deras 
svårigheter. 
 
 
 
Nyckelord 
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stödinsatser, kvalitativ studie, retroperspektiv 
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Inledning 

I min yrkesroll som speciallärare på ett gymnasium sker många möten med elever som har 
dyslexi och svårigheter i engelska. Många av dem har under grundskoletiden fått strategier för 
sitt lärande. Dock finns även elever där lärandet i engelska inte fungerat och som kommer till 
gymnasiet utan att ha nått kunskapskravet för E-nivå från grundskolan. I svensk skola måste 
eleven ha nått de lägsta kunskapskraven för E för att komma in på ett nationellt program i 
gymnasiet. Eleven måste även ha med sig gymnasiekurserna Engelska 5 och Engelska 6 för 
att bli behörig till högskola eller universitet. Detta leder till att undervisningen i engelska för 
elever i svårigheter är av yttersta vikt. Det finns många faktorer som leder till att elever lyckas 
i skolan och likaså är det åt det motsatta hållet.  

Enligt skollag är det skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål oavsett någon funktionsnedsättning (SFS 
2010:800). På så sätt har skolan en skyldighet att möta variation i klassrummet. Som 
speciallärare ska vi ”visa förmåga att kritiskt granska och självständigt identifiera, analysera 
och medverka i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 
2011:186). 

Utifrån detta perspektiv är det därför av intresse att analysera elevers erfarenheter av dyslexi 
och engelskundervisning. Följande frågor är relevanta och av stor vikt och ligger till grund för 
den här studiens syfte. Hur har engelskundervisningen i skolan sett ut? Vilka resultat har de 
nått? Vilka erfarenheter har de av dyslexi och engelska? Vad har fungerat bra? Vad har 
fungerat mindre bra? Vilket stöd har de fått? Till en början var min intention att ställa frågor 
till lärare och rektorer för att analysera och kartlägga extra anpassningar och särskilt stöd. Vid 
närmare eftertanke var det elevernas erfarenhet av engelskundervisning och dyslexi jag ville 
undersöka. Det var således inte lärares och rektorers uppfattningar som var av intresse 
egentligen. I och med detta blev det tydligt att det är eleverna som bär på sina egna 
erfarenheter och att det är där jag ska söka svaren. 

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter av dyslexi och skolans stödinsatser i 
engelskundervisningen.  

 

Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet kommer följande frågeställningar att användas: 
 

• Vilka erfarenheter har eleverna med dyslexi av skolans undervisning i engelska? 
 

• Vilka stödinsatser har eleverna tagit del av? 



 

 2 

Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer styrdokument, Salamancadeklarationen och FN-konventionen att 
lyftas fram.  
 
Grundskolans och gymnasieskolans styrdokument 
Skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det är 
av vikt att det tydligt står att skolan har ett kompensatoriskt ansvar vilket leder till att 
utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers behov.  
 

Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. 
Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i 
deras förutsättningar. Detta innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå 
så att eleverna får förutsättningar att lyckas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(SKOLFS 2014:40, s.10). 

 
De elever som på grund av en funktionsnedsättning möter svårigheter i att nå 
kunskapskraven har rätt till stöd som gynnar eleven. 
 

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 
finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser (SKOLFS 2014:40, s.10).  

 
Det är således tydligt att elever ska få det stöd som behövs för att uppfylla kunskapskrav 
och att skolan ska ge ett sådant stöd att funktionsnedsättningen inte påverkar 
utbildningen på ett negativt sätt.  
 
I skollagen står det även att man i utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika 
behov. Där framgår det tydligt att läraren ska: 

 
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, 

• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och 

• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen  

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande (Skollag SFS 2010:800, sid 
12). 

 
Detta innebär att läraren ska ansvara för att alla elever kan påverka sin undervisning. Elever 
ska få tycka till om sin undervisning och dess arbetsformer. De ska även tillsammans med 
läraren utvärdera undervisningen. På detta sätt inkluderas elever i undervisningen och kan 
tillsammans med läraren skapa en undervisningssituation som är hållbar. 
Med stödinsatser i skolan avses: extra anpassningar och särskilt stöd. Dessa två stödinsatser 
skiljer sig åt på följande sätt. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande 
karaktär som kan genomföras i den ordinarie undervisningen. Det behöver inte finnas något 
formellt beslut kring detta. Med särskilt stöd handlar det om mer ingripande karaktär som inte 
direkt går att genomföra i klassrummet. Det är således insatsernas omfattning och varaktighet 
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som skiljer det särskilda stödet från extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektor och 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram (SKOLFS 2014:40). 

 

Salamancadeklarationen och FN-konventionen 
I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står det i enighet med vad skollagen 
säger att varje människa har rätt till att uttrycka sina önskemål angående sin utbildning, för-
äldrar har rätt att vara involverade i deras barns utbildning och att skolan har ett ansvar för att 
alla barn och ungdomar får undervisning som leder till lyckade resultat. 
 
Även i FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 2006) säger artikel 24 att elever med 
funktionsnedsättning ska ges det stöd som behövs för att underlätta studier och att stödåtgär-
derna ska ges i miljöer med målet att ha en fullständig inkludering. FN:s barnkonvention är 
bestämmelser om barns mänskliga rättigheter och dessa återfinns även i grundskolans och 
gymnasieskolans läroplaner (Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013). 
 
 
Litteratur- och forskningsöversikt 
 
Centrala begrepp 
Innan kapitlet Litteraturöversikt ges en kortare beskrivning till ett par centrala begrepp som 
används gällande språk. Alla språk är uppbyggda av olika språkljud som kallas fonem. Fonem 
är språkets minsta enhet och har ingen egen betydelse t.ex. g som i glass och om g byts ut mot 
k får ordet en ny betydelse i ordet klass. Däremot morfem är en betydelsebärande enhet i t.ex. 
mjuk – glass som är två lexikala morfem. I ordet stol + ar + na (stolarna) är stol ett lexikalt 
morfem och ar och na två grammatiska morfem. Ortografi är en ordbild där läsaren direkt 
känner igen ordet och för att göra detta krävs oftast en snabb fonologisk avkodning. Elever i 
läs- och skrivsvårigheter har ofta problem med ordavkodning (ortografi) (Samuelsson, 2006). 
I djup ortografi följer ljuden inte bokstäverna vilket leder till att du som läsare måste känna 
till de olika ljuden som bokstäver kan ha. Ett sådant språk är engelska vilket har många olika 
språkljud vilket innebär att språket inte är transparent. Finska och italienska har en genom-
skinlig ortografi vilket innebär att ljuden följer bokstäverna på ett ljudenligt sätt (Boyesen, 
2006). 
 
Litteraturöversikt 
Följande litteratur bidrar till förståelse för vad dyslexi är och vad det kan innebära. Detta med 
fokus på vilket slags stöd dessa elever kan vara hjälpta av i mötet med ett främmande språk 
till exempel. 
 
Hildén (2012) beskriver att dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig 
funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Vidare menar Hildén 
att 5-8 procent i varje klass har svårigheter med att läsa och skriva. Med det sagt kan man utgå 
från att det finns ett antal elever i varje klass som kan behöva extra anpassningar och stöd med 
detta.  
 
Enligt Svensson (2004) är det fonologiska svårigheter som ligger till grund för dyslexi. Vidare 
lyfter Svensson fram en undersökningsgrupp som uppvisade fonologiska svårigheter i årskurs 
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3 och testade dessa elever igen när de gick i gymnasiet. Det visade sig att svårigheterna fortfa-
rande fanns kvar hos de flesta även i gymnasiet. 
 
Frykmark (2012) menar att barn som haft svårigheter med utvecklingen av modersmålet även 
får problem i mötet med det nya språket som till exempel engelska. Eftersom engelska har ett 
helt annat ljudsystem som är nytt för eleven skapar detta svårigheter. Engelska är ett varie-
rande och inte konsekvent språk. Ortografin är inte transparent och språket har ett komplicerat 
förhållande mellan fonem och grafem. 
 
Även Tjernberg (2013) lyfter fram forskning som visar att elever i dyslektiska svårigheter 
gemensamt har en sämre fonologisk förmåga än jämnåriga elever och att dyslexi ofta har en 
genetisk bakgrund. Dessutom menar Tjernberg att det tidigare fanns forskare som förnekade 
att dyslexi fanns och att det nu finns en vetenskaplig grund som förklarar vad dyslexi är och 
vilka åtgärder som kan förebygga detta. Tjernberg hävdar dock att det inte skett någon stor 
förbättring för elever med dyslexi i skolan. Vilket hon menar syns tydligt i den mängd av för-
tvivlade vårdnadshavare till elever som inte får den hjälp i skolan som de har rätt till. 
 
Hugo (2011) beskriver att eleverna i hans studie hade gemensamma erfarenheter av grundsko-
lan när de kom till gymnasieskolans program IM (Introduktionsprogrammet). Eleverna hade 
låga meritvärden, var omotiverade, hade någon form av läs- och skrivsvårigheter och problem 
med koncentration. De hade också ofullständiga betyg från grundskolan, misslyckanden, då-
liga lärarrelationer, skolk och upplevelser av utanförskap. Studien lyfter hur dessa elever för-
ändras under deras tre år på gymnasieskolans individuella program. Hugo säger att han har en 
vision att alla människor är bildbara och att detta ligger till grund för läroplanen i skolan. 
 
Boyesen (2006) beskriver att ett språks ortografi har konsekvenser för elever i läs- och skriv-
svårigheter. Språk med en genomskinlig ortografi underlättar läs- och skrivinlärningen för 
dessa elever. Med en genomskinlig ortografi menas att språkljud och bokstav hänger ihop. 
Bland andra språk har finska, turkiska och spanska en genomskinlig ortografi. Svenska räknas 
som ett relativt ljudnära språk. Sedan finns ogenomskinliga eller djupa ortografier vilket bety-
der att språkets ljud och bokstäver inte hänger ihop och där bokstäver kan ha många olika 
ljud. Engelska är ett språk med djup eller ogenomskinlig ortografi vilket innebär svårigheter 
för många elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom menar Boyesen att det inte räcker 
med att ge dessa elever specialpedagogiskt stöd. Det är lika viktigt för elevernas språkutveckl-
ing att känna trivsel, motivation och samarbete. 
 
Vidare lyfter Holmberg (2007) vikten av en strukturerad undervisning för att lära sig ett 
språks koder. Elever med dyslexi behöver lära sig de alfabetiska koderna för att lära sig läsa 
och stava på engelska. Engelskan har en komplicerad ortografi vilket leder till att det finns 26 
bokstäver som har 43 olika språkljud. Holmberg förespråkar en multisensorisk undervisning 
där man använder sig av många olika kanaler för att stärka språket. 
 
Forskningsöversikt  
I sökandet av tidigare forskning kring elevers erfarenheter av dyslexi i samband med 
andraspråksinlärning finns det inte omfattande forskning. Dock går det att finna mer forskning 
kring dyslexi och annan skolrelaterad problematik. Gibson och Kendall (2010) menar att det 
behövs mer forskning kring elevens egna erfarenheter av dyslexi och lärande. Denna 
forskning kan leda till en större förståelse för den icke-traditionella elevens lärande och för att 
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kritiskt granska skolans övergripande pedagogik. Följande artiklar behandlar i första hand 
dyslexi och andraspråksinlärning. Dock med olika ansatser. De flesta artiklarna utgår från 
studier av andras erfarenheter och uppfattningar. Simon (2000) ger en mer personlig studie 
som ger en värdefull bild av läs- och skrivsvårigheter i samband med ett andraspråk. 
 
Simon (2000) antar en personlig ansats genom att beskriva hur hon trots sina läs- och 
skrivsvårigheter i tidig ålder lärde sig det främmande språket, franska. Dessutom har Simon 
utbildat sig till språkvetare och menar att denna personliga forskning också har ett värde. I 
artikeln för hon ett resonemang kring egna erfarenheter och lyfter fram olika forskares 
uppfattningar. Simon menar att vikten dock ligger i att få stöd även i det andra språket på rätt 
sätt. Simon väntade länge med att närma sig ett andra språk och när hon till slut var tvungen 
att lära sig ett främmande språk i sin utbildning antog hon utmaningen. Av Simons artikel kan 
man utläsa att om eleven har haft svårigheter i att lära sig att läsa sitt första språk kommer det 
förmodligen att vara likadant med det andra språket. Det behövs tillämpas träning i 
fonologi/ortografi, syntax och semantik. Simon menar att detta inte är någonting som bara ger 
med sig på egen hand. Dessa färdigheter behöver stärkas i modersmålet men även i arbetet 
med det främmande språket. Simon lyfter även fram hur brist på motivation och ångest kring 
sin inlärning kring modersmålet även kan påverka mötet med det främmande språket. Simon 
förespråkar vikten av fonologisk medvetenhet och strukturerad språkinlärning och är kritisk 
med den metod som på engelska kallas ”The wholeness of language”. Hon menar att tyngden 
behöver läggas på att lära sig strukturen av språket med tydliga förklaringar. Likaså att få 
grundlig träning i grammatiska mönster för att på ett lättare sätt förstå språkstrukturer. Vidare 
måste tidsaspekten tas i beaktning; en del elever behöver mer tid än andra.  
 
Borodkin och Faust (2014) lyfter en viktig aspekt av hur viktigt det är att lära sig ett 
främmande språk och att detta är något som det moderna samhället idag kräver. Invandrare 
behöver lära sig det främmande språket i det land de flyr till och även individer som aldrig 
lämnar sitt hemland behöver lära sig främmande språk. Detta på grund av akademiska skäl 
och sociala inramningar. Deras studie visar att om man har svårigheter i sitt första språk är 
sannolikheten stor att detta även gäller i det andra språket. De har även kommit fram till att 
det behövs diagnosmaterial och utveckling av lärverktyg för att kunna ge rätt stöd till dessa 
elever för att ge bättre förutsättningar för elever att lyckas trots svårigheter. 
 
Enligt Rontou (2012) behöver elever i svårigheter med ett andra språk mindre grupper med 
riktad undervisning för att eleverna ska lyckas. Hon tar även upp aspekten av tid. Elever ska 
inte begränsas av tidsaspekten utan få mer tid till arbetsuppgifter om de behöver. Vidare 
menar Rontou att man ska kunna arbeta med uppgifter på olika sätt utifrån sina färdigheter 
och förmågor. Hon lyfter ett exempel där grekiska elever arbetat med en lyssningsövning där 
eleverna kunde arbeta med tillhörande uppgifter kring den på olika sätt.  
 
Miller-Guron och Lundberg (2000) tar upp en intressant studie där engelsklärare i Sverige 
menar att det finns elever som trots dyslexi presterar bättre i engelska än i svenska. Detta 
gällde förmågan att läsa; eleverna med dyslexi fick bättre resultat i att läsa engelsk text. 
Miller–Guron Lundberg menar att det kan bero på socio-kulturella och känslomässiga 
faktorer. Samt att det även kan finnas en stark motivationsfaktor som är drivande. 
 
Kalindi, Tong, Wong och Lee (2015) presenterar en studie där kinesiska barn med dyslexi är 
svaga läsare i både kinesiska och engelska eller svaga läsare i endast engelska delades upp i 
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olika grupper. De kom fram till att det är möjligt att vara en svag läsare i en ortografi men inte 
i en annan. Vidare framhäver de att detta kan bero på att eleverna inte fått samma mängd av 
lästräning. I den grupp där eleverna var svaga läsare i både kinesiska och engelska framgick 
det att de hade varit hjälpta av lästräning i större utsträckning. Att eleverna får en fonologisk 
säkerhet i språket underlättar förmågan att läsa. Studien har således bekräftat att det är viktigt 
med lästräning i form av rapid automatized naming (RAN). Det vill säga att öka 
läshastigheten och automatisera ljuden. För elever som har svårigheter i att lära sig ett 
främmande språk (engelska) behövs tidig lästräning för att befästa en fonologisk och 
ortografisk säkerhet. 
 
Lundberg (2002) lyfter i sin studie att den ortografiska strukturen i ett språk har betydelse för 
elever med läs och skrivsvårigheter. I de språk där ortografin (språkets struktur) inte är 
transparenta (vilket innebär ett avstånd mellan ljud och ordets stavning) kan detta leda till 
svårigheter för dessa elever. Engelska är ett språk med djup ortografi (ljud och stavning är 
inte ljudenliga) till skillnad från till exempel finska och italienska där ljud och bokstäver är 
transparanta (orden är ljudenliga). Även Lindgren och Laine (2011) bekräftar detta i sin 
studies resultat. Studien visar att engelskans djupa ortografi är svårhanterlig för elever med 
dyslexi. Detta i samband med att engelska är det främmande språket. Det är framförallt 
läshastigheten och att skriva som innebär svårigheter och då främst att skriva och stava rätt. 
Detta menar Lindgren och Laine inte bara är en utmaning utan något som är av stort intresse 
för hur undervisningen planeras. 
 
Wennås Brante (2013) framför viktiga aspekter av diagnosen dyslexi. Hon menar att effekter-
na av dyslexi kan se olika ut för eleverna. Därför säger Wennås Brante att det är viktigt att 
lärare är medvetna om detta både gällande yngre och äldre elever. Fortsättningsvis lyfter hon 
att lärare behöver känna till elevens starka och mindre starka förmågor för att ge rätt stöd i 
deras läsutveckling. Det som är svårt för en elev kan visa sig vara en annans elevs styrka. 
Detta menar Wennås Brante är en kritisk aspekt som lärare bör vara medvetna om och förstå 
att det är lärarens kunskap om eleven som kan bidra till ökade möjligheter i elevens studier. 
 
Gibson och Kendall (2010) argumenterar för att skolan inte har rätt förutsättningar för att 
kunna ge eleverna gott självförtroende och rätt undervisning för att de ska lyckas i skolan. De 
menar att det behövs mer forskning kring undervisning av elever och funktionsnedsättningar 
samt en bredare lärarutbildning där lärare får med sig kunskap om detta. Om inkludering ska 
fungera behöver lärare utveckla sin profession. Vidare menar Gibson och Kendall att skolan 
bör ta ett större ansvar gentemot elevens självkänsla. Deras studie visar nämligen att många 
elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi upplever misslyckanden i skolan. Till följd 
av detta får eleverna också lågt självförtroende som i vissa fall är riktade mot lärarens bemö-
tande av dem. Det kan handla om möten där läraren uttrycker att elevens bristande förmåga 
aldrig kan förbättras.  
 
Vidare beskriver Anderson (2009) i sin studie hur fyra elever med dyslexi i åldern 10-11 upp-
levde kraven på läsundervisning i klassrummet. Resultatet av studien visar att eleverna, då de 
inte hann med i undervisningen i klassrummet blev marginaliserade. De fick då undervisning i 
en mindre grupp utanför klassrummet vilket ledde till en känsla av exkludering. Dock menade 
eleverna att det även var positivt i den mindre gruppen då arbetsklimatet passade dem bättre 
vilket också ledde till bättre självförtroende. Å andra sidan kände de att de missade klass-
rumsaktiviteter och att de inte tillhörde klassen på samma sätt som de andra. Anderson menar 



 

 7 

att studien visar att elever ofta har stor insikt kring sina svårigheter och att de borde bli mer 
involverade kring sin studiesituation. Anderson är övertygad om att eleverna i hennes studie 
hade kunnat bidra med förslag på praktiska lösningar som hade lett till bättre förutsättningar 
och en mer positiv utveckling för dem. 
 
Samtliga artiklar ger en förståelse för att elever med läs- och skrivsvårigheter i sitt första 
språk även kan ha det i inlärningen av ett främmande språk. Speciellt engelska är ett svårt 
språk där ortografin är komplicerad och kan kräva riktat stöd i inlärningen. Främst visar sig 
svårigheterna i att läsa och skriva engelska. Därför behövs också alternativa 
inlärningsmetoder och verktyg för att lära sig. Det visar sig även att det är viktigt att förmedla 
detta till eleven så att eleven inte på något sätt känner sig dum eller okunnig. Artiklarna tar 
även upp att lärare som undervisar i ett främmande språk bör känna till hur man arbetar med 
elever med läs och skrivsvårigheter. Det är viktigt att de elever som behöver får extra 
anpassningar och stöd i engelska tidigt.  
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Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta kapitel belyses studiens teoretiska utgångspunkt - specialpedagogiska perspektiv.  
 
Specialpedagogiska perspektiv 
Eftersom studiens syfte är att beskriva vilka erfarenheter elever med dyslexi har av 
stödinsatser i skolans engelskundervisning är det intressant att iaktta detta genom 
specialpedagogiska perspektiv. Samtliga elever i denna studie har på något sätt fått ta del av   
stöd som kan relateras till olika specialpedagogiska perspektiv. På vilket sätt? 
 För att besvara en sådan fråga är det lämpligt att relatera detta till de perspektiv som Nilholm 
(2007) och Persson (2007) beskriver. Nilholm presenterar tre perspektiv som han menar har 
en avgörande betydelse för hur man ser på specialpedagogik. Dessa tre perspektiv är det 
kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Studien 
kommer främst att undersöka hur skolan möter elever med läs- och skrivsvårigheter i ämnet 
engelska i relation till det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Dock kommer även 
dilemmaperspektivet att lyftas i detta kapitel. 

Nilholm (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet fortfarande till stor del dominerar 
skolans bemötande av elever och att detta perspektiv lokaliserar egenskaper och förmågor hos 
individen och ser dessa som problem. Nilholm ger följande exempel på hur detta kan se ut när 
till exempel elever får problem med läs- och skrivinlärning. De frågor som det 
kompensatoriska perspektivet ställer är då: Hur arbetar eleven med det skrivna språket? Vilka 
förmågor är det eleven behöver för att kunna det? Samt vilka brister har eleven som gör att det 
är så stora problem med detta? Frågor som dessa fokuserar enbart på individens förmågor. 
Vidare lyfter Nilholm även det kritiska perspektivet som skiljer sig från det kompensatoriska 
perspektivet. 
 
Nilholm (2007) förklarar att i det kritiska perspektivet ser man helst att ingen ska behöva 
specialpedagogik och att skolan kan möta varje elevs behov. Specialpedagogik blir utifrån 
detta perspektiv något som inte borde finnas och det sätt som specialpedagogik marginaliserar 
elever är inte önskvärt. Nilholm problematiserar det kritiska perspektivet ytterligare i det som 
han kallar dilemmaperspektivet. Vilket innebär att det egentligen är ett perspektiv som helt 
enkelt belyser dilemman. Nilholm nämner tre olika faktorer som är centrala för att förstå hur 
olika dilemman tar form i skolans värld. Dessa tre olika faktorer är politik, mikropolitik och 
undervisning. Politiker vill således att skolverksamheten bedrivs på ett sätt och det förs även 
fram i läroplaner; dock hänvisar politiker ofta till en begränsad budget. Dilemmat här skulle 
kunna vara att skolan inte får det ekonomiska stöd de behöver för att möta elever i olika 
svårigheter. Även om det är skolans skyldighet. Med mikropolitik menar Nilholm att det inom 
skolans väggar finns aktörer med olika perspektiv kring inkludering och specialpedagogik. 
Trots att en och samma skola förhåller sig inom samma väggar kan arbetssätt, vision och 
riktlinjer skilja sig från olika lärare. Detta kan leda till att skolan inte är likvärdig. I den tredje 
aspekten av dilemmaperspektivet handlar det om undervisning. I de skolor där det finns en 
mikropolitik som inte eftersträvar en likvärdig utbildning kan undervisningen i klassrummen 
se olika ut. Nilholm beskriver detta på så sätt att det är svårt att behandla alla elever lika och 
samtidigt anpassa undervisningen efter elevers olikheter och att detta leder till att 
undervisningen kan se väldigt olika ut.   
 
Även Persson (2007) resonerar kring hur vi kan använda oss av olika perspektiv för att förstå 
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hur och varför vi använder oss av specialpedagogik i skolan. Persson menar att det finns 
konsekvenser för vilket perspektiv specialpedagogikens verksamhet bygger på. I ett 
kategoriskt perspektiv är det eleven som har svårigheter och ”att elevurvalet till 
specialundervisning dels kortsiktigt baseras på en akut problembild som dels är 
diagnosrelaterade och individbundna svårigheter hos eleven” (s.166). Vidare jämför Persson 
det kategoriska perspektivet i förhållande till det relationella perspektivet där en 
”specialpedagogisk verksamhet bör ses i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i 
skolan. I ett sådant perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet eller 
interaktionen mellan olika aktörer” (s.166).  
 
Persson (2007) menar att det kategoriska perspektivet bland annat handlar om elever med svå-
righeter som behöver enskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog. Det är den enskilda 
eleven som är i fokus för stödåtgärderna. I det relationella perspektivet är det lärarens peda-
gogiska kompetens som utmanas i form av att anpassa undervisning och stoff till elevens för-
utsättningar i klassrummet. Detta kan också ske med speciallärarens eller specialpedagogens 
stöd i klassrummet. Det är elever i svårigheter och elev, lärare och lärandemiljö är fokus för 
stödåtgärderna med ett långsiktigt tidsperspektiv.  
 
Persson (2007) menar att det perspektiv som traditionellt sett återfinns i skolan är det katego-
riska perspektivet och att det fortfarande lever kvar i dag. Han ställer även frågan vad det kan 
bero på och varför det tar så lång tid för skolan att istället anamma det relationella perspekti-
vet. Persson förklarar att det kategoriska perspektivet direkt svarar till akuta problem i skolan 
på ett kortsiktigt sätt. Det handlar då om snabba lösningar för att lösa problemet. Om man 
förstår specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv handlar det däremot om långsiktiga lös-
ningar där man tar hela verksamheten och elevens svårigheter i beaktning. Persson lyfter att 
ett sådant förändringsarbete tar tid då det relationella perspektivet inte löser problemet här och 
nu. Persson beskriver detta på följande sätt: ”De upplevda problemen kräver lösningar omgå-
ende och de långsiktiga konsekvenserna av kortsiktiga åtgärderna tas inte i beaktning” 
(s.169). Därför menar Persson att ett förändringsarbete bör ske över tid där dessa båda per-
spektiv till en början kan arbeta tillsammans. Det är dock ytterst nödvändigt att skolan använ-
der sig av utvärdering av de specialpedagogiska insatserna och att detta blir en naturlig del i 
skolans verksamhet. Då kan det kategoriska perspektivets begränsningar bli tydliga och där-
med kan det relationella perspektivet ta fasta. 
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Metod 
 
Detta är en kvalitativ och en retroperspektiv studie. Det är elevernas erfarenheter av dyslexi, 
engelskundervisning och stödinsatser som ligger till grund för studiens syfte. Detta leder till 
en kvalitativ metod och analys. Vidare tas även relevanta specialpedagogiska perspektiv i 
beaktning. Detta för att kartlägga hur elevernas stödinsatser ser ut i relation till de olika speci-
alpedagogiska perspektiven. Den kvalitativa metoden innebär i denna studie att semistrukture-
rade forskningsintervjuer genomförs.  
 
Metodval 
För att studiens syfte skulle kunna besvaras användes semistrukturerade intervjuer. Då det var 
elevernas erfarenheter av dyslexi, engelskundervisning och stödinsatser som skulle undersö-
kas behövdes det ställas frågor kring detta. I semistrukturerade intervjuer finns det färdig-
ställda frågor som under hela intervjun kan kompletteras. Tanken är att det ska finnas ut-
rymme för den intervjuade elevens egna tankar och åsikter. Därför var semistrukturerade in-
tervjuer en lämplig metod att använda sig av.  
 
Kvale och Brinkman (2015) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun vill uppnå kvali-
tativ kunskap och inte kvantitativa data. Som mål har den att få nyanserade beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld. De menar att kvalitativ forskning ser intervjuandet som en metod 
och framförallt att analyserandet av intervjuer påvisar detta.  
 
Forskningsintervju 
Ur den kvalitativa forskningsintervjuns perspektiv förstås världen utifrån informanternas syn-
vinkel. Detta sker utifrån analys av deras upplevda erfarenheter på så vis att man vill avslöja 
deras levda värld som den såg ut innan vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkman, 2015). 
Detta leder till att forskningsintervjuer inte är något som lätt kan genomföras. Intervjuerna 
behöver genomföras med förberedelse, genomtänkt genomförande och eftertanke. Kvale och 
Brinkman beskriver intervjuandets sju olika steg på följande sätt: ”(1) tematisering av inter-
vjuprojektet, (2) planering, (3) själva intervjun, (4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering och (7) 
rapportering” (s.37).  
 
Den här studien använder sig av halvstrukturerade intervjuer där det finns specifika fråge-
ställningar och teman som intervjuaren är medveten om. Kvale och Brinkman menar att halv-
strukturerade intervjuer liknar ett vardagssamtal där intervjuaren har en speciell teknik och ett 
syfte; således är det inte ett öppet samtal och inte heller slutna frågor. Intervjun genomförs 
med stöd av teman och förslag på frågeställningar. I efterhand skrivs intervjun ut och den tex-
ten utgör det material som sedan analyseras. När ett intervjuprojekt tematiseras menar Kvale 
och Brinkman att nyckelfrågorna varför, vad och hur måste genomsyra intervjuundersökning-
en. Dessa frågor behöver intervjuaren ha tydliga svar på innan den första intervjun startar. 
Tematiseringen av intervjun behöver hänga ihop med forskningsfrågorna och tilltänkt teori. 
 
Genomförande och urval 
Alexandersson (1994) menar att det finns en risk när man gör sitt urval. Det gäller att det 
finns en variation i urvalsgruppen och att man väljer ut informanterna med tanke på olika 
strata som kan ha betydelse i sammanhanget. Alexandersson lyfter även faran med att om 
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informanterna kommer från en och samma homogena grupp kan detta leda till att man inte ser 
nyanser och variationer som man annars skulle. 
 
Till en början var tanken att samtliga intervjuer skulle ske på en och samma grundskola. Den 
grundskolan (årskurs 6-9) använder sig av en slags nivågruppering i ämnet engelska. Det 
finns fyra olika grupper som eleverna blir uppdelade i efter förmåga. Dock kan eleverna välja 
att byta grupp om de vill det. Den lägsta gruppen kallas A, sedan grupp B, grupp C och sedan 
även en Elitgrupp. En av studiens informanter har gått på den här grundskolan – det är Janina. 
De andra tre informanterna – Olle, Alfred och Karolin har gått på andra grundskolor; dock går 
samtliga elever på samma gymnasium i dagsläget. Samtliga elever läser på olika program och 
kommer från olika orter. Den grundskola som först tänktes användas var inte intresserad av att 
delta i studien, där av ändrade planer. Dock bör detta ändå ses som positivt då studiens urval 
nu utgår från olika skolor och därmed en större variation. 
 
Studiens informanter har valts ut utifrån bekvämlighetsperspektivet. Detta beroende på 
tidsbrist och grundskolan som inte svarade på förfrågan om att delta i studien. När 
specialpedagogen på den tidigare tilltänkta skolan kontaktades menade hon att det var svårt att 
få vårdnadshavare och elever att delta i en sådan här undersökning och att hon inte trodde att 
det skulle gå. Därför togs kontakt med ett gymnasium där jag redan kände en speciallärare. På 
det sättet valdes fyra elever ut från olika gymnasieprogram, två pojkar och två flickor. De har 
samtliga någon gång under skoltiden fått diagnosen dyslexi. 
 
En pilotintervju genomfördes där syftet var att undersöka om frågeställningarna i frågeguiden 
var relevanta. Detta också för att se om frågorna responderade med studiens syfte. Fick jag 
som forskare fram det jag ville i svaren? I pilotintervjun blev det en förhörsliknande intervju 
där frågorna blev för specifika Efter pilotintervjun bearbetades frågorna något och den nya 
frågeguiden som användes fungerade bättre. Detta på grund av öppnare frågor. 
 
Efter telefonkontakt med rektor på den aktuella gymnasieskolan togs kontakt med speciallära-
ren igen. Specialläraren hjälpte till med att hitta lämpliga informanter och tog en första kon-
takt med dem där hon förklarade upplägg och gav dem medgivandeblanketten (Bilaga 2). Se-
dan kontaktade specialläraren mig och vi bokade in intervjuer med fyra elever. Innan inter-
vjuerna påbörjades förklarades studiens syfte och frågeställningar. Vi gick även igenom med-
givandeblanketten muntligt. 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en färdig frågeguide som grund för in-
tervjun. I den första intervjun märktes under transkriberingen att jag ställde följdfrågor väldigt 
snabbt vilket ledde till att informanten inte gavs tid till att tänka. Detta togs i beaktning och i 
den andra intervjun och i transkriberingen av den märktes att svaren blev längre och infor-
manten fick mer tid till att tänka. Efter den tredje och fjärde intervjun fanns det en annan sä-
kerhet hos mig som intervjuare. Det fanns en säkerhet i de frågeställningar som frågeguiden 
innehöll vilket ledde till att det blev mer ett samtal än en intervju.  
 
De semistrukturerade intervjuerna spelades in och transkriberades allt eftersom från rådata till 
empiriskt material. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att det är detta som skiljer data från 
empiriskt material. Den inspelade intervjun är således data och den utskrivna intervjun utgör 
det empiriska materialet. Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger. 
Efter detta påbörjades arbetet med resultat och analys. 
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Analysmetod 
Alexandersson (1994) förklarar att en gemensam nämnare för undersökningar är att alla inter-
vjuer spelas in och sedan skrivs ut ordagrant.  Vidare ger Alexandersson följande beskrivning 
av hur analys och tolkning av intervjuer kan användas. 
 
Alexandersson menar att analysarbete av intervjuerna kan delas in i fyra olika faser: I den 
första fasen bekantar sig forskaren med data och skapar sig ett helhetsintryck, i den andra fa-
sen uppmärksammas likheter och skillnader i materialet, i den tredje fasen kategoriseras ele-
vernas erfarenheter i relation till objektet och i den fjärde fasen studeras underliggande struk-
turer.  
 
Redan under intervjun kan en första tolkning av intervjun ske. Där kan intervjuaren uppfatta 
vad som förmedlas och på vilket sätt. I nästa skede i analysen av intervjuerna görs en ostruk-
turerad genomläsning av de utskrivna intervjuerna. Detta för att se kvalitativa skillnader i för-
hållande till det objekt som studerats (Alexandersson, 1994).  
 
I nästa fas analyseras empirin på ett mer systematiskt och konkret tillvägagångssätt. Detta 
innebär att likheter och skillnader uppmärksammas och ställs i relation till varandra. I ana-
lysen identifieras först helheten för att sedan analysera och lyfta fram de enskilda delarna. 
 
I den tredje fasen av analysen kategoriseras beskrivningar av de olika delarna i olika katego-
rier. Dessa kategorier ska vara relevanta i förhållande till det objekt som studien handlar om 
(Alexandersson, 1994). I denna studie undersöks vilka erfarenheter elever med dyslexi har av 
skolans engelskundervisning och stödinsatser. På så sätt kategoriseras elevernas utsagor av 
deras erfarenheter i relation till studiens syfte och frågeställningar. På samma sätt delas sko-
lans stödinsatser upp i kategoribeskrivningar av de specialpedagogiska perspektiven. 
 
I den sista och fjärde fasen undersöks underliggande strukturer i den aktuella kategoriindel-
ningen.  
 
Etiska överväganden 
Etiska frågor uppstår i sammanhang där människor på något sätt möts. Vi är organiserade i 
olika grupper och kan mötas i både indirekta och direkta möten (Ahrne & Svensson 2011). 
Som forskare har vi ett stort ansvar för de informanter som deltar i studien. Detta lyfter Ve-
tenskapsrådet (2011) där en central del handlar om forskningsetiska principer i fråga om hur 
de personer som deltar i forskning får behandlas. I direkta mötena som i den här studien är 
semistrukturerade intervjuer behöver man därför vara medveten om att etiska frågor kan upp-
stå. 
 
Ahrne och Svensson (2011) förklarar att det under åttiotalet uppstod frågor kring all den 
forskning som ökade i relation till medborgares integritet och att många människor ansåg de-
ras integritet hotad på grund av detta. Speciellt i den forskning som handlade om etiska be-
dömningar som den enskilda forskaren stod för. Därför utvecklade forskarsamhället tydligare 
regler eller principer för hur forskning skulle bedrivas. Vetenskapsrådet antog i mars 1990 
bland andra följande princip. 
 

Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för  
människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas 



 

 13 

vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens 
behov (s.31). 

 
Detta tas med i beaktning gällande intervjufrågorna och i de möten där intervjuerna sker. In-
formanterna informeras om syfte, resultat och diskussion och är medvetna om att de får ta del 
av den färdigställda rapporten. Informanternas namn är anonymiserade. De fyra forskningse-
tiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) kommer att följas. Vilka är som följer. 
 
Informationskravet: Innebär att informanterna informeras om denna studies syfte och tillvä-
gagångssätt. 
 
Samtyckeskravet: Studiens deltagare blev informerade om att deras medverkan var frivillig 
och att de när som helst under arbetets gång kunde välja att avbryta utan några som helst ne-
gativa följder.  
 
Konfidentialitetskravet: Vilket innebär att ingen information ges till någon obehörig. Samt att 
fingerade namn används för samtliga informanter i studien. I studiens samtliga delar gäller 
tystnadsplikt. Informanterna har även fått information om var studien publiceras och hur de 
får tag på den. Inspelad data och transkribering kommer efter publicering att förstöras. 
 
Nyttjandekravet: De uppgifter som framkommer i studien kommer endast att användas ur 
forskningssyfte.  
 
Studiens tillförlitlighet 
I tillförlitlig forskning behöver forskningen vara systematisk, noggrann och rigoröst gjord, 
samt att detta kan bevisas för läsaren (Ahrne & Svensson 2011). Det är även av vikt att känna 
till de metoder man använder sig av väl och ha kunskap om det man ska göra. Alla som deltar 
i studien måste få fullständig information om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt vad 
den ska användas till. Deltagarna ska få den information som säger att allt som sägs och deras 
identitet är konfidentiellt. Detta har gjorts i denna studie då samtliga informanter informerats 
angående detta både skriftligt och muntligt enligt de fyra forskningsetiska principerna (Veten-
skapsrådet, 2002).  
 
Forskaren ska också anonymisera all data så att man inte kan härleda resultatet till en enskild 
person. Ahrne och Svensson (2011) betonar att det finns flera sätt att göra en kvalitativ studie 
tillförlitlig. De tar upp tre sätt som man kan ta i beaktning: transparens, triangulering och åter-
koppling till fältet. Med transparens menar de att man kan se igenom texten och diskutera och 
kritisera den. De menar också att man kan tro att en uppsats som leder till debatt kan tros ha 
en sämre kvalitet än den som verkar vara helt vattentät. Dock är det ofta tvärtom. Forskaren 
behöver tydligt redogöra för forskningsprocessen för att skapa tillförlitlighet. Med triangule-
ring kan man använda sig av olika metoder för att komma fram till ett liknande resultat. Vi-
dare kan forskaren återkoppla till fältet och vad andra forskare säger. Denna studie använder 
sig av transparens och återkoppling till fältet.  
 
Dock finns det fallgropar för forskarens olika valmöjligheter; forskaren väljer teoretiskt 
perspektiv, intervjufrågor, urval och analysmetod. Vilket kan leda till att forskaren kan 
påverka utfallet av studien. På det sättet kan till exempel följdfrågor leda till något nega-
tivt där forskaren riskerar att göra resultatet mindre objektivt (Ahrne & Svensson, 
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(2011). Detta har studien sökt att beakta och förhindra genom att vara medveten om 
dessa risker i de semistrukturerade intervjuerna. 
 
Alexandersson (1994) förklarar att studiers resultat, tillförlitlighet och giltighet i all forskning 
kan ifrågasättas. Dock görs detta utifrån den forskningstradition som studien ägt rum inom. I 
kvalitativ forskning ifrågasätts främst forskarens roll i relation till insamlad data; hur har fors-
karen tolkat och analyserat och med vilken säkerhet representerar detta verkligheten  
 
Eftersom det är nödvändigt att forskningsfråga, syfte, datainsamling och analysteknik hänger 
ihop i den kvalitativa studien ägnades tid och funderingar kring detta. Larsson (2005) beskri-
ver detta på följande sätt: ”Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forsk-
ning och det studerade fenomenets natur, datainsamling och analystekniken” (s.8). När stu-
dien hade ett bestämt syfte med tillhörande frågeställningar skulle en fungerande ansats väl-
jas. Då det var elevernas erfarenheter av dyslexi och skolans stödinsatser i engelskundervis-
ningen som studien skulle beskriva användes specialpedagogiska perspektiv som teoretisk 
utgångspunkt. Att läsa in sig på en teori kräver tid till att reflektera över vad den står för. 
Vilka fördelar finns och vilka risker innebär teorin.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka några elevers erfarenheter av dyslexi, engelskun-
dervisning och stödinsatser. För att kunna analysera detta föll valet naturligt på att göra en 
kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Till en början var tanken att intervjua 
några elever på en speciell skola där de tillämpar en slags nivågruppering i ämnet engelska. 
Då den skolan inte var intresserad av att delta i studien fick en annan plan användas. Istället 
valdes ett gymnasium i en närliggande kommun. Syftet var således att elevernas erfarenheter 
av hela skoltiden skulle framgå i studien och då med tanke på engelskundervisning. En fördel 
med detta var att dessa gymnasieelever hade olika erfarenheter från både grundskola och 
gymnasium. De har gått i olika grundskolor men går nu på ett och samma gymnasium och 
även där verkar det som att de fått olika stödinsatser. En nackdel skulle kunna vara att de inte 
riktigt kommer ihåg hur det var i de tidigare åren i grundskolan. Även om deras erfarenheter 
kommer fram upplevdes det ibland att det var svårt att komma ihåg. Hade studien varit mer 
begränsad med till exempel elever från årskurs 6 eller 7 hade resultatet kanske sett annorlunda 
ut.  
 
Informanterna i denna studie är både pojkar och flickor, med olika bakgrund och olika värde-
ringar. Trots detta hade de liknande erfarenheter av dyslexi och engelskundervisning. Dock 
kan resultatet av studien inte generaliseras då den lutar sig mot fyra informanter. Alexanders-
son (1994)beskriver att det är viktigt att datasamlingen inte koncentreras till en alltför homo-
gen grupp då risken finns att nyanser och variationer faller bort och resultatet för enhetligt. 
Det hade varit av intresse att undersöka elevers erfarenheter av dyslexi och engelskundervis-
ning utifrån ett bredare antal informanter. Då hade resultatet kanske varit annorlunda.  
 
En frågeguide utarbetades med tanke på syfte och frågeställningar. Det som intresserade mig 
var dyslexi och engelskundervisning men även elevernas erfarenheter av stödinsatser i skolan. 
I pilotintervjun märktes att frågorna var för specifika och samtalet blev mer som ett förhör. 
Efter denna arbetades frågorna om för att bredda frågorna med utgången att samtalet skulle bli 
mer som ett samtal. Det är en konst att göra halvstrukturerade intervjuer och det krävs att man 
har en känsla för när man som intervjuare ska vänta in eller mana på den som blir intervjuad. I 
transkriberingen av intervjuerna märks att jag som intervjuare ställer följdfrågor lite för fort. 
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Detta bidrog till att den sista intervjun blev den bästa. Detta kan naturligtvis bero på olika 
saker men framförallt gavs det mer tid till den intervjuade att svara.  
 
De elever som deltog i studien har inte någon personlig relation till mig. De valdes dock uti-
från en kollega som arbetar i en närliggande kommun. Detta ledde till att en elev kommer från 
den grundskola som tidigare beskrevs. De andra eleverna kommer, som sagts tidigare, från 
olika grundskolor.  
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Resultat och analys 
 
Detta kapitel redogör för resultat samt analys av det empiriska materialet. Elevernas erfaren-
heter diskuteras utifrån olika specialpedagogiska perspektiv, tidigare forskning och relevant 
litteratur. Analysmetoden som presenterades tidigare innehåller fyra olika faser. Alexanders-
son (1994) beskriver hur följande analysmetod med fyra olika faser kan användas. Dessa faser 
är att forskaren i fas 1.) bekantar sig med data och skapar sig ett helhetsintryck, och i fas 2.) 
uppmärksammar likheter och skillnader, vidare i fas 3.) kategoriserar elevernas erfarenheter i 
relation till objekten (engelskundervisning och specialpedagogiska perspektiv), och slutligen 
fas 4.) där studeras underliggande strukturer. Samtliga namn i undersökningen är fingerade. 
 
På detta sätt sker resultat och analys enligt analysmodellen ovan med följande rubriker: Ele-
vernas erfarenheter av dyslexi och engelskundervisning; Skillnader och olikheter i det empi-
riska materialet; Elevernas erfarenhet av stödinsatser i engelskundervisningen och i den fjärde 
och sista fasen; Underliggande strukturer. Följande resultat och analys söker svara på studiens 
syfte och forskningsfrågor.  
 
Elevernas erfarenheter av dyslexi och engelskundervisning 
I fas ett har det empiriska materialet lästs igenom ett flertal gånger. Elevernas utsagor återbe-
rättas i berättande form med inslag av citat från informanterna. Elevernas citat återges inte i 
talspråk utan i skriftspråk. I denna fas återges det empiriska materialet från varje intervju. Det 
innebär att det är elevernas egna erfarenheter av skolans engelskundervisning som genomsy-
rar resultatet. Det är således Janinas, Olles, Alfreds och Karolins erfarenheter som framkom i 
intervjuerna. Resultatet av intervjuerna presenteras var för sig.  
 
Janina är en elev som läser ett fjärde år på gymnasiet. Hon har läst ett nationellt högskoleför-
beredande program. Detta program avslutade hon med höga betyg och har alltid varit studie-
motiverad. Janina säger att hennes önskan är att läsa vidare på universitetet. Vidare uppger 
Janina att hon på grund av svårigheter i just engelska inte kunnat göra detta.  
 

Jag behöver två gymnasiekurser som är Engelska 5 och Engelska 6 för att bli behörig till universi-
tet eller högskola … därför har jag fått lov att läsa ett fjärde år på gymnasiet. 

 
 I dagsläget kämpar Janina med att bli färdig med kursen Engelska 6 för att bli behörig till 
universitetet. Janina berättar att alla ämnen har fungerat förutom engelskan. I det ämnet har 
det alltid varit svårt. Janina fick sin dyslexidiagnos i årskurs 5. Hennes föräldrar önskade att 
detta skulle ha skett tidigare för att de själva har dyslexi och de märkte att hon hade det tufft 
med att skriva och läsa. I årskurs 2 lyfte de detta med läraren men sedan avvaktade skolan och 
bestämde sig för att en utredning skulle göras i årskurs 5. Janina berättar att många i hennes 
släkt har dyslexi – mamma, pappa, morbror, syster och kusiner. Janina fick mycket stöd 
hemma och menar att de har ställt upp för henne under skolgången: 
 

Vi hade många böcker hemma och min mamma brukade muta mig till att läsa mycket, vilket jag 
också gjorde. Jag tror att det är en stor anledning till varför jag har klarat mig så bra i övriga äm-
nen. 
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I engelska fick hon hjälp av en extralärare i en liten grupp i mellanstadiet och därefter började 
hon på en annan skola i årskurs 6. Där fanns det många olika grupper som eleverna delades 
upp i – grupp A, B, C samt en elitgrupp.  
 

Det var där det började gå riktigt dåligt. Jag var med i en liten grupp med några andra elever. Jag 
kommer ihåg att vi tittade mest på film och arbetade med glosor. Grejen var den att vi var i grup-
pen på grund av olika orsaker. Jag till exempel hade det svårt med att läsa och skriva på engelska 
och de andra ville inte plugga, de hade det mest svårt med det sociala och så /… / Jag har alltid 
känt mig dålig i engelska/ … / Läraren var inte speciallärare och visste nog inte hur hon skulle lära 
mig. Lärare som alltid haft det lätt i skolan själva förstår inte hur det kan vara att ha dyslexi. 
 

 
Glosorna kämpade Janina mycket med att lära sig stava och sedan glömde hon bort dem på en 
gång. I hennes lilla grupp gick det inte så många elever och de var där på grund av olika orsa-
ker. Vidare menar Janina att skolan är ett konstigt ställe som riktar sig till en sorts elever. 
 

Med det, menar jag att skolan är egentligen bara för de `normala; de elever som inte har några svå-
righeter och som läraren bara kan ge en bok och säga läs!”   
 

I årskurs 9 fick Janina en ny lärare som gjorde att undervisningen började fungera mycket 
bättre. När jag frågade vad det var som gjorde att det kändes bättre då, svarar Janina: 
 

Jag fick uppgifter som jag klarade av och kände då att jag lärde mig någonting. Jag satt inte ensam 
med det jag skulle göra, jag fick liksom hjälp/… /  Men jag tror att jag fick ett snällbetyg av den 
läraren bara för att jag kämpade så hårt. 
 

Janina berättar att hon kände att hon egentligen inte kunde det som hon egentligen behövde 
för att få godkänt i engelska. Om Janina inte hade fått som lägst godkänt hade hon inte kunnat 
söka till det program hon ville gå på gymnasiet. Då hade Janina fått börja på IM som är Intro-
duktionsprogrammet på gymnasiet. Där hade hon fått ett år på sig för att bli färdig med grund-
skoleengelskan och sedan söka sig vidare till ett nationellt program i gymnasiet. Hon säger att 
hon nog fick godkänt för att hon alltid gjorde sitt bästa och att det nog var därför. Vidare be-
rättar Janina om hur det var när hon började gymnasiet. 
 

På gymnasiet blev det ännu värre och efter första lektionen sa jag till läraren att jag inte förstod 
alls vad hon sa på lektionen. Men hon kunde inte hjälpa mig så jag gick till rektorn som sa att ty-
värr har vi ingen speciallärare som kan hjälpa dig. Sen sa rektorn och syon att jag kunde läsa kur-
serna Engelska 5 och Engelska 6 senare. Jag ville ju ändå jobba med engelskan så jag fick sitta i 
ett eget rum bredvid klassrummet där de andra i klassen hade engelska. Jag satt ensam med böck-
erna jag hade från grundskolan/…/ Det är lättare att tro att man är dålig och så gör man något bra 
ändå, mot att känna att man är sämre än man tror och bara gör dåliga saker. Då är det lättare att 
låta bli. 

 
 
Olle är en elev som berättar att han till en början tyckte att det var spännande och roligt att 
börja skolan. I årskurs 2 -3 började han få det lite jobbigt. Han säger att lärarna i skolan sade 
att hans svårigheter berodde på hemmet och skolan menade att han inte hade några egentliga 
svårigheter.  
 

När jag började få det svårt i skolan sa de att jag var som alla andra och behövde därför inte någon 
extra hjälp skolan … det var ju det jag behövde /... /Engelska har alltid varit det som har varit 
svårast för mig och jag har alltid känt mig sig så dålig/…/  När man bara känner sig dålig är det 
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svårt att lära sig, jag är inte den som frågar om hjälp utan jag väntade på att läraren skulle 
komma…Men läraren brukade inte komma. 
 

När Olle började högstadiet hade han inte godkänt i engelska, svenska och matematik. Dock   
berättar Olle att allt blev bättre på högstadiet. Där träffade han en rektor som brydde sig om 
honom och sade att han skulle få hjälp. Han fick hjälp av en speciallärare och gick i en mindre 
grupp i engelska och matematik. I svenska fick han extra stöd i klassrummet. Han trivdes jät-
tebra med att gå i den lilla gruppen och kände sig trygg med både lärare och klasskompisar. 
När Olle gick i årskurs 9 fick han en dyslexidiagnos och i och med det upplevde Olle att alla 
lärare i skolan ville hjälpa honom. 
 

Det var klasskompisar jag kände sedan tidigare och vi arbetade i ett långsammare tempo och med 
lite lättare uppgifter; vi var som en liten familj i skolan/... / Högstadietiden var min bästa skoltid. 
/…/Fast egentligen, var jag aldrig dålig på att läsa och skriva. Många av mina kompisar har 
dyslexi och de stavar jättedåligt; det ser jag på sms och så... Det gjorde ju aldrig jag direkt. 

 
I mars 2016 fick Olle en annan diagnos vilket ledde till att Olle kände att det var mer en be-
kräftelse på att det egentligen inte var dyslexi utan andra orsaker. 
 

Det som alltid har varit svårt för mig är det här med uppmärksamhet och att komma igång med 
olika saker och det att jag inte frågar om hjälp /…/ Det är nog bra när jag blir vuxen att jag fått di-
agnosen och kan förstå mig själv bättre… Fast det hade ju varit bättre om jag fått den diagnosen 
mycket tidigare istället för dyslexi. De tror att jag inte alls har dyslexi nu/…/ Om jag hade fått rätt 
hjälp tidigare hade jag kanske haft det lättare i skolan. 
 

Han avslutade grundskolan med godkänt i samtliga ämnen och går i dagsläget andra året på 
ett praktiskt program i gymnasiet. Han berättar att han direkt märkte att engelskan var för svår 
för honom när han började där. Allting var mycket svårare och han trodde aldrig att han skulle 
klara det. Under det läsåret hade han fem olika lärare och det kändes tufft. Sedan fick han 
extra stöd av speciallärare och han fick stöd både enskilt och i klassen.  
 

Jag fick en förlängd kurs med hjälp av en speciallärare och då kunde jag fokusera bättre/…/ Sko-
lan måste ge bättre stöd till elever som behöver det och inte utsätta elever för saker som gör att 
man känner sig dålig. 
 
  

Alfred läser sitt första år på ett praktiskt program i gymnasiet. Han berättar att:  
 

Jag har alltid haft svårt med att läsa och skriva. Jag tror inte att det var förrän i 7:an eller 8:an som 
det började kännas lite bättre /…/ När jag gick i låg och mellanstadiet fick jag ibland göra som jag 
ville… Om jag ville gå ut och leka fick jag det … Jag önskar att de hade sagt till på skarpen istäl-
let/…/ Ibland fick jag hjälpa till med de mindre när jag gick på mellanstadiet. 
 

Alfred berättar att han inte var med klassen så ofta och att han inte kommer ihåg när han bör-
jade med engelska.  
 

Jag fick ofta sitta ensam med någon lärare och det tyckte jag inte om /…/ Skolan ville väl att jag 
skulle lära mig läsa svenska först… Det var också jättesvårt/…/ Jag tror att jag började med eng-
elska i årskurs 6 eller 7. I sjuan fick vi en ny speciallärare som hjälpte mig. Det kändes lite bättre 
då. Vi pratade mest engelska och vi spelade ett kortspel där man skulle läsa vad det stod på eng-
elska. 
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Han kommer inte ihåg när han fick dyslexidiagnosen. Det tog lång tid innan han fick någon 
dator på grundskolan och den han sedan fick fungerade inte alls så den blev han bara irriterad 
på. När han avslutade grundskolan hade han inte godkänt i svenska och engelska. Då fick han 
börja IM och det kändes sådär. Han gick en liten IM-klass med fyra-fem elever.  
 

Men det var i all fall då jag började jobba mer med engelska och svenska. Jag gick där ett år och 
var både med de andra och ensam med en speciallärare som var schysst. De andra lärarna var 
också bra/…/Jag fick även en dator som fungerade bra med stavning och inlästa böcker. Det var 
bra men jag tycker att de där talsyntesrösterna är riktigt jobbiga. 

 
 Han avslutar med att säga att det går ganska bra nu och sedan går han ut för att träffa kompi-
sar som väntar.  
 
 
Karolin som går sista året på ett högskoleförberedande program på gymnasiet börjar med att 
berätta att:  
 

Det jag verkligen minns från låg och mellanstadiet var hur hemskt det egentligen var. Till en bör-
jan var engelskan lätt och vi lärde oss att säga olika ord och sådär. Då var det inga problem. Men 
när engelskan blev mer avancerad gick det inte lika lätt. Det var när vi började med att läsa texter 
och sådär. Eftersom jag också stammade och var blyg blev det även jobbigt med att prata.  

 
I årskurs 4 fick Karolin börja i en liten grupp. Till en början trodde Karolin att det nog skulle 
bli bra med den lilla specialgruppen och att hon där skulle få mer hjälp. I den lilla gruppen 
arbetade de med svenska, matematik och lite engelska när den övriga klassen hade engelska. 
Vilket ledde till att Karolin fick mindre tid till att arbeta med engelska. Karolin fortsätter med 
att säga.  
 

Alltså i den lilla gruppen fick vi lära oss att räkna till tio, färger och lite olika djur, saker som jag 
redan kunde. Jag trodde ju att jag skulle få mer hjälp, men vi arbetade knappt med engelska och 
jag kände att jag inte alls lärde mig någonting. 
 

Vidare berättar Karolin att eleverna i den lilla gruppen var där på grund av olika skäl och att 
det var elever med olika diagnoser. De hade ingen speciallärare utan en hjälplärare – många 
av eleverna i den lilla gruppen fick alltid gå dit. Karolin berättade hemma att hon kände att 
hon inte lärde sig alls och att det inte hade blivit som de tänkt sig. Istället för att få mer hjälp 
fick hon ingen hjälp och mindre tid för engelska. När övriga klassen hade engelska fick hon 
gå till den lilla gruppen och ha matte, svenska och ibland lite engelska. Karolin uppger att de 
kunde få uppmaningen att om de tyckte att det var för svårt med engelska kunde de arbeta 
med svenska eller matematik.  
 

När jag kom hem och berättade om hur det var kontaktade mina föräldrar skolan och sa att det här 
inte var det som var meningen och då fick jag komma tillbaka till klassen igen. Däremot hade jag 
en klasskompis som hade samma svårigheter som jag som också fick gå till den lilla gruppen. Han 
blev kvar där hela tiden och fick det jättejobbigt när vi kom till högstadiet för han hade ju inte fått 
lära sig någonting. Jag tycker att han inte borde ha hamnat där. 
 

När jag frågar om Karolin fick hjälp i klassrummet när hon kom tillbaka till klassen svarar 
Karolin att nej hon fick samma hjälp som alla andra. Däremot fick Karolin mycket hjälp 
hemma av sin mamma och sin kusin som var till stor hjälp. 
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Min mamma köpte hem läroböcker som jag arbetade i extra hemma. Vi ordnade också glospro-
gram på datorn. Men det var svårt att lära sig stava orden rätt och jag tränade mycket. 
 

När Karolin började högstadiet i årskurs 7 fortsatte det på samma sätt. Hon arbetade som van-
ligt i klassrummet med samma stöd som alla andra. När hon kom hem fortsatte hon att arbeta 
där för att få till uppgifterna på ett bra sätt.  
 

När jag berättade för lärarna att det var svårt svarade lärarna att du som är så duktig klarar det här. 
Men det de inte visste var att jag arbetade ju så mycket hemma. 
 

I högstadiet bytte de lärare varje årskurs och det fanns inte några speciallärare eller specialpe-
dagoger. I årskurs 8 fick de en ny lärare som märkte att Karolin hade svårt med att stava vilket 
ledde till att Karolin fick 15-20 ord i läxa för att lära sig stava dem korrekt. Karolin berättar 
att när hon talade om för läraren att hon inte kunde lära sig att stava alla orden korrekt fick 
hon till svar av läraren att hon som var så duktig visst kunde det.  

 
Karolin berättar även att dyslexi finns i släkten och att mormor och moster har dyslexi. För-
äldrarna och Karolin börjar fundera på att även Karolin kanske har dyslexi och Karolin ge-
nomgår en dyslexiutredning. Karolin uppger att det är hon med föräldrar som ser till att detta 
sker. Vilket leder till en utredning som visar att hon har dyslexi.  
 

Men jag fick inte någon mer hjälp i årskurs 9 för det. De trodde nog inte på det som stod/…/Om 
jag inte hade fått hjälp hemma och av min kusin hade jag nog varit kvar i den lilla gruppen och 
inte lärt mig engelska alls och då hade jag nog inte klarat mig. För jag ville ju bli veterinär när jag 
var liten/…/ Jag kommer att studera vidare efter gymnasiet och då måste man ju ha gymnasiekur-
serna – Engelska 5 och Engelska 6.   

 
När Karolin började gymnasiet gick kursen Engelska 5 helt ok men hon berättar att det var 
väldigt svårt med Engelska 6.  
 

Jag hade en lärare i engelska som hjälpte mig och hon var även min handledare på gymnasiet, så 
det blev riktigt bra/…/Först var Engelska 6 så himla svårt med sen var det något som hände, det 
var liksom som om allt föll på plats och jag klarade det/…/ Min handledare visste ju om dyslexin 
och hjälpte mig. 
 
 

Skillnader och likheter i det empiriska materialet 
Nedan följer resultat och analys av andra fasen där skillnader och likheter framträder. Alex-
andersson (1994) menar att informanternas utsagor här kontrasteras mot varandra. Såväl skill-
nader som likheter kan framträda på olika sätt. I analysen är syftet att förstå elevernas erfa-
renheter/uppfattningar i delar i relation till helheten. Det är endast elevernas erfarenheter som 
lyfts fram. 
 
Elevernas erfarenheter av engelskundervisning är lika på så sätt att de upplevt misslyckanden 
och känslan av att vara dålig som skapat en osäkerhet i ämnet. Janina säger att det gick bra i 
alla ämnen förutom engelska och att detta skapade en känsla av att vara dålig. Olle menar att 
det var roligt till en början men att det sedan blev svårt och han har sedan dess känt sig dålig i 
ämnet. För Karolin kändes det först lätt men när de började med mer avancerade texter blev 
det svårt. Alfred har hela tiden känt sig dålig i skolan och hade inte några positiva förvänt-
ningar på att lära sig engelska. Misslyckanden leder till bristande motivation och låg själv-
känsla.  



 

 21 

 
Informanterna har olika erfarenheter av mindre grupper. Olle berättar om att det var där med 
hjälp av specialläraren i högstadiet som han fick hjälp och att det kändes bra att vara där. Han 
kände sig trygg och kände alla. Vad gäller Alfred berättar han om att det var i gymnasiet på 
IM som han fick stöd av speciallärare och hade en liten klass på fem elever. Där kände han att 
han lärde sig mer. Karolin beskriver att hon trodde att hon skulle få mer hjälp i den lilla grup-
pen men att det istället blev så att hon fick arbeta mindre med engelska och om det kändes 
svårt kunde de välja matematik eller svenska istället. Janina arbetade i liten grupp från mel-
lanstadiet och hela vägen upp till gymnasiet. Hon upplevde det positivt till en början men be-
skriver att hon i högstadiet inte fick någon hjälp och att man i den mindre gruppen fokuserade 
mer på sociala svårigheter än läs- och skrivsvårigheter. Detsamma berättar Karolin om när 
hon säger att de elever som var i den lilla gruppen var där på grund av olika svårigheter. 
 
I intervjuerna framgår det att det att de inte har fått något direkt stöd i relation till deras svå-
righeter i tidig ålder. Det framgår av deras berättelser att stödet hemifrån varit en framgångs-
nyckel. Janina och Karolin har haft föräldrar som ifrågasatt skolans åtgärder och gett stöd 
hemma. Janina berättar om en mamma som köpt läromedel och en kusin som varit ett stort 
stöd. De har även läst mycket i hemmet. Janina fick belöningar om hon läste böcker hemma 
och hon menar att detta hjälpt henne. Olle hade det besvärligt med läxläsning hemma till en 
början och dessutom menade skolan att Olles svårigheter skulle bero på hemförhållanden.  
Alfred berättade ingenting om hur förhållandet mellan skolan och hemmet fungerat. Han be-
rättar inte heller om att han fått något direkt stöd hemifrån. 
 
Dessa elever har enligt deras utsagor olika framtidsmål. Olle och Alfred har läst praktiska 
program och har klarat gymnasiekursen Engelska 5 men är inte intresserade av Engelska 6. 
Janina och Karolin har läst högskoleförberedande program och måste därmed ha som lägst E i 
Engelska 6. Janina har läst ett fjärde år och kämpar i dagsläget med Engelska 6 och Karolin är 
färdig med sina kurser och har sökt universitet. 
 
 
Elevernas erfarenheter av stödinsatser i engelskundervisningen 
I den tredje fasen kategoriseras elevernas erfarenheter i relation till skolans engelskundervis-
ning och stödinsatser. I denna fas innebär det elevernas stödinsatser i relation till specialpeda-
gogiska perspektiv. I texten nedan är det elevernas röster från intervjuerna som bärs fram i 
relation till de stödåtgärder de vittnar om. Det är inte mina antaganden utan deras erfarenheter 
som belyses. 
 
Janinas berättar att hennes stöd bestod av mindre grupper och enskilt arbete på egen hand. I 
årskurs 2 uppmärksammades elevens svårigheter; dock valde skolan, enligt Janina, att vänta 
med att utreda varför eleven var i svårigheter. Janina fick stöd av en extralärare i de tidiga 
skolåren; detta var utanför klassrummet. Janina fick sin dyslexidiagnos i årskurs 5. Efter detta 
blev det lite bättre men när Janina började årskurs 6 på högstadiet blev det sämre upplever 
hon. Då fick hon gå i en liten grupp med elever som också var i svårigheter på olika sätt. Hon 
hade inget stöd av en speciallärare. I årskurs 9 fick Janina en lärare som skapade en undervis-
ning som Janina kände stämde för henne. På gymnasiet fick Janina sitta ensam i ett rum ex-
kluderad från klassrummet och klara sig på egen hand. Detta ledde till att Janina gav upp eng-
elskan under resterande tre år, på uppmuntran av syokonsulent och rektor. 
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Olle kommer inte ihåg något speciellt stöd från de tidiga åren i skolan. Mest menar han att 
han kommer ihåg hur dålig han kände sig och att han inte fick något stöd från skolan. Vidare 
avlutade han årskurs 6 med F i engelska, matematik och svenska. Skolan menade, enligt Olle, 
att han inte hade några egentliga svårigheter som skolan kunde hjälpa till med utan att pro-
blemet var familjens. I högstadiet fick han stöd av speciallärare i en mindre grupp och en god 
relation till rektorn. Han fick förklarat för sig att skolan skulle hjälpa honom. I årskurs 9 fick 
han en dyslexidiagnos som han inte tror stämmer egentligen för han känner att han egentligen 
inte har läs- och skrivsvårigheter. Istället visar det sig att han andra året i gymnasiet får en 
ADD-diagnos. Olle önskar att detta hade skett tidigare så kanske han hade fått det stöd han 
behöver. 
 
Alfred önskar att lärarna hade haft en plan för honom istället för att de lät honom göra som 
han ville istället för att lära sig. Enlig honom ville skolan vänta med engelska och fokusera på 
att läsa och skriva i svenska istället. Stödet han fick var enskilt och utanför klassrummet. Al-
freds erfarenheter från skolan är en mängd misslyckanden där han menar att skolan inte kunde 
hjälpa honom. Vad gäller ämnet engelska kändes det svårt för honom att lära sig.  
 
Karolins stöd bestod till början av en specialgrupp där elever med olika slags diagnoser be-
fann sig. Det fanns ingen riktig plan för hur Karolin skulle kunna utvecklas positivt i ämnet 
engelska. Snarare bestod stödet av att läsa mindre engelska och fokusera på andra ämnen 
också. Karolin fick inte något stöd av speciallärare eller specialpedagog under sin skoltid. 
Hon fick mycket hjälp utanför skolan. I klassrummet har Karolin inte fått någon speciell hjälp 
och skolan har egentligen inte sett hennes svårigheter och inte hört hennes rop på hjälp.  
  
Underliggande strukturer av elevernas erfarenheter 
I den fjärde och slutliga fasen analyseras underliggande strukturer i förhållande till varandra. 
Av de olika elevernas erfarenheter kategoriseras gemensamma underliggande strukturer. En 
gemensam underliggande struktur visar att det finns skolor som brister i bemötandet av elever 
i svårigheter. I motsats till vad skollag och Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) säger gör 
inte skolorna det som förväntas av dem.  
 
I skollagen § 3 står som följer: 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin per-
sonliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att upp-
fylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt mot-
verka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 

 
I Salamancadeklarationen (2006) står det i § 28 att: 
 

Barn med behov av särskilt stöd bör erhålla ytterligare stöd inom ramen för den ordinarie kurspla-
nen, inte en annorlunda kursplan. Den vägledande principen bör vara att ge alla barn samma 
undervisning, samtidigt som man ger ytterligare assistans och stöd till de barn som behöver det. 

  
Berhanu och Gustafsson (2009) menar att en stor mängd forskning visar att det finns 
olika faktorer som hindrar en skola där alla känner delaktighet, där eleven kan göra sin 
röst hörd och där eleverna utvecklas i det sociala livet. De menar att dessa faktorer finns 
på alla tre plan – individ, grupp och organisation. De lyfter att det är skolledningens 
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attityd till funktionsnedsättningar som skapar normen och att det är detta som är en av 
de viktigaste faktorerna för att gynna eleverna i sitt lärande.  
 
En annan underliggande struktur som bör nämnas men inte generaliseras är att man hos de här 
eleverna kan se en skillnad mellan pojkar och flickor. Vad det beror på kan diskuteras. Dock 
finns två flickor som får mycket stöd hemma och som har planer på fortsatta studier. I motsats 
till detta har vi två pojkar som inte har varit lika studiemotiverade och som inte har fortsatta 
studier som målsättning just nu i alla fall. De har framtida planer som innefattar praktiskt ar-
bete.  
 
I intervjuerna kan man även utläsa en medvetenhet om hur eleverna upplever sin skolgång 
och de kan mycket väl sätta ord på orsaker och verkan. Samtliga informanter har upplevelsen 
av att skolan inte uppmärksammat dem på rätt sätt. 
 
 Alfred säger att: 
 

Jag har alltid haft svårt med att läsa och skriva. Jag tror inte att det var förrän i 7:an eller 8:an som 
det började kännas lite bättre /…/ När jag gick i låg och mellanstadiet fick jag ibland göra som jag 
ville/…/ om jag ville gå ut och leka fick jag det/…/ Varför gjorde de så? /…/ Jag önskar att de 
hade sagt till på skarpen istället/…/ Ibland fick jag hjälpa till med de mindre när jag gick på mel-
lanstadiet istället för att vara med klassen. 

 
Hugo (2011) beskriver hur resultatet av hans forskning visar att det som förenade ele-
verna som deltog i hans studie var många individuella misslyckanden från tidigare år i 
skolan och att eleverna hade personliga haverier i bagaget från skolan och även varda-
gen i övrigt. De hade med sig stukade självförtroenden och förlorad tillit och respekt för 
vuxna. Detta förmedlar även Alfred när han berättar om de tidigare åren i skolan. Alfred 
hade precis som eleverna i Hugos studie inte meriter nog för att komma in på ett nation-
ellt gymnasieprogram. 
 
Olle beskriver på följande sätt: 
 

När jag började få det svårt i skolan sa de att jag var som alla andra och behövde därför inte någon 
extra hjälp från skolan…/ det var ju det jag behövde /... / Engelska har alltid varit det som har varit 
svårast för mig och jag har alltid känt mig sig så dålig/…/  När man bara känner sig dålig är det 
svårt att lära sig, jag är inte den som frågar om hjälp utan jag väntade på att läraren skulle 
komma/…/Men läraren brukade inte komma. 
 

 
Janina förklarar hur hon upplevde det: 
 

Med det, menar jag att skolan är egentligen bara för de `normala`; de elever som inte har några 
svårigheter och som läraren bara kan ge en bok och säga läs! /…/ Jag fick uppgifter som jag kla-
rade av och kände då att jag lärde mig någonting. Jag satt inte ensam med det jag skulle göra, jag 
fick liksom hjälp. 

 
Hugo (2011) beskriver hur eleverna i läs- och skrivsvårigheter i hans studie upplevt 
möten i skolan som gjorde dem mindre som människor och att det fanns en brist på för-
ståelse. Detta har även eleverna i denna studie upplevt på grund av bemötande och bris-
ten på förståelse. 
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Karolin beskriver hur hon ser på den lilla gruppen: 
 

När jag kom hem och berättade om hur det var kontaktade mina föräldrar skolan och sa att det här 
inte var det som var meningen och då fick jag komma tillbaka till klassen igen. Däremot hade jag 
en klasskompis som hade samma svårigheter som jag som också fick gå till den lilla gruppen. Han 
blev kvar där hela tiden och fick det jättejobbigt när vi kom till högstadiet för han hade ju inte fått 
lära sig någonting. Jag tycker att han inte borde ha hamnat där. 
 

 Anderson (2009) menar att hennes studie visar att elever ofta har stor insikt om sina 
svårigheter och att de borde få ta större del av och påverka sin studiesituation. Anderson 
är övertygad om att samtliga elever från studien hade kunnat föreslå praktiska lösningar 
som hade skapat bättre förutsättningar för dem att lyckas i skolan. Janina lyfter en viktig 
aspekt där hon menar att skolan egentligen bara vänder sig till normen; vilket i sig inte 
är skolans uppdrag. Som sagts tidigare i studien menar Gibson och Kendall (2010) att 
skolan inte har rätt förutsättningar för att ge elever den undervisning de kan behöva för 
att lyckas i skolan.  
 
Samtliga elever har dock även positiva erfarenheter från skolan och det slutliga stycket försö-
ker att hitta vilken underliggande struktur som ligger till grund för detta.  
 

Jag hade en lärare i engelska som hjälpte mig och hon var även min handledare på gymnasiet, så 
det blev riktigt bra. Först var engelska 6 så himla svårt med sen var det något som hände, det var 
liksom som om allt föll på plats och jag klarade det/…/ Min handledare visste ju om dyslexin och 
hjälpte mig.(Karolin) 
 
Men det var i all fall då jag började jobba mer med engelska och svenska /…/ Jag gick där ett år 
och var både med de andra och ensam med en speciallärare som var schysst /…/ De andra lärarna 
var också bra.(Alfred) 
 
Jag fick uppgifter som jag klarade av och kände då att jag lärde mig någonting. Jag satt inte ensam 
med det jag skulle göra, jag fick liksom hjälp.(Janina) 
 
Det var klasskompisar jag kände sedan tidigare och vi arbetade i ett långsammare tempo och med 
lite lättare uppgifter; vi var som en liten familj i skolan/... / Högstadietiden var min bästa skol-
tid.(Olle) 

 
Tjernberg (2013) menar att det är en skicklig lärare med kompetens och kunskap som 
leder till att elever utvecklas positivt. Både gällande ämneskompetens och skicklighet i 
läs- och skrivutveckling. För att kunna möta variation i klassrummet måste läraren an-
passa arbetssätt och metoder för eleverna. Det är viktigt för läraren att främst se elevens 
styrkor och förebygga det som kan orsaka svårigheter för eleverna. Vidare menar Tjern-
berg att för elever i svårigheter är läraren nyckeln till framgång. Utav detta kan vi se att 
en god relation till och god hjälp av lärare har varit en framgångsfaktor även för elever-
na i denna studie. Även Hugo (2011) menar att om vi ska lyckas skapa en skola för alla 
handlar det om människosyn och elevers rätt till ett meningsfullt lärande. Hugo är över-
tygad om att alla elever är bildbara och har rätt till att lära sig och lyckas i skolan. 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av intervjuerna i relation till studiens syfte och frågeställ-
ningarna. Resultatdiskussionerna är därför uppdelade utifrån två rubriker: Dyslexi och eng-
elskundervisning och Skolans stödinsatser i relation till specialpedagogiska perspektiv. Däref-
ter förs en metoddiskussion. 
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att det finns elever med dyslexi som har fått bristande undervisning i 
engelska. Speciellt i de lägre åldrarna och det är där de tidiga insatserna måste ske för att 
språkutveckling och självförtroende ska utvecklas positivt i förhållande till skolans mål och 
kunskapskrav. Studiens informanter berättar om att skolans stödinsatser saknades redan från 
början. Ur elevernas utsagor kan vi utläsa en frustration och besvikelse över skolornas stödin-
satser. Samtliga elever har erfarenhet av exkluderande stödåtgärder. Några av dessa skolors 
stödinsatser beskrivs av eleverna som att antingen är man i den lilla gruppen eller så får man 
undervisning i klassrummet utan stöd. Dessa skolors stödåtgärder bör utifrån studiens resultat 
diskuteras och ifrågasättas. 
 
Dyslexi och engelskundervisning 
Av elevernas erfarenheter går det inte att utläsa något särskilt stöd av speciallärare eller speci-
alpedagoger i de tidiga åren. Dock erbjöds undervisning i mindre grupp för Janina och Karo-
lin. Olle fick vara med i klassen utan stöd, men fick i högstadiet hjälp av speciallärare i en 
mindre grupp. Alfred började läsa engelska enskilt med en speciallärare i årskurs 7. Eftersom 
elever i språkliga svårigheter behöver stöd i sin språkutveckling behövs utbildad personal 
angående detta.  
 
Holmberg (2007) förklarar att elever i läs- och skrivsvårigheter i engelska behöver riktad och 
strukturerad undervisning för att lära sig språkets koder. Precis som Simon (2000) menar att 
språkliga svårigheter inte är något som bara ger med sig. Forskningen som presenteras i denna 
studie visar att det engelska språket är komplicerat och att det behövs tidiga inriktade språkin-
satser.  
 
Simon (2000) menar att ångest och brist på motivation påverkar inlärningen. Vidare förklarar 
Gibson och Kendall (2010) att det behövs mer forskning och förståelse för den icke-
traditionella elevens lärande. De menar även att skolan behöver ta ett större ansvar för elevens 
självkänsla och att lärare behöver utveckla sin profession om inkludering ska fungera. Deras 
studie visar att elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi upplever misslyckanden i 
skolan. På grund av detta får eleverna lågt självförtroende och som ofta även kan bero på lära-
rens bemötande av dem. 
 
Det är viktigt att utveckla språkliga lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv för eleverna. Om 
vi som skola strävar efter en likvärdig skola kan vi inte behandla elever utifrån ett kategoriskt 
perspektiv. Det är elevens behov som måste styra de åtgärder som sätts in för att skapa rätt 
förutsättningar. I denna studie ser vi att så inte är fallet. Dessa elevers erfarenheter vittnar om 
skolor som inte kan möta elevens behov. Detta resultat kan givetvis inte generaliseras till alla 
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skolor. Vilket inte heller är syftet. Vad gäller elevernas erfarenheter från de tidiga åren när de 
började med engelska saknas ett tydligt främjande arbete kring språkutveckling.  
 
Precis som Simon (2000), Borodkin och Faust (2014), Rontou (2012), Kalindi m.fl (2015), 
Lundberg (2002), Wennås Brante (2013), Hildén (2012), Svensson (2014), Frykmark (2012), 
Tjernberg (2013), Boyesen (2006) och Holmberg (207) beskriver lyfter även denna studie att 
språkundervisning är något som lärare måste vara medvetna om och kunniga i. Om till exem-
pel en elev har svårigheter i fonetik; måste detta uppmärksammas tidigt. Det krävs, precis som 
dessa artiklar lyfter, riktat stöd och kunskaper om detta. Några elever i studien berättar om att 
de arbetat hemma för att kunna ligga i fas i skolan. Då har skolan verkligen misslyckats med 
sitt uppdrag. I samtliga elevers utsagor verkar det saknas utbildade speciallärare. Speciallärare 
har således ett viktigt uppdrag i att främja och förebygga situationer som dessa elever vittnar 
om. 
 
Holmberg (2007) menar att det behövs en multisensorisk undervisning där många olika kana-
ler används för att stärka språket. På detta sätt behöver elevernas behov kartläggas och åtgär-
derna sättas in i relation till behoven. Där har lärare och speciallärare ett stort ansvar. I elever-
nas berättelser saknas professionellt stöd. Boyesen (2006) menar att det inte enbart räcker 
med att ge eleverna specialpedagogiskt stöd. Det måste även finnas motivation, trivsel och 
samarbete i samband med inkludering. Resultatet av studien visar på att eleverna har erfaren-
heter av exkludering, frustration och misslyckanden. Således behöver elever i svårigheter 
känna glädje, motivation, trivsel, att de är inkluderade och att de får riktad språkundervisning 
där det behövs. 
 
Tjernberg (2013) beskriver att det kan vara av vikt att ge eleverna en till en undervisning i 
korta pass i kombination med skicklig lärarkompetens och att detta kan vara viktiga insatser 
för elever med dyslexi. Detta kan även utläsas av studiens resultat där det finns en otillräcklig 
konkret riktad undervisning för eleverna. Det visar sig att engelska är ett språk med djup orto-
grafi där bokstävernas ljud skiljer sig från det svenska språket. Det är inte förvånande att detta 
medför svårigheter för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vilket även leder till slutsatsen som 
tagits upp tidigare - att dessa elever behöver uppmärksammas tidigt och få den hjälp de behö-
ver.  
 
Tjernberg menar att det är viktigt att skolor tar sig an forskningsresultat men tillägger dock att 
forskning kanske inte når fram till den viktigaste målgruppen som är skolan och skolans lä-
rare. Detta är nödvändigt om skolan ska kunna förändras. Det är lätt för alla som arbetar i sko-
lan att falla tillbaka på det klimat och den kultur som råder på skolan. Tjernberg beskriver 
detta på så sätt att det i skolans värld i mångt handlar om en ärvd yrkeskunskap och att detta 
hela tiden förs över på kommande lärargenerationer. Som blivande speciallärare är en del av 
uppdraget att arbeta för en skola som ger elever specialpedagogiskt stöd i enhet med ett relat-
ionellt perspektiv. Där är en inkluderande undervisning är naturlig och elever inte exkluderas 
på det sätt som studiens elever har erfarenhet av.  
 
Anderson (2009) belyser en del av problematiken gällande undervisning i mindre grupper och 
vad det kan leda till. Hennes studie visar på att eleverna kände sig marginaliserade i klass-
rummet då de inte hann med i klassrumsundervisningen. Därför uppskattades den mindre 
gruppen där de kunde slappna av och lyckas på ett annat sätt. Dock upplevde eleverna att de 
missade klassrumsaktiviteter och att de inte tillhörde klassen på samma sätt. Eleverna upplev-
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de då ett utanförskap i klassrummet och när de sedan till exempel fick undervisning utanför 
klassrummet exkluderas eleverna från den övriga klassens undervisning. Vilket Anderson 
menar att eleverna upplever både som positivt och negativt. Även eleverna i den här studien 
upplever att misslyckanden i klassrummet kan leda till att man föredrar den mindre gruppen; 
dock medför detta även en känsla av att inte tillhöra klassen på samma sätt som de andra. Det 
är även av vikt att problematisera frågan om likvärdig undervisning. Sker detta i de mindre 
grupper som studiens elever under skoltiden tillhör? Anderson lyfter även vikten av att eleven 
får framföra sina åsikter kring studiesituationen. Vilket även är en förutsättning för att till-
sammans se över studiesituationen för eleverna. Även denna studies resultat visar att elever är 
väldigt medvetna om vad som fungerar bra och vad som inte alls fungerar. 
 
Simon (2000) och Lundberg (2002) menar att det behövs tillämpas träning i fonologi och or-
tografi för elever i svårigheter gällande språk. Detta hade studiens informanter varit hjälpta 
av. Av elevernas erfarenheter av undervisning har det inte framgått att någon sådan undervis-
ning skett. I Wennås Brantes (2013) studie beskriver de hur lärare behöver känna till elevers 
starka och mindre starka förmågor för att kunna ge rätt stöd i deras stödutveckling. Om en 
skola inte får rätt förutsättningar för detta behöver huvudman och rektor ansvara för att skapa 
dessa förutsättningar för att det är skolans skyldighet. Gibson och Kendall (2010) menar att 
det behövs mer forskning kring undervisning av elever med olika funktionsnedsättningar och 
att lärarutbildningen behöver bli bredare och ge lärare kunskap om detta. Utifrån studiens 
resultat skulle de intervjuade eleverna varit hjälpta av att skolorna tidigt skapat rätt förutsätt-
ningar i klassrummet och gett dem gedigen språkundervisning. 
 
Skolans stödinsatser i relation till specialpedagogiska perspektiv 
Informanternas utsagor vittnar om skolor som inte fullför sitt uppdrag. Detta kan inte genera-
lisera till att gälla alla skolor. Dock är det dessa elevers erfarenheter som lyfts fram. Detta är 
elever från olika kommuner, således olika grundskolor och olika bakgrund som beskriver sina 
erfarenheter. Studiens resultat visar att stödet har skett utanför klassrummet och att små grup-
per var en vanlig åtgärd. Hur kan man då relatera dessa stödinsatser till specialpedagogiska 
perspektiv? 
 
Nilholm (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet till stor del dominerar skolans 
bemötande av elever. Vidare anser Nilholm att risken med detta perspektiv är att det lokali-
serar egenskaper och förmågor hos individen och ser dessa som problem. Nilholm ställer sig 
frågan om varför det ibland ser ut som att skolan stukar elever istället för att ge dem stöd i att 
tillägna sig undervisning? Detta är tydligt för de elever som presenteras i den här studien. Alla 
har de enligt deras utsagor känt sig dåliga, uppgivna och besvikna. Nilholm förklarar att det 
kompensatoriska perspektivet söker kompensera elevens brister. För att göra detta söker sko-
lan således att identifiera problemet till exempel i form av diagnoser.  
 
Nilholm förklarar att skolan ofta tillskriver eleven som problembärare. Eftersom det är ele-
vens brister som är förklaringen till problemen i skolan. Nilholm menar att det finns två vari-
anter av förklaringar till detta. Det ena är att elevens svårigheter beror på den biologiska ut-
rustning som eleven bär med sig, vilket i sig betyder elevens förmågor och medfödda be-
gränsningar och förutsättningar. Det andra skulle bero på individens hemförhållanden och att 
det är hemmet som bär ansvar för individens svårigheter i skolan. På det här sättet blir eleven 
och hemmet problembärare och skolan ser inte sitt ansvar. Samtliga elever som deltagit i stu-
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dien har erfarenheter av att de är problembärare. Det är deras egna förmågor eller hemförhål-
landen som ligger till grund för deras svårigheter.  
 
I det kritiska perspektivet kritiseras det kompensatoriska perspektivet för att tillskriva eleven 
svårigheter istället för att skolmisslyckanden ska ses som skolans ansvar. Nilholm menar att 
det kritiska perspektivet framhåller att skolan ska vara en plats där mångfald och demokrati 
ska råda och elevers olikheter ska ses som tillgångar. Det finns även en riktad kritik mot be-
hovet av diagnoser och kategorisering av elever.  
 
Eleverna i denna studie har fått tagit del av den undervisning som Persson (2007) menar är ett 
kategoriskt perspektiv där läraren i klassrummet inte kan anpassa material till elevens förut-
sättningar i klassrummet. Istället är stödet riktat till elevens svårigheter och det är den en-
skilda eleven som är fokus för stödåtgärder. Dessutom handlar det om elever med svårigheter 
och inte elever i svårigheter. Det är inte så att elevens svårigheter uppstår i utbildningsmiljön 
och därmed blir skolans ansvar att lösa. Istället handlar det om att svårigheterna är bundna till 
individen. Persson skiljer på dessa två olika perspektiv och menar att till skillnad från det ka-
tegoriska perspektivet där eleven blir problembärare skulle ett relationellt perspektiv råda där 
det handlar om elev, lärare och lärandemiljö.  
 
Det visar sig att den traditionella specialpedagogiska verksamheten ofta handlar om special-
undervisning i speciella grupperingar (Persson, 2007). Detta är även vad informanternas erfa-
renheter vittnar om. Persson argumenterar för ett relationellt perspektiv där specialpedagogisk 
verksamhet bör ses i samband med den övriga pedagogiska verksamheten i skolan. Det är 
således inte den enskilda elevens svårigheter som är i fokus utan hur elevens omgivning kan 
påverka elevens förutsättningar på ett positivt sätt att uppfylla kunskapskrav och undervis-
ningens mål. Detta perspektiv går inte att finna i någon av elevernas erfarenheter av stödinsat-
ser från de tidiga åren i skolan.  
 
I motsats till det relationella perspektivet ser vi att de intervjuade fått tagit del av ett katego-
riskt perspektiv. Persson (2007) menar att det kategoriska perspektivet söker svar i elevernas 
svårigheter som även reduceras till hemförhållanden eller låg begåvning. Detta berättar Olle 
om när han säger att: ”Skolan sa att det var hemma som var problemet”. Av Karolins och Al-
freds erfarenheter kan vi utläsa att skolan har placerat dem i grupper där man antingen inte 
arbetar med engelska alls eller i väldigt liten mån. I gymnasiet fick Janina sitta ensam i ett 
klassrum bredvid klassen och arbeta på egen hand. Rektorns svar var att de inte hade någon 
speciallärare och att klassläraren inte kunde hjälpa henne. Janina fick på det sättet inte det 
stöd som hon enligt skollag har rätt till. Persson visar på att det finns konsekvenser för vilket 
perspektiv specialpedagogiken bygger på. I ett kategoriskt perspektiv är det elevens svårig-
heter som på ett kortsiktigt sätt ger en akut problembild som ofta är diagnosrelaterad och syf-
tar till individbundna svårigheter hos eleven. Detta har eleverna i studien utsatts för.  
 
Nilholm (2012) menar att: ”Skolhistorien är full av exempel på hur olika elevgrupper exklu-
derats från undervisningen” (s.35). Inom specialpedagogiken lyfts elevens rättigheter och sko-
lans skyldigheter fram i Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) där inkludering är en vik-
tig del. De intervjuade eleverna har samtliga upplevt exkludering och skolans stödinsatser har 
skapat ett utanförskap gällande engelskundervisning. 
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Persson (2007) beskriver att de elever som behöver specialpedagogiskt stöd ofta får det på 
grund av olika socioemotionella svårigheter. Detta är elever som har svårt att anpassa sig och 
som kan vara stökiga och är i sociala svårigheter. Persson menar att detta är de vanligaste skä-
len till specialpedagogiskt stöd. Eleverna i studien har erfarenheter av att tillhöra den lilla 
gruppen; dock uppger två av eleverna att de elever som var i den lilla gruppen var där av olika 
skäl. Janina och Karolin menar att det inte kändes bra i den lilla gruppen för att eleverna var 
där på grund av olika svårigheter. Några hade läs- och skrivsvårigheter medan andra hade 
sociala problem. Vilket resulterade i att de inte fick undervisning utifrån sina behov. Å andra 
sidan upplevde Alfred och Olle att det var i den lilla gruppen som de började känna att de 
lärde sig saker. 
 
Hugo (2011) menar att om lärare ska kunna möta elever med ett starkt motstånd till skolan 
måste de ha förståelse och intresse av den enskilda elevens erfarenheter för att skapa motivat-
ion hos eleven. Vidare lyfter Hugo att elever med någon form av läs- och skrivsvårigheter 
eller dyslexi ofta upplever ångestfyllda situationer i skolan där verksamheten ofta handlar om 
att läsa och skriva. Detta är tydligt hos de intervjuade eleverna; de har burit med sig en känsla 
av misslyckanden som lett till en känsla av att vilja ge upp. 
 
Studiens informanter vittnar om erfarenheter där de beskriver att det finns skolor som 
brister i stödåtgärder för elever i svårigheter. Stödet är speciellt viktigt för elever som 
till följd av funktionsnedsättning riskerar att inte nå kunskapskraven. För de eleverna 
ska stöd ges på så sätt att åtgärderna motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. 
Detta gäller alla och det finns inga elever som är undantag. Elever i svårigheter har rätt 
till extra anpassningar och särskilt stöd. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorå-
det, 2006) står det även tydligt att detta ska ske i klassrummet med ytterligare assistans. 
Avslutningsvis finns det enligt Persson (2007) ingen forskning som visar att utbild-
ningsresultat skulle bli bättre i homogena grupper. 
 
Metoddiskussion 
I denna kvalitativa och retroperspektiva studie används specialpedagogiska perspektiv 
som teoretisk utgångspunkt. Detta för att studien beskriver elevers erfarenheter av 
stödinsatser i engelskundervisning. Eftersom studiens syfte är att beskriva elevernas 
erfarenheter användes semistrukturerade intervjuer. För att analysera intervjuerna an-
vänds en analysmetod som grundar sig i fenomenografi.  
 
Det fanns tidigt en idé om att fenomenografi skulle genomsyra denna studie då den tar 
del av elevers erfarenheter. I det skedet var det analys av elevernas erfarenheter och inte 
elevernas stödinsatser som skulle vara bärande i studien. Under arbetets gång skiftade 
fokus från den fenomenografiska ansatsen till specialpedagogiska perspektiv som teore-
tisk utgångspunkt istället. Därefter togs den fenomenografiska ansatsen bort då den inte 
samarbetade med studiens egentliga syfte och frågeställningar. 
 
Det som är mest utmärkande för fenomenografi är utfallsrummet där tyngden av studien 
ska finnas. I utfallsrummet undersöks underliggande strukturer av ett fenomen. Marton 
(1981) menar att tillvaron kan ses utifrån två perspektiv. Dessa perspektiv handlar om 
att den första ordningen är världen ur ett objektivt synsätt och den andra ordningen är 
subjektiva erfarenheter av världen. Detta skulle innebära att studien använder sig av ett 
tydligt fenomen där variationer av erfarenheter och kategorier studeras. Denna studies 
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syfte var inte att göra detta och därför valdes fenomenografin bort. Dock skulle fenome-
nografi kunna ha använts i denna studie men med ett annat syfte och frågeställningar. 
Detta skulle ha resulterar i ett annat resultat än det som denna studie landade i. 
 
Tillämpning 
Denna studie bidrar till att skapa en ökad förståelse för elever i svårigheter gällande dyslexi 
och engelskundervisning. Elevernas erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. Även 
om antalet elever är begränsade till fyra stycken vittnar deras erfarenheter om upplevelser i 
skolan som all pedagogisk personal kan relatera till. Elevernas erfarenheter visar också att 
skolan måste vara bättre förberedd på att möta variation i klassrummet. Samt att det finns sko-
lor som brister i de stödåtgärder de ger elever i svårigheter. Detta leder till att vi som speci-
allärare kan påverka elevernas situation i skolan och arbeta för en inkluderande undervisning 
där demokrati, pedagogik och specialpedagogik kan mötas. 
 
Vidare forskning 
Denna studie omfattar bara några elevers erfarenheter av dyslexi och engelskundervisning. 
Det hade varit av intresse att se en mer omfattande studie kring detta. Hur ser det ut i Sverige i 
stort? Skulle vi hitta ännu fler elever med liknande erfarenheter eller skulle resultaten se an-
norlunda ut? Det hade varit väldigt intressant att ta reda på. Vilka riskfaktorer ser vi i skolan 
och vilka friskfaktorer kan vi finna. Med riskfaktorer menas att kartlägga faktorer där elever 
riskerar att misslyckas och å andra sidan kartlägga friskfaktorer där man ser att elever lyckas. 
 
Slutord  
Syftet med denna studie var att beskriva några elevers erfarenhet av dyslexi, stödinsatser och 
engelskundervisning. För att göra detta intervjuades fyra elever. Det var elevernas erfarenhet-
er som skulle bära studien och leda till studiens resultat. Dock var inte min intention att dessa 
elever skulle ha liknande erfarenheter av detta. Min förhoppning var att studiens resultat 
skulle visa att eleverna hade med sig goda erfarenheter av skolans stödinsatser. Så var inte 
fallet och elevernas erfarenhet av frustration och uppgivenhet ställer på något sätt skolan till 
svars. Elevernas utsagor påminner mig om hur viktig speciallärarens roll och funktion är. 
Speciellt gällande att kartlägga elevens verkliga behov för att undanröja hinder på individ, 
grupp och organisationsnivå. Min åsikt som speciallärare är att alla elever har rätt till en 
undervisning där det relationella perspektivet råder. Denna studie kan inte generaliseras till att 
svensk skola ser ut så som eleverna beskriver. Dock visar resultatet att det finns skolor där 
detta händer.   
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Bilaga 1 
 
Hej!               
 
Jag heter Camilla Zetterqvist och är anställd av den Centrala Elevhälsan som speciallärare. Den här 
terminen skriver jag mitt examensarbete på Karlstads Universitet. Till sommaren blir jag således fär-
dig med utbildningen.  
 
I min yrkesroll strävar jag efter att ge elever och kollegor rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. I 
grunden är jag gymnasielärare i engelska och svenska. Jag möter många elever i läs och skrivsvårig-
heter på gymnasiet och det är tydligt att många upplever att det är extra svårt med ämnet engelska. 
Därför blev jag intresserad av att analysera elevers erfarenheter av hur det är att lära sig engelska med 
dyslexi.  
 
Syftet med examensarbetet är att analysera några (ca 4) elevers erfarenheter av hur det kan vara att ha 
dyslexi och lära sig engelska. Detta är tänkt att genomföras med semistrukturerade intervjuer. Inter-
vjuerna beräknas ta ca 30 minuter och bör äga rum under vecka 13-14.  
 
Min erfarenhet är att elever kan sätta ord på sina erfarenheter och lärande. Många gånger är det de som 
har svaren på vad det är som gynnar dem i lärandet. Detta examensarbete kan även leda till fortsatt 
arbete och eftertanke kring hur vi arbetar och varför med hjälp av elevers deltagande. 
 
Under vecka 12 skulle jag vilja komma i kontakt med undervisande lärare i engelska. Att träffa dem på 
ett ämneslag skulle passa bra. Därefter kontaktar jag vårdnadshavare och elev med förfrågan, presen-
tation och information om sekretess. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Camilla Zetterqvist 
XXXX-XXXXX 
xxxxxxxxxx@xxxxxx.se 
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Bilaga 2 
 
Hej!      
 
Mitt namn är Camilla Zetterqvist och jag utbildar mig till speciallärare på Karlstads universi-
tet. Under vårterminen skriver jag mitt examensarbete och det är därför som jag kontakter er. I 
mitt examensarbete önskar jag intervjua elever som har dyslexi. 
 
Examensarbetet kommer att handla om hur det kan vara att ha dyslexi och att lära sig eng-
elska. Min avsikt är att i intervjun ställa frågor om vilka erfarenheter elever med dyslexi har 
av undervisningen i engelska. Vilket stöd har eleven fått? Vad har fungerat bra? Vad har fun-
gerat mindre bra? Vad skulle kunna bli bättre? Min förhoppning är att intervjuerna ska kunna 
leda till att en förståelse för vilket stöd elever med dyslexi är hjälpta av. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och eleven kan när som helst välja att avbryta sitt delta-
gande. 
 
Intervjuerna kommer endast att användas i studien och elevens namn kommer inte att använ-
das i studien utan behandlas konfidentiellt enligt vetenskapsrådet. Intervjuerna kommer efter 
att examensarbetet är klart förstöras och obehöriga kommer inte på något sätt åt insamlad 
data. 
 
Examensarbetet kommer sedan att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek.  
 
Vänligen kontakta mig via telefon och/eller mail snarast. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Camilla Zetterqvist 
xxxxx.xxxxxxt@xxxxx.se 
xxxx-xxxx 
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Bilaga 3 
 

Intervju angående elevers erfarenheter av dyslexi och grundskolans undervisning i 
engelska: 

 

* Berätta om din skolgång – från att du började med engelska i grundskolan, högstadiet och 
gymnasiet? 
 

* Kan du beskriva hur det var när du lärde dig skriva och läsa engelska.  
 

* Hur visade sig detta i ämnet engelska? Vad fungerade? Vad var svårt? 
 

* Kan du berätta om hur det var när du fick diagnosen dyslexi? På vilket sätt förändrades sko-
lan då? Vilka förändringar i studiesituationen? 

 

* Blev det någon skillnad när du började på högstadiet? På vilket sätt? 
 

* Vilket stöd har du fått i ämnet engelska? 
 

* Berätta om hur det fungerade för dig? 
 

* Vem fick du hjälp av? Lärare, speciallärare, specialpedagog? 
  

* Var det något speciellt stöd som fungerade extra bra? 
 

* Vad tror du gjorde att du kände så? 
 

* Tog man vara på dina tankar och åsikter? Fick du vara med och bestämma vilket stöd som 
fungerade för dig? 
 

* Vilka erfarenheter från grundskolan tog du med dig till gymnasiet? 
 

* Vilka förväntningar hade du på gymnasiet? Hur blev det där? 
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