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Förord 
 
Vi har funnit arbetet med denna uppsats vara både intressant och lärorikt, vi har fått träffa 
många intressanta personer och fått göra ett antal stimulerande besök i den skolvardag som 
pågår runt omkring oss och som de allra flesta tar för given. Därför har det varit extra roligt 
att få studera ett projekt som utvecklar verksamheten och samtidigt är så direkt riktad mot 
eleverna. Därför vill vi rikta ett stort tack till projektledarna för Speaking English som så att 
säga satte stenen i rullning både för oss och för de berörda i projektet. Vidare vill vi tacka de 
pedagoger och elever vid de skolor vi besökt för att de tog sig tid att visa hur de arbetar med 
sin engelskundervisning, samt att de tog sig tid för att ställa upp på våra intervjuer. Givetvis 
så riktar vi även ett varmt tack till vår enastående handledare Mervi Höglin som stöttat och 
gett oss stor hjälp under arbetets gång, vi riktar också ett tack till Åsa Gardelli som haft 
ansvaret för grupphandledningarna. Ett tack och en tanke går också till dem som opponerat 
på oss och gett oss konstruktiv kritik så att vi kunnat förbättra vår uppsats, ingen nämnd, 
ingen glömd. Slutligen vill vi säga att man lär sig mycket av och om varandra när man är två 
som jobbar tillsammans på detta sätt, och att man ibland får kritiskt granska sig själv. Alla 
ovan nämnda erfarenheter bär vi med oss i vår framtida gärning. 
 
Johanna Lindberg och Johannes Ståhl 
 
Skellefteå 2006 12 27 



   

Abstract 
The aim of this study was to describe and analyze  if and in that case how project Speaking 
English contributes to improved skills in English to pupils in reading and writing difficulties. 
The project started out in order to give pupils in reading and writing difficulties an alternative 
to the regular English teaching.  The study was carried out in two nine-year compulsory 
schools. We have conducted interviews with both teachers and pupils to see what they think 
about the project. According to the teachers we interviewed Speaking English contribute to 
improved skills for the pupils and they also believe that their chances to pass the 9th grade 
will increase. The result also indicates that oral teaching is a good working method for these 
children. This teaching also motivates these pupils in their language learning. Furthermore 
the result shows that Speaking English can be carried out both in a whole class and in a small 
group depending on the pupil’s requirement and needs. Criticism can be levelled against the 
fact that when such a great focus of attention is put on the oral communication the result can 
be that the pupils loose one way of communication, in this case writing. A period of 
acclimatisation can be required both of pupils and teachers when the method Speaking 
English is introduced and especially this is important for pupils who has got used to the 
traditional way of teaching English.  It is the same with the teachers. The whole picture of the 
project Speaking English is positive although there are some critical voices. 
 
Keywords: Speaking English, reading and writing difficulties in English, second language 
learning, alternative English education   



   

Abstrakt 
 
I detta arbete har vi undersökt projektet Speaking English samt elevers och lärares 
uppfattningar om och i så fall hur arbetssättet bidrar till ökade kunskaper i engelska för elever 
i läs- och skrivsvårigheter. Speaking English är ett projekt som startades upp för att ge elever 
i läs- och skrivsvårigheter ett alternativ till den ordinarie engelskundervisningen. 
Undersökningen genomfördes i två grundskolor år f-9. Vi besökte båda dessa skolor för att få 
en inblick i hur de arbetat och utifrån det valde vi ut vilken skola och vilka klasser, grupper 
och pedagoger som passade vår undersökning. Vi intervjuade fyra pedagoger och fyra elever. 
Sammantaget så anses Speaking English av pedagogerna vi intervjuat bidra till ökade 
kunskaper för elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet engelska och de ser också positivt på 
att eleverna kommer att få godkänt i år 9. Resultatet pekar också på att muntlig undervisning 
underlättar för elever i läs- och skrivsvårigheter och att Speaking English bidrar till att 
motivera eleverna i deras språkinlärning, samt att Speaking English kan genomföras både i 
helklass och i liten grupp beroende på elevens förutsättningar och behov. Kritik kan riktas 
mot att när så stort fokus läggs på den muntliga kommunikationen kan resultatet bli att 
eleverna mister en kommunikationskanal det vill säga den skriftliga. Det kan dessutom 
krävas en viss inskolningsperiod för både elever och lärare när det gäller att komma in i 
Speaking English arbetssätt, och då särskilt för elever som redan är vana vid den traditionella 
engelskundervisningen. Detta gäller även pedagoger. Den sammantagna bilden av projektet 
blir trots kritiken i det stora hela positiv. 
 
Nyckelord: Speaking English, läs- och skrivsvårigheter i engelska, andraspråksinlärning, 
alternativ engelskundervisning.  
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1. Inledning 
 
Lärarnas tidning skriver den 11 november 2005 att var fjärde nioåring i skolan har någon typ 
av läs- och skrivsvårigheter. De hänvisar till Ulrika Wolffs avhandling där hon gjort studier 
på ca 9000 svenska nioåringar. Svårigheterna gör sig påminda i alla ämnen, bland annat 
engelska. Enligt projektet Speaking English särskilt från och med år 4 eftersom 
undervisningen därmed fokuseras på att skriva och läsa. Detta problem resulterar i att elever i 
läs- och skrivsvårigheter får svårt att nå godkänt i år 9. Med detta som bakgrund sattes 
projektet Speaking English igång där fokus under engelskinlärningen ligger på den muntliga 
undervisningen. Speaking English är menat som ett alternativ till den ordinarie 
engelskundervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Vi representerar två olika lärarkategorier, tidigare år och gymnasiet. Utifrån gymnasielärarens 
perspektiv är läs- och skrivsvårigheter ett relativt stort problem, vilket kräver att särskild 
hänsyn tas till dessa elever. Utifrån läraren för tidigare års perspektiv är läs- och 
skrivsvårigheter en vanligt förekommande svårighet som kan se ut på många olika sätt och 
därmed kräver olika hjälpinsatser. Vi anser att den grund som läggs i de lägre åldrarna senare 
utgör den plattform utifrån vilken eleven inhämtar vidare kunskap. Därför önskar vi att detta 
samarbete med att undersöka projektet Speaking English kommer att leda till ökad förståelse 
för läs- och skrivsvårighetsproblematiken, samtidigt som vi kommer att ha nytta av våra 
perspektiv på problematiken både nu och i vår framtida gärning som lärare. Mot den 
bakgrunden blir alltså alla sätt genom vilka vi kan minska antalet elever som lämnar 
grundskolan med läs- och skrivsvårigheter intressanta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera elevers och lärares uppfattningar om och 
i så fall hur projektet Speaking English bidrar till ökade kunskaper i engelska för elever i läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

1. Vilket förhållningssätt till språkinlärning i engelska utgår pedagogerna ifrån? 
 

2. Om och i så fall hur bidrar projektet Speaking English till ökade kunskaper i engelska 
för elever i läs- och skrivsvårigheter, sett utifrån ett lärarperspektiv? 

 
3. Om och i så fall hur bidrar projektet Speaking English till ökade kunskaper i engelska 

för elever i läs- och skrivsvårigheter, sett utifrån ett elevperspektiv? 
 

1.2 Avgränsningar 
I enlighet med riktlinjerna för uppsatsens storlek valde vi att begränsa vår studie till att titta 
på två klasser från projektet, varav vi intervjuade fyra pedagoger och fyra elever. Vi 
betstämde oss för att huvudsakligen fokusera på projektet Speaking English. För att ge en 
förförståelse för problemet läs- och skrivsvårigheter som ligger till grund för skapandet av 
projektet, presenterade vi grundproblematiken. Vi har valt att titta på projektet utifrån ett 
relationellt och ett kategoriskt perspektiv eftersom det är perspektiv som vanligtvis används i 
arbetet med bland annat elever i läs- och skrivsvårigheter. Naturligtvis är aspekterna som 
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påverkar elevers inlärning många, och vi har bara kunnat ta upp ett antal. Vi är väl medvetna 
att en del har fallit bort. 

1.3 Disposition 
Denna uppsats beskriver projektet Speaking English uppkomst, vad det innebär och vilka 
resultat det frambringat. Resultaten grundar sig på intervjuer med fyra pedagoger och fyra 
elever där de redogör om och i så fall hur Speaking English har bidragit till ökade kunskaper. 
Vår uppsats inleds med en bakgrund till problematiken där läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 
och språkinlärning tas upp. Vi tittar även på vad bland annat forskare kommit fram till om 
läs- och skrivsvårigheter i ämnet engelska. Innan intervjuerna kommer metodkapitlet där vi 
förklarar bland annat val av forskningsmetod och intervjumetod. I slutet av vår uppsats för vi 
en diskussion och drar slutsatser utifrån litteraturen vi läst och intervjusvaren vi fått.  
 

1.4 Begreppsförklaring 
Begreppsförklaringen är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för läsaren. Vi har valt ut ett 
antal ord och begrepp som kan orsaka oklarheter för läsaren. Vår huvudmålsättning har dock 
varit att försöka förklara i löpande text. I de fall vi inte lyckas förklara ord och begrepp på 
detta sätt eller missat att ta in just det ord som en specifik läsare upplever som svårt att förstå 
så vill vi hänvisa till Nationalencyklopedin, SAOL (Svenska akademins ordlista) eller andra 
uppslagsverk. Nedan följer en ordlista (Nationalencyklopedin). 
 
Fonologisk medvetenhet 

Fonologi: vetenskapen om språkens ljudstruktur. I fonologin studeras hur ljuden fungerar 
i språket och hur de förhåller sig till andra ljud snarare än hur de bildas eller vilka fysiska 
egenskaper de har, vilket studeras inom fonetiken (ne.se).
Medvetenhet: uppnådd djupare insikt, det att ha ngt klart för sig (ne.se).

 
Genetiskt betingat 

Genetisk: term som anger att något är betingat av eller har samband med 
arvsmassa/ärftlighet i motsats till det som är miljöbetingat, förvärvat (ne.se).
Betinga: skapa förutsättningar för ngt tillstånd, ngn omständighet etc. (ne.se).

 
Kognitiva svagheter 

Kognitiv: som avser intellektuella funktioner såsom tänkande,  
varseblivning, minne m.m. (ne.se). 
Svaghet: det att vara svag vanl. kroppsligen el. själsligen (ne.se).

 
Målspråk 

Målspråk; språk som man håller på att lära sig i mots. till ens s.k. källspråk el. modersmål 
(ne.se).

 
2. Bakgrund 
I detta kapitel har vi studerat vad styrdokumenten för grundskolan säger. Från detta övergår 
vi till att ta upp två perspektiv, det relationella och det kategoriska perspektivet. Vi förklarar 
vidare vad läs- och skrivsvårigheter är och studerar dyslexi specifikt. Vi går därefter till att 
berätta allmänt om språkinlärning och sammanfattar kursplanen i engelska och 
engelskundervisning det senaste århundradet. Kapitlet avslutas med att visa på läs- och 
skrivsvårigheter i ämnet engelska. 
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2.1 Styrdokumenten 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
kan man finna tydliga skrivningar om skolans ansvar när det gäller att tillgodose elevers olika 
behov rörande utformning av undervisning för att nå målen. Huvudmannen har också angivit 
mål för verksamheten i form av strävansmål och mål att uppnå. Lpo 94 lyder: 

 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2003, s 2). 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 
(Skolverket, 2003, s 5). 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
(Skolverket, 2003, s 4). 

  
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera i tal 
och skrift på engelska (Skolverket, 2003, s 5). 

 
För elever i funktionshinder har en paragraf upprättats, den så kallade PYS paragrafen. Den 
säger: 

 
Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättning bortse från enstaka mål som 
eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Med särskilda skäl avses 
funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur 
och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål 
(Grundskoleförordningen, 2000, kap 7, paragraf 8). 
 

2.2 Det relationella och kategoriska perspektivet 
Vid studier av specialpedagogik kan man lyfta fram två perspektiv, det vill säga två olika 
infallsvinklar. Dessa brukar benämnas det kategoriska och det relationella perspektivet. Den 
grundläggande skillnaden hos dessa perspektiv är vem som är bärare av problemet. Mycket 
förenklat kan man säga att det kategoriska perspektivet till största delen lägger skulden för 
misslyckanden hos eleven själv, medan det relationella perspektivet söker både skuld till 
misslyckande, och möjligheter till att finna lösningar främst i hur skolan fungerar och agerar 
(Colnerud & Granström, 2002).  
 
Det finns en tradition i skolan att beskriva problemen som egenskaper hos eleven, detta 
resulterar också i ett mycket begränsat handlingsutrymme för att finna lösningar. Ett 
perspektivbyte till ett mer relationellt förhållningssätt ställer helt andra krav och 
förväntningar på skolan och dess personal. Fullt ut skulle ett perspektivbyte också kunna 
upplevas hotande för personalen eftersom det skulle kunna kräva stora förändringar av den 
praxis som råder i skolans värld (Colnerud & Granström, 2002). 
 
Konsekvenserna av ett perspektivbyte samt att de två sätten att formulera problemet leder till 
helt olika diskussioner. Detta illustrerar Colnerud och Granström (2002) enligt följande: 
 

Eleven uppvisar stora brister i läsning och skrivning, han uppträder störande på 
lektionerna. Arbetar inte med sina skoluppgifter och saknar arbetsmoral (Colnerud & 
Granström, 2002, s 70) 
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Nedan byter författarna perspektiv och ställer skolan i blickpunkten genom att beskriva 
problemen relaterat till skolverksamheten. 

 
Skolan har inte lyckats erbjuda eleven en studiemiljö som gjort det möjligt för honom att 
tillägna sig fullgoda färdigheter i läsning och skrivning. Studiemiljön har varit sådan att 
han inte har kunnat utveckla en god arbetsmoral, istället har lektionernas utformning 
varit sådan att de provocerat eleven som därvid visat så stor oro att andra blivit störda 
(Colnerud & Granström, 2002, s 70). 
 

Sättet att se på problematiken innebär också konsekvenser för hur man ser på 
specialpedagogiken. Med ökad kunskap och vidgad syn på vem som är bärare av problemet 
kan man argumentera för att specialpedagogisk verksamhet kan ses i ett relationellt 
perspektiv, i samspel med annan pedagogisk verksamhet inom skolan. Enligt Persson (2003) 
resulterar detta i att det blir intressant att se hela bilden och vad som sker i samspelet mellan 
olika aktörer. Grunden till en individs handlande finner vi inte huvudsakligen bero på hans 
eller hennes uppträdande, handlande eller förförståelse och intresse, utan som resultatet av 
interaktionen mellan skolmiljö och individ. 
 
Här följer Perssons modell som beskriver de olika perspektiven 
 

 Relationellt Kategoriskt 
 Perspektiv Perspektiv             
Uppfattning av Förmåga att anpassa under- Ämnesspecifik och 
pedagogisk visning och stoff till skilda  undervisningscentrerad 
kompetens förutsättningar för lärande   
 hos eleverna  
 
 
Uppfattning av  Kvalificerad hjälp att Kvalificerad hjälp direkt 
specialpedagogisk planera in differentiering i  relaterad till elevers 
kompetens undervisning och stoff uppvisade svårigheter 
 
Orsaker till Elever i svårigheter. Elever med svårigheter. 
specialpedagogiska Svårigheter uppstår i Svårigheter är antingen 
behov mötet med olika företeelser medfödda eller på annat 
   i uppväxt och utbildnings sätt individbundna 
   miljö  
 
Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 
 
Fokus för special- Elev, lärare och Eleven 
pedagogiska åtgärder lärandemiljö  
 
Förläggning av ansvaret Arbetsenheter (-lag) och Speciallärare, special- 
för specialpedagogisk lärare med pedagoger och 
verksamhet aktivt stöd från rektor elevvårdspersonal  
Figur 1. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på 
perspektivval (Persson, 2003, s 143). 
 

I enlighet med modellen har vi valt att använda uttrycket ”elever i läs- och skrivsvårigheter” i 
stället för ”elever med läs- och skrivsvårigheter”. 
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2.3 Vad är läs- och skrivsvårigheter?  
I och med att kravet på läsförmåga ständigt ökar i dagens informationssamhälle ökar även 
antalet personer med läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2001). Cirka 20% av eleverna i 
Sverige är i läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever har på något sätt svårigheter med att läsa 
och skriva. Orsakerna till det kan bero på många olika faktorer. Dessa kan både vara primära, 
då orsaken direkt förorsakar svårigheten och sekundära, då orsaken indirekt förorsakar 
svårigheten. I boken Vägar in i skriftspråket (2004) har författarna Björk och Liberg sorterat 
läs- och skrivsvårigheternas olika faktorer så här: 
 
Pedagogiska situationer: 
 

o primär Skolans inlärningsmiljö är inte avpassad för elevens kognitiva 
 förutsättningar, kulturella och social-psykologiska situation.  

o primär Skolans inlärningsmetod är alltför snäv och ger endast  
 undervisning i enstaka tekniker. 
o primär Mycket frånvaro, många skolbyten och/eller många lärarbyten i  
 tidigt inlärningsskede. 
o sekundär Eleven ”lierar sig” inte med skolmiljön, syftet med arbetet,  
 förebilder, läs- och skrivkamrater, klassrumssituation osv. 

 
Sociala situationer: 
 

o sekundär Elevens uppväxtmiljö innehåller få eller inga skriftspråkliga 
 verksamheter eller andra skolrelaterade verksamheter. 
o sekundär Elevens uppväxtmiljö innehåller skriftspråkliga verksamheter  
 men de utförs inte på ett skolmässigt sätt. 
o primär / sekundär Elevens uppväxtmiljö är mycket pressande och krävande i olika  
 riktningar med avseende på inlärning och/eller  
 socialpsykologiska förhållanden. 
o primär / sekundär Låg kamratstatus. 

 
Psykologiska situationer: 
 

o primär Eleven har kognitiva inlärningsproblem. 
o primär Eleven har försenad språkutveckling. 
o primär Eleven har perceptuella och motoriska inlärningsproblem  
o primär Eleven har bristande minnesförmåga. 
o primär / sekundär Eleven har bristande eller sviktande självförtroende 
o primär / sekundär Eleven har emotionella problem. 

 
Neurobiologiska situationer: 
 

o primär Eleven har genetiskt betingade hjärnavvikelser eller förvärvade  
 hjärnskador t ex olika typer av afasi, agrafi, alexi, dysgrafi och  
 dyslexi. 
o primär Eleven har perifer skada på motorsensoriska sinnet, syn, hörsel  
 eller tal.     
Figur 2 (Björk & Liberg, 2004, s 143). 

 
De tre första ovan beskrivna situationerna; pedagogiska, sociala, och psykologiska, kan 
sammanfattas som sociokulturellt betingade faktorer. Vi väljer att förklara några av dessa 
utförligare. Om barnet kommer från en hemmiljö helt olik skolans där frågelekar, pussel, 
samtal och böcker saknas kan läs- och skrivsvårigheter uppstå i mötet med skolans värld. 
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Vidare kan det också vara så att barnet inte ser någon mening med att lära sig läsa och skriva. 
Under uppväxtåren fram till skolstart har de inte kunnat bilda sig en uppfattning om varför 
och hur man läser och skriver. En del barn kan hamna i läs- och skrivsvårigheter trots det att 
barnet omgetts av böcker och läsning under hela dennes uppväxt. Eleven kan ha svårigheter 
med att sammanfatta texter med egna ord och svårigheter att svara på frågor som kräver svar 
som inte direkt relaterar till texten eleven läst. Vid observationer av dessa barns lässituationer 
framkommer en gemensam faktor som visar att man inte talar om det lästa. Detta resulterar i 
att endast innehållet och bilderna behandlas. Barnen får inte möjlighet att genom samtal av 
det lästa ta upp sina egna erfarenheter och uppfattningar. Barnet lär sig inte att det de själva 
vet även kan vara av intresse och betydelse under läsningen. Elevens svårigheter kan också 
bero på bristande minnesförmåga vilket påverkar inlärning av bokstäver och ordbilder. Elever 
som är försenade i uttalet kan få läs- och skrivsvårigheter om läs- och skrivinlärningen endast 
baseras på ljudmetoden. Ett exempel på detta kan vara om eleven skall skriva ett o och själv 
uttalar det u så blir resultatet ett u på papperet. Ytterliggare svårigheter som kan bidra till läs- 
och skrivsårigheter är motoriska problem, då eleven inte vet hur man handskas med papper 
och penna. Problemen kan även vara visuella och auditiva, då eleven inte kan koppla det den 
hör till det skrivna ordet och tvärtom. För att avkoda och förstå helheten i en text krävs 
användning av olika tekniker. Elever som har svårigheter med detta har oftast fastnat i en 
avkodningsstrategi. Eleven kan ha fastnat antingen i ljudningsmetoden, då hon stavar allting 
ljudenligt, eller sammanhangsmetoden, då sammanhanget spelar stor roll för vad som läses 
(Björk & Liberg, 2004).   
 
Vid alla dess svårigheter har skolan ett stort ansvar för elevens läs- och skrivutveckling. Om 
skolan förväntar sig att eleven skall ha övat tillräckligt på det motoriska, skall ha fått rik 
stimulans av böcker i hemmet med mera, kan svårigheter uppstå för dessa barn. Det krävs att 
skolan har anpassad inlärningsmiljö och även pedagoger som kan se till varje elevs 
förutsättningar och behov (Björk & Liberg, 2004).   
 
Av de neurobiologiska situationerna väljer vi att gå närmare in på dyslexi, som även kallas 
specifika läs- och skrivsvårigheter, vilket vi redovisar nedan under rubriken Vad är dyslexi?  
 

2.3.1 Vad är dyslexi? 
Dyslexi kallas även specifika läs- och skrivsvårigheter. Att frambringa en korrekt definition 
av begreppet dyslexi är inte enkelt eftersom svårigheten är, liksom läs- och skrivsvårigheter, 
komplex. Gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är inte konstant. Den som har 
dyslexi uppnår inte normal läsfärdighet och det är upp till samhället att avgöra vilken 
läsfärdighet som räknas som normal (Hoien & Lundberg, 1999).  
 
Nedan presenteras två definitioner av dyslexi. 
 

Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normal begåvning och trots adekvat 
pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och 
skrivsvårigheter (Gillberg & Ödman, 1994, s 16). 

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

 
Hoien och Lundberg sammanfattar sin definition så här: 

 
Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket förorsakat av en svaghet i 
det fonologiska systemet (s 21).  

 
Enligt dessa definitioner kan dyslexi alltså vara ärftligt, genetiskt betingat och livsbeständigt. 
Det konstateras även att den som har dyslexi oftast är normalt begåvad.  
 
Dyslexi är ett komplext begrepp då personer med detta handikapp kan ha många olika 
symptom och svårigheter. Det går dock att finna vissa mönster hos dyslektiker och dessa går 
att betrakta utifrån olika perspektiv. Dessa perspektiv är: biologiskt-, pedagogiskt-, 
lingvistiskt-, psykologiskt- samt neuropsykologiskt perspektiv (Adler & Holmgren, 2000). 
 
Sett från ett biologiskt perspektiv finns enligt forskning skillnader i olika områden i 
storhjärnan och lillhjärnan. Skillnaderna ligger i antalet representationer av språkliga 
funktioner (Adler & Holmgren, 2000). Forskning visar även på variationer av storleken på 
planum temporale. Planum temporale sitter på var sida om huvudet i tinningloberna. Detta 
område har visat sig vara av största betydelse för språkperceptionen. I vanliga fall är planum 
temporale större på vänster sida, medan planum temporale hos en person med läs- och 
skrivsvårigheter oftast är lika stora (Gillberg & Ödman, 1994). Vidare så har forskare kommit 
fram till att man i dyslektikers hjärnor kan hitta samlingar av vårtliknande celler ”ektopier”, 
de flesta på den vänstra sidan och med tydlig koncentration runt den sylviska fåran. I icke 
dyslektiska hjärnor finns endast ett fåtal ektopier, medan i dyslektiska hjärnor kan finnas upp 
mot 100 eller fler ektopier (Hoien & Lundberg, 1999). Från lärarens och det pedagogiska 
perspektivet förekommer svårigheter att läsa vissa bokstäver som liknar varandra. 
Omkastning av bokstäver och ord är vanligt och även hög felfrekvens vid läsning och nedsatt 
läshastighet. Även ljud som liknar varandra blandas ihop. Dyslektiker kan också uppvisa tal- 
och språkstörning tidigt i livet vilket vid skolstart kan visa sig som svårigheter med 
fonologisk medvetenhet. Dessa problemyttringar kan hänföras till det lingvistiska 
perspektivet. Utifrån ett psykologiskt perspektiv uppvisar dyslektiker bristande självkänsla 
och självförtroende. Detta leder till ett undvikande av läsning och skrivning, vilket i sin tur 
leder till mindre övning av läsning och skrivning än övriga klasskamrater och bidrar till att 
den svage eleven blir ännu svagare. Klyftan mellan den svage eleven och den starka eleven 
ökar hela tiden. Detta kallas för Matteuseffekten. Det neuropsykologiska perspektivet pekar 
på att dyslektikern har svårigheter med arbetsminnet och hon har även svårigheter att hantera 
ordningsföljder. Svårigheter med att känna igen enskilda bokstäver och problem med 
läsriktning förekommer också (Adler & Holmgren, 2000). 
 

2.3.1.1 Synen på dyslexi ur historiskt perspektiv 
Sedan slutet av 1800-talet har kunskap om dyslexi funnits i samhället. I början av 1900-talet 
uppkom vetenskapligt intresse av barns skolprestationer. Man fann att en del barn trots 
normalbegåvning hade svårigheter att läsa och skriva. Men först i mitten av 1900-talet kom 
kunskapen om dyslexi att utvecklas på allvar. En avhandling om ”specifik dyslexi” eller 
”medfödd ordblindhet” publicerades i mitten 50-talet. En av effekterna av den avhandlingen 
blev att dyslexin uppmärksammades på allvar. Forskningen inom området gick framåt, men 
under 1970- och 1980-talen ansågs att sociala och emotionella faktorer ligger bakom 
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elevernas svårigheter. Resultatet av detta blev att elever med läs- och skrivsvårigheter inte 
fick tillräcklig och adekvat hjälp. Stödet från skolan till dessa elever blev därför undermåligt. 
Orsakerna till problemen förklarades också ofta med hänvisning till psykiska problem. Man 
använde inte diagnosen dyslexi. Men utvecklade kunskaper har i modernare tid inneburit att 
ett annat synsätt på problematiken vuxit fram, och från början av 1990 har attityden till 
svårigheterna ändrats och diagnosen dyslexi tas nu på allvar (Gillberg & Ödman, 1994). 
 

2.3.2 Skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Myrberg (2001) visar på vikten av att klargöra skillnaden som föreligger mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi i sin forskningsrapport, Att förebygga och möta läs- och 
skrivsvårigheter. Det finns tendenser som pekar i riktning mot att alla läs- och skrivproblem 
likställs med "dyslexi". Men faktum är, som vi visat ovan, att läs- och skrivsvårigheter kan 
ses som huvudrubriken medan dyslexi är en av många underrubriker till denna. Begreppet 
dyslexi är också i sig indelat i ett antal undergrupper, eller olika sorters dyslexi. För att kunna 
ge rätt pedagogiskt bemötande till elever i läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att kunna se 
och göra rätt bedömning av orsaken till svårigheten. Om bedömningen inte är rätt riktad blir 
därmed insatserna ineffektiva. Vidare visar Myrberg att problemen med läsning och 
skrivning kan ha både förseningsorsaker, så som inlärningsmognad, och avvikelseorsaker, det 
vill säga dyslexi. Den dagsaktuella dyslexiforskningen utgår från såväl fonologisk förmåga 
som avkodningsproblem. Utifrån detta sätt att studera problematiken så är dyslexi läsproblem 
vilka uppkommer på grund av avkodningsproblem, som ofta har genetiska orsaker. Medan 
andra läs- och skrivproblem kan klassificeras som typiska problem med läsförståelse. Vid 
observationer avseende avkodningssvårigheter framträder att brister inom fonologisk 
medvetenhet har en avgörande betydelse. Tyvärr är betydligt mindre både känt och utforskat 
avseende området svårigheter med läsförståelse. Just den typen av problem verkar vara mer 
generella till sin karaktär, och kan uppträda både vid läsning samt vid avlyssning av en text. 
Myrberg sammanfattar läs- och skrivproblematiken genom att urskilja två grupper av elever 
som har problem med sin läs- och skrivinlärning. Den ena gruppen uppvisar underliggande 
kognitiva svagheter och den andra gruppen visar brister i läserfarenhet och brister i tillämpad 
pedagogik. Den första gruppen är dock väsentligt mindre än den andra.  

2.5 Språkinlärning  
Ladberg (2003) fil dr i pedagogik, menar att barnet lär sig grammatiken tidigt och naturligt i 
modersmålsinlärningen. Det är inte klarlagt av forskning hur det går till. Men något som är 
klarlagt är att vår hjärna söker efter mönster och regelbundenhet. Barnet lär sig alltså inte 
grammatik genom undervisning.  Innan barnet börjar skolan bygger den upp den språkliga 
basen, vilket består av uttal, grammatik och automatiserat språk. För att kunna känna 
självförtroende i språket är det nödvändigt att ha den språkliga basen. Nästa steg i inlärningen 
blir därmed att lära sig läsa och skriva på det nya språket.   
 
Alla människor lär sig på olika sätt och detta gäller förstås även vid språkinlärning. En del 
föredrar att lyssna sig till ett språk vilket kan innebära lång tid av tystnad. Andra börjar prata 
direkt denna får möjlighet till kommunikation. Om den lyssnande personen känner sig 
pressad att tala fastän hon inte är redo kan det ”låsa” sig i kommunikationen. Där kan 
kommunikation genom handling vara ett alternativ, som till exempel uppmaningsövningar då 
personen uppmanas att handla för att visa det den förstår. För att kunna tillägna sig ett språk 
krävs motivation. Motivationen kan se olika ut, det kan vara behovet att kunna göra sig 
förstådd, viljan att kunna förstå dataprogram, önskan att kunna åka till ett annat land med 
mera. Dessutom hjälper språk ett annat språk, det vill säga kan man flera språk kan dessa 
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hjälpa varandra och det blir dessutom lättare att tillägna sig ytterligare ett språk (Ladberg, 
2003). 
 
Björk och Liberg (2004) påpekar att barnet lär sig ett språk genom att använda det. Denna får 
prata, fråga, underhålla med mera tillsammans med andra. Medan barnet är litet och börjar 
använda språket, genom att först jollra och skrika till att senare försöka formulera ord och 
meningar, uppmuntras barnet ideligen. Ett barn börjar inte prata korrekt direkt utan den 
smakar på språket och försöker så gott den kan. Genom att se till hur omgivningen 
uppmuntrar det lilla barnet menar Björk och Liberg att pedagoger bör ta efter detta. Det 
barnet behöver i språkinlärning är uppmuntran, både i talinlärningen och i skriftinlärningen. 
Liberg och Björk anser att eleverna bör få möjlighet att skriva fel utan att bli rättade eftersom 
stavningen så småningom rättar till sig ändå. 

2.6 Ämnet engelska 
I kursplanen för ämnet engelska (Skolverket, 2000) konstateras under ”Ämnets syfte och roll 
i utbildningen” att många länder i världen har engelska som modersmål. Därför är engelska 
en viktig förmåga att besitta vid resor, studier och internationella kontakter. Syftet med ämnet 
är att utveckla nödvändig kommunikativ förmåga som kan användas vid internationella 
kontakter, vid möte med den allt mer internationaliserade arbetsmarknaden och i användandet 
av informations- och kommunikationsteknik samt vid studier. Syftet är också att få inblick i 
de engelsktalande ländernas mångskiftande kulturer. Meningen med ämnet är att ge eleven 
grundkunskaper i ämnet som den efter avslutad skolgång kan utveckla på egen hand. 
Kursplanen tar upp mål som eleverna skall ha uppnått både i år 5 och 9. Dessa är: 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  

Eleven skall  
– kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i 
tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden,  
– kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,  
– kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra,  
– kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och 
beskrivningar, 
– kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,  
– känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,  
– kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till,  
– kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra 
eller på egen hand (Skolverket, 2000).  

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  

Eleven skall  
– förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och 
beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden,  
– kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra 
till att kommunikationen fungerar,  
– kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst 
samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne 
angeläget ämne,  
– kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, 
beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,  
– kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något,  
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– ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska 
har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella 
erfarenheter,  
– kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,  
– kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga 
aktiviteter,  
– kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter 
samt därvid dra slutsatser av sitt arbete (Skolverket, 2000). 

2.6.1 Förändringar i ämnet engelska 
I den Nationella Utvärderingen av grundskolan (NU, 2004) sammanfattas engelskämnets 
förändringar de senaste 50 åren. I och med Lgr 62 blev engelska obligatoriskt från och med år 
4. Redan vid nästa läroplan, Lgr 69, flyttades obligatoriet till år 3. I dessa läroplaner angav 
kursplanerna både innehåll och metoder. Under 1960 och 1970-talen användes främst den så 
kallade audiolingvala metoden, vilket innebar att läraren var ”drillmästare” och språkligt 
föredöme och eleverna skulle lära sig språket genom att lyssna och härma. Nästa steg i 
skolutvecklingen blev Lgr-80.  
 
I och med Lgr 80 hade en förskjutning från en rent språklig grundsyn till en kommunikativ 
språksyn skett. Detta innebar för eleverna att förstå och göra sig förstådda i olika praktiska 
språksituationer betonades mer än tidigare. Språklig korrekthet stod inte i fokus på samma 
sätt längre, men var självklart för att uppnå god kommunikativ kompetens. Elevens förmåga 
till självständigt arbete och ansvarstagande betonades också. Möjligheter fanns för eleverna 
att välja så kallad allmän och särskild kurs, dessa kurser hade delvis olika mål och 
svårighetsgrad. (NU, 2004). 
 
I Lpo 94 förespråkas en konstruktivistisk kunskapssyn där eleven ses som medskapande i 
lärandet. Eleven skall ta eget ansvar för sitt lärande och undervisningen skall sträva mot att 
eleven medvetenadegör sin språkinlärning. Sedan 1992 har kursplanen för språk i 
grundskolan omarbetats två gånger. Den senaste, år 2000, innehåller följande förslag på 
progressionssystem:  

– receptiva färdigheter (att förstå text eller tal), 
– interaktiva färdigheter (att förstå och svara på text eller tal) och 
– produktiva färdigheter (att själv producera text eller tal) (NU, 2004, s 37). 

 
I den nationella utvärderingen från år 2003 jämförs resultaten på hörförståelse- och 
läsförståelseproven i nationella ämnesproven i engelska från år 1992 och år 2003. Där 
framgår att prestationerna vid hörförståelsen ligger på samma nivå år 1992 och år 2003. Vid 
läsförståelsen märks en viss nedgång i resultatet 2003. När det gäller att skriva fritt på 
engelska finns en grupp elever som presterar alltför lågt, denna grupp finns både år 1992 och 
2003. I slutsatserna av den nationella utvärderingen 2003 konstateras ett negativt resultat som 
visar att ca 5 % av eleverna redovisar icke godtagbara kunskaper (NU 2004). 

2.6.2 Traditionell undervisning 
Till och med Lgr 80 kan man säga att den bild som fanns av traditionella klassrum var att 
läraren var placerad längst fram i klassrummet. Läraren var i centrum medan barnen satt 
utplacerade i bänkar. Läraren förde lektionen och var den som pratade mest. Vid studier som 
gjorts i olika länder har det framkommit att läraren pratar 2/3 av lektionen. Dessutom får 
eleverna inte använda speciellt avancerat språk. De får svara på tilltal och på ja- och nej 
frågor. Den pragmatiska kompetensen - det vill säga förståelse av kultur som till exempel när 
och hur man hälsar, förståelse av det underförstådda, förståelse av kroppsspråk med mera, 
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vilken kräver omväxling under språkanvändningen - får inte möjlighet att utvecklas 
(Ladberg, 2000). 

2.6.2.1 Traditionell engelskundervisning 
Traditionell engelskundervisning är till största del läroboks- och lärarstyrd. Den kan se ut 
som så att varje vecka bearbetas en text som lyssnas på och läses. Glosor till texten övas in, 
och ett tillhörande kapitel i workbook behandlas. Glosförhör och skriftligt prov är vanligt 
förekommande (Jacobsson & Lundberg, 1995). Denna undervisning bottnar i Lgr 69 där 
pedagogen fick klara ramar att utgå från. Läroplanen utgick ifrån ett Behavioristiskt synsätt 
där inlärning av språk domineras av överinlärning och korrekthet. Den sade att 
undervisningen skulle utgå från läroboken och att läraren skulle ställa frågor som grundligt 
bearbetade texten vilka eleverna skulle svara på. Den lade också stor vikt att korrigera alla fel 
så som fel uttal och fel svar (Eriksson & Tholin, 2004).  

2.6.3 Tidig språkinlärning 
I SOU, Statens offentliga utredningar, (1992:94) föreslår Läroplanskommittén att engelska 
skall vara obligatoriskt från och med årskurs 1. Läroplanskommittén påpekar att tidig 
språkinlärning inte kan sägas ligga till grund för ökade språkkunskaper vilket både 
internationella studier och studier i Sverige har visat. De argument till tidig språkstart 
kommittén ger är att eleverna redan innan de börjar skolan har mött det engelska språket, 
vilket eleverna förut inte hade. Genom tidig språkstart anknyter därför skolan till elevernas 
verklighet där engelska är en del av denna. Vidare skriver kommittén att språket främjar 
öppenhet vilket bidrar till att skolan lättare uppnår sina internationaliseringsmål.  
 
Ladberg menar att det bara finns fördelar med att lära sig ett språk tidigt. Man får lättare att ta 
till sig grammatiken, uttalet och få automatiserat språk. Chansen att fullt ut ta till sig ett språk 
blir större (Ladberg, 2003). 
 
Kommunaliseringen av skolan initierades med propositionen Ansvaret för skolan 
(1990/91:18). I propositionen föreslår den då sittande regeringen en klarare ansvarsfördelning 
mellan staten och kommunerna gällande skol- och utbildningsverksamheten. 
 

Kommunerna skall svara för att verksamheten genomförs inom de ramar och riktlinjer 
som regering och riksdag lägger fast (Riksdagen, s 3) 

 
Propositionen innehåller både förslag till förändringar och de ändringar i skollagen som 
krävdes för att uppnå regeringens syfte. 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 (Riksdagen, s 12). 
 
Beslutet om propositionen följdes upp med förändringar i läroplanen och sammantaget blev 
detta den grund på vilken dagens målstyrda skola vilar. Detta innebär alltså frihet för varje 
skola att bestämma vilket år engelska skall introduceras. 

2.7 Läs- och skrivsvårigheter i engelska 
Att ha kunskap om att läsa och skriva är en viktig förmåga i skolan. Om förmågan inte finns 
uppstår konsekvenser i alla ämnen (Jacobsson & Lundberg, 1995). Vi tittar här närmare på 
läs- och skrivsvårigheter i engelska.  
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Enligt projektet Speaking English klarar sig elever i läs- och skrivsvårigheter bra i 
undervisning av engelska upp till och med år 3, men från och med år 4 får dessa elever 
problem. Från att mestadels omgetts av muntlig kommunikativ engelska under åren fram till 
och med trean skall eleven nu kunna både läsa och skriva engelska. Att lyssna och själv tala 
engelska klarar eleven i läs- och skrivsvårigheter av, men att läsa och skriva engelska går 
sämre. Pedagoger finner det svårt att hitta metoder som hjälper eleven att tillgodogöra sig 
engelskundervisningen. På grund av att dessa elever har svårt att hänga med i undervisningen 
kan verkligheten bli så att de helt eller delvis slipper delta under engelsklektionerna, trots att 
engelska är ett obligatoriskt ämne i skolan. Resultatet blir därmed att eleverna inte når 
godkäntgränsen i årskurs 8-9 (Projektplan, Speaking English, 2004)  
 
Engelskundervisning enligt traditionell metod med lärobok, arbetsbok och prov är inget som 
hjälper elever i läs- och skrivsvårigheter till att utveckla sitt andraspråk. Det kan också bli 
svårt för eleven att hänga med i undervisningen om läraren använder ett alltför avancerat 
språk (Jacobson & Lundberg, 1995).  
 
Strömbom (1999), själv dyslektiker och som skrivit en självbiografi, påpekar att det i dagens 
samhälle krävs att man är engelskspråkig. Världen blir allt mer internationaliserad och det 
faktum att Sverige är medlem i EU, med dess kommunikation medlemsländerna emellan, 
innebär ett krav att kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Strömbom menar att det går 
att lära sig ett nytt språk fastän man är dyslektiker. Själv kan hon engelska, franska, tyska 
samt spanska och menar att ”kan hon så kan alla andra också”! För att kunna uttrycka sig väl 
på ett annat språk krävs ett stort ordförråd och det får man först när man omgetts av språket 
under en längre tid eller läst många böcker. När du väl kommit över tröskeln till det nya 
språket kan både franska, spanska och engelska visa sig vara enklare att läsa än svenska 
eftersom det i svenskan finns många sammansatta ord som i till exempel engelskan består av 
2-3 ord. Eftersom orden blir kortare kan därför dyslektikern använda sig av ordbildsmetoden, 
då man ser ordet som en helhet och därmed vet dess betydelse, under läsning istället för 
ljudmetoden då risken blir stor att tappa bort sig under ljudningen av det långa sammansatta 
ordet. Strömbom anser att man inte bör lägga för stor vikt vid stavningen eftersom det numer 
finns ordlexikon och ordbehandlingsprogram med rättstavningskontroll.  
 
Cronemark (2001) skriver i sin uppsats, Engelskundervisning för barn med läs- och 
skrivsvårigheter, hur barn med läs- och skrivsvårigheter klarar engelskundervisningen och 
hur man kan få en adekvat undervisning för dessa barn. Det hon kom fram till var att dessa 
barn oftast klarar sig sämre i engelska än sina klasskompisar. Det som elever i läs- och 
skrivsvårigheter har lättast för är att prata och lyssna. Vanligt är att de har svårt med 
skrivning och läsning. Muntlig undervisning är därmed viktig för dessa elever. Slutsatsen i 
hennes rapport blev dock att på grund av undervisning i helklass och resursbrist fungerar det 
inte fullt ut i den ordinarie undervisningen. Själv utförde Cronemark en praktisk 
undersökning där fem elever i läs- och skrivsvårigheter fick delta i engelskundervisning som 
lade fokus på de muntliga färdigheterna. Resultaten blev goda då både elever och lärare fann 
undervisningen motiverande eleverna. Cronemark drar slutsatsen att elevernas särskilda 
behov kan tillgodoses bättre i liten undervisningsgrupp och då genom muntlig undervisning. 
Vidare framkom att fortbildning av problemet dyslexi var ett behov för pedagogerna som 
medverkade i hennes rapport.  
 
3. Projektet Speaking English 
Här följer en sammanfattning av projektet Speaking English projektplan. Vidare beskrivs hur 
projektet utformats på skolorna och exempel på hur klasserna arbetar utifrån idén. 
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3.1 Projektplan 
Grunden till tankarna runt projektet Speaking English (Projektplan, 2004) bottnar i den dåliga 
utveckling i ämnet engelska som man kunnat observera hos elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Det faktum att elever i läs- och skrivsvårigheter inte hänger med i engelskundervisningen 
från och med år 4, med resultatet att de inte når godkändgränsen i år 9, samt utifrån att 
pedagoger har svårt att finna metoder som hjälper dessa elever att tillgodogöra sig 
undervisningen i engelska ligger som grund för projektet. Effekterna för elever i läs- och 
skrivsvårigheter som observerades var att ofta sker utslagning i ämnet engelska snabbt och 
definitivt när undervisningen i år 4 inriktas mer mot ”reading-writing” än i de tidigare 
åldrarna. De får då svårt att hänga med i den undervisning som normalt ges på mellan- och 
högstadiet, vilket innebär att de oftast inte når godkänt år 9. Vidare så har dessa elever tidvis 
”sluppit” engelska helt eller delvis, trots att det är ett obligatoriskt ämne. Detta medför i 
princip att eleverna fått ett dubbelt handikapp på grund av att skolan inte kunnat ge dem 
undervisning i enlighet med deras behov. 
 
Den här problembilden startade processen som innebar att två specialpedagoger tog saken i 
egna händer och initierade projektet Speaking English. De två specialpedagogerna blev 
projektledare för projektet och började med att bygga upp en god plattform för projektet att 
stå på. De började med en grundlig genomgång av styrdokumenten för att säkerställa att 
projektet kunde genomföras i enlighet med dokumentens intentioner. Upptäckten blev att 
mycket av projektets grundtankar överrensstämde med styrdokumenten. Projektet utgår bland 
annat från detta ur Lpo 94, som anger vad som är skolans värdegrund och uppdrag: 

 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

 
Projektet har även tagit stöd från SOU, Statens Offentliga Utredningar, 1997:108 Att lämna 
skolan med rak rygg där anvisningar ges för elevens rättigheter: 
 

Kursplanerna ska anpassas till barnens behov, inte tvärt om. Skolorna ska erbjuda 
alternativa kurser som passar barn med olika förutsättningar och intressen. 

 
Undervisningen enligt Speaking English innebär att man prioriterar muntlig engelska; att tala 
och förstå talad engelska, att kunna föra en dialog/konversation på vardagsengelska, att 
kunna läsa och förstå viss text och skriven information, samt att kunna hantera 
kompensatoriska hjälpmedel så att man kan kommunicera även skriftligt. Sålunda kan 
undervisning i Speaking English vara en alternativ lösning för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Speaking English vänder sig i första hand till elever med konstaterade läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Projektets mål är att ge elever i läs- och skrivsvårigheter ett alternativ till nuvarande 
engelskundervisning, i form av Speaking English. Syftet för projektet är att förhindra en 
utslagning i engelska av dessa elever. Detta vill projektet skall ske genom bland annat tidig 
kartläggning av problemet. Det är också tänkt att det skall ges stöd till pedagogerna att släppa 
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undervisning utifrån reading-writing till förmån för understanding-conversating. Detta 
genom föreläsningar, läromedel, pedagogik, fakta som stödjer projektets tankar och genom 
kontinuerliga samtal under hela projekttiden, som är 2 år. Projektet vill även hitta alternativ 
till den vanliga kursen i engelska. En kortsiktig effekt förväntas bli att elever i läs- och 
skrivsvårigheter får godkänt i ämnet engelska år 9. En långsiktig effekt är förhoppningar att 
detta tankesätt skall sprida ringar på vattnet och influera andra skolor i kommunen och länet. 
Speaking English förväntas också bli ett alternativ för den ordinarie engelskundervisningen.      

3.2 Projektets utförande  
Eftersom varje klass, grupp och elev är olika - det vill säga har olika behov och 
förutsättningar - är syftet med projektet att arbeta fram flera olika modeller för alternativ 
engelskundervisning. För att möjliggöra detta lade och lägger projektet ner mycket tid till att 
ge lärarna en bred grund att stå på. Bland annat har de arbetat med styrdokumenten och 
kursplanen för att lärarna skall kunna känna trygghet i engelskundervisningen. De har även 
fått lyssna på olika föreläsare som pratat om språkinlärning och språkutveckling. Dessutom 
får de handledning av projektledarna en gång per månad. 
 
Projektet startades upp år 2004 och första Speaking English klasserna startade höstterminen 
2005 i två f - 9 skolor. Projekttiden löper under två år och avslutas i slutet av vårterminen 
2007. Meningen med projektet var att grupper skulle utformas speciellt för elever i läs- och 
skrivsvårigheter, men på grund av resursbrist och stort engagemang från klasslärare samt på 
grund av elevernas olika behov och förutsättningar har arbetet utformats på olika sätt. I en av 
skolorna drabbades man av neddragningar vilket resulterade i att Speaking English fick 
genomsyra all engelskundervisning även för elever utan svårigheter. Projektet har även 
inspirerat klasslärare att tänka om. De har anammat ”tänket” på sin ordinarie undervisning 
vilket också var projektets långsiktiga mål. I Speaking English grupperna har även elever i 
andra svårigheter än just i primära läs- och skrivsvårigheter fått delta. Dessa elever kan vara i 
sociala svårigheter, kan ha koncentrationssvårigheter med mera som påverkar eller har 
påverkat deras utveckling av läs- och skrivförmågan.  

3.2.1 Speaking English i vardagen 
Nedan kommer exempel på hur pedagogerna i projektet på båda skolor har arbetat i sina 
klasser och grupper. Exemplen är hämtade från våra observationer vi gjorde vid besöken på 
skolorna. 
 
Undervisningen utgår från lärobok, men fokuserar på det muntliga. Fokus ligger vid att få 
eleverna att prata. Eleverna får en sammanfattning av texten både på svenska och på engelska 
som de skall öva på att framföra muntligt. Ibland övar de på att beskriva ord. Läxan består av 
ord, antingen enskilt eller i en mening som eleverna skall redovisa muntligt.  
 
Undervisningen utgår från teman som till exempel Once upon a time och Min hobby. Eleven 
skall muntligt berätta utifrån dessa teman, detta spelas in på datorn. 
 
Undervisningen utgår ej från lärobok, utan utgår från målet att kunna göra sig förstådd och 
kunna använda språket. Förhållningssättet är att man utgår från hur man lär sig modersmålet. 
Arbetar med musikaler, spel och pararbete. Läxan är verser och ord som eleverna tar ut 
själva. Eleverna får ett rätt om de muntligt redovisar ordet och ett rätt om de skriftligt 
redovisar ordet, men fokus ligger ändå vid det muntliga.  
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Undervisningen utgår från bilder. Pratar om dessa. Arbetar med handdockor och lägger stor 
vikt vid repetition. Läxor är ord som tränas in genom text, bild och fonetisk skrift skrivet med 
svenskt uttal till exempel ordet ball, bild på boll och uttal bål.  
 
Undervisningen utgår ej från lärobok, utan utgår från kursmålen. Tillsammans med eleverna 
har de gått igenom målen och eleverna har fått ge förslag på vad som kan göras för att uppnå 
dessa. Varje nytt avsnitt i engelskundervisningen utgår från utvalda mål. De använder 
lärobok när det passar, men de utgår inte från den. Ibland är undervisningen mer muntlig och 
ibland mer skriftlig men det muntliga genomsyrar undervisningen i stort. De har organiserat 
en engelsk hörna där material är samlat. Det är bilder, memory, spel, bänkböcker mm. De 
använder sig även av datorprogram som övar upp hörförståelsen. Läxor är till exempel att 
berätta till en bild, eller om ett föremål.   
 
Undervisningen utgår inte från lärobok. Fokus ligger på tala, lyssna, läsa och skriva. Arbetar 
tematiskt med till exempel något eleverna känner till. Grammatiken kommer in naturligt som 
till exempel när eleverna gjorde ett arbete om dåtid. Arbetar med Dioraman, tittskåp, då 
eleverna får utforma sin egen arbetsplan, de söker ord, de tränar på att uttrycka sig med egna 
ord, de inhämtar fakta och slutligen redovisar muntligt för varandra. Arbetar med 
stationssystem i åldersintegrerade grupper. En station kan vara ett spel där frågeorden tränas, 
en annan kan vara en lyssnarövning, en tredje kan vara en talövning till exempel 
dialogträning.  
 
Undervisningen utgår från nationella provet och arbetar med de delar elevernas kunskaper 
brast i. En termin brast elevernas kunskaper i att tala med egna ord. Arbetar med bilder då de 
ska berätta, förklara, fråga, föra samtal och lyssna. 
   
4. Metod  
Kapitlet behandlar vårt val av forskningsmetod, och fortsätter med motiv angående vårt val 
av datainsamlingsmetod. Vidare inrymmer avsnittet utförande av intervju samt urval av 
skolor och undersökningspersoner. 
 

4.1 Val av forskningsmetod 
Inom vetenskap finns två huvudriktningar – positivism och hermeneutik. Positivisterna tror 
på absolut kunskap medan hermeneutiker tror att det finns flera sanningar. Positivism grundar 
sin vetenskap på det se anser vara säker fakta det vill säga det som med säkerhet kan sägas 
vara sant. Det som inte med säkerhet kan sägas vara sant betraktas som värdelös information. 
Positivism utgår från det som kan iakttas genom våra sinnen och det som logiskt kan räknas 
ut. Hermeneutik utgår från människors upplevelser, meningen är att inblick skall ges av en 
människas upplevelse. Hermeneutik ger relativa tolkningar och eftersom det inte finns en 
sanning så kan samma information utmynna i olika tolkningar och resultat (Thurén, 2002). 
Vår rapport utgår från hermeneutiken därför att syftet med vår uppsats är att beskriva och 
analysera uppfattningar om och i så fall hur Speaking English bidrar till förbättrade 
kunskaper i engelska. Eftersom vi utgår från olika personers uppfattningar kan resultatet 
tolkas olika beroende på vem som tolkar.  
 
Om vi vill försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar, alternativt när man är 
intresserad av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en kvalitativ studie 
ett bra alternativ. Om vi vill förenkla så kan man säga att när frågeställningen är hur ofta, hur 
många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen och vårt 
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syfte däremot inriktar sig mot att förstå eller att hitta mönster, då kan en kvalitativ studie vara 
ett bättre alternativ. En kvalitativ studie är således bättre för vår del då vi vill ringa in 
variationer samt försöka förstå om och i så fall hur Speaking English bidrar till ökade 
kunskaper (Trost, 2005). 
 
Trost (2005) menar att de rent kvalitativa eller kvantitativa rapporterna i praktiken är få. Att 
helt igenom tänka strikt i en rapport kan vara svårt och i vissa fall ett dåligt val. Vissa 
kvantitativa data kan komma att påverka resultatet, och hur pedagogerna förhåller sig till 
projektet. Bland annat resultat på nationella prov samt andra tester och sådana fakta kan vi 
inte bortse ifrån, då dessa resultat kan påverka pedagogernas syn på projektet. Vår studie 
kommer dock huvudsakligen att vara av kvalitativ art eftersom vi kommer att utgå från 
kvalitativa intervjuer. 
  

4.2 Kvalitativ intervju och val av intervjumetod 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger och fyra elever. Detta kan 
inte ligga till grund för en kvantitativ forskning, men eftersom vi främst gör en kvalitativ 
forskning kan detta ligga till grund för ny kunskap i form av ökad förståelse (Thurén, 2002). 
Kvale (1984) menar att en av hermeneutikens styrkor är att flera tolkningar kan göras utifrån 
samma information eftersom faktum är att verkligheten består av flera sanningar. Vi använde 
oss alltså av kvalitativa intervjuer och dessa menar Kvale också är djupgående och därmed 
ger en större förståelse till skillnad från enkätsvar som ger ytliga svar. Dessutom menar han 
att när man gör intervjuer bör man inte ha för stort textmaterial eftersom det blir svårt att 
bearbeta det på ett ingående sätt. Kvalitativa intervjuer har fått kritik just för att antalet 
personer som intervjuas är för få och att resultatet därför inte kan ligga till grund för 
generaliseringar och därmed teoriutveckling. Den kritiseras även för sina ledande frågor då 
intervjuaren leder den som intervjuas till de ”rätta” svaren. Här menar Kvale att intervjuaren 
får möjlighet att testa hypoteser genom att ställa ledande frågor på ett medvetet sätt vilket 
innebär lyhördhet för hur svaren ser ut. På så sätt minskas risken att bara få de ”rätta” svaren. 
Den får också kritik för sina subjektiva tolkningar som innebär att samma intervjumaterial 
kan tolkas olika beroende på vem som tolkar. Vi menar dock att det senare snarare är en 
fördel än en nackdel, så länge man redogör för sina utgångspunkter och perspektiv. 

4.3 Undersökningspersoner 
Valet av skolor föll sig naturligt eftersom projektet initierats i två grundskolor år f-9. Vi 
besökte båda skolorna för att få en inblick i hur de arbetat och utifrån det valde vi ut vilken 
skola och vilka klasser, grupper och pedagoger vi ville använda i våran undersökning. 
Utfallet blev att vi intervjuade en klasslärare som arbetar med Speaking English i helklass. 
Dessutom intervjuade vi en specialpedagog på samma skola därför att hon har en grupp med 
enbart elever i läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen valde att göra intervjun skriftlig 
och även tillsammans med två kollegor som också arbetar i liten grupp efter Speaking 
English. Därmed hade vi två olika grupper att utgå från, dels en grupp som arbetar med 
projektet i helklass och dels en grupp som arbetar i en speciell läs- och skrivgrupp. Eleverna 
valde pedagogerna ut, vilka blev 3 elever från år 5 och 1 elev från år 8. Alla dessa är i någon 
form av läs- och skrivsvårigheter. 
 

16 



   

4.4 Genomförande 
Vi har huvudsakligen använt oss av intervjumetoden då en av oss intervjuar och den andra för 
anteckningar. Vi har även spelat in intervjuerna, om den intervjuade tillåtit detta, för att 
kunna ta ut citat och för att verifiera anteckningarna. En av pedagogerna och alla fyra elever 
sa ja till att spelas in på band och dessa intervjuades även muntligt.  
 
Intervjuerna genomfördes höstterminen 2006. Med specialpedagogen har vi genomfört en 
telefonintervju. Hon ville inte spelas in på band utan valde istället att ge oss skriftliga svar, 
vilket hon gjorde tillsammans med två kollegor som även de arbetar med Speaking English. 
Tillfälle gavs också för en personlig intervju med en av dessa där hon förtydligade en del av 
svaren de gett.  
 
Frågorna utgick från våra tre frågeställningar. För att gå så djupt in på varje frågeställning 
valde vi att ställa många följdfrågor. Meningen med följdfrågorna var att intervjupersonerna 
skulle få förklara sina svar för att få dessa så tydliga som möjligt. Meningen var också att vi 
skulle vara lyhörda för våra intervjupersoners reaktioner och agerande och därför blev också 
följdfrågorna många. Frågorna till eleverna, grupp 1 och grupp 2, utgår från den verksamhet 
de arbetat med under höstterminen (bilaga 1). Detta för att det skulle bli så konkret som 
möjligt för eleverna och på så sätt resultera i mer verklighetsnära svar. Inför intervjuerna med 
eleverna påpekade vi för dem att vi var ute efter deras synpunkter om undervisningen och att 
allas åsikter är viktiga. Detta gjorde vi eftersom elever har en tendens att leta efter de ”rätta” 
svaren som bland annat lärare ofta efterfrågar. Vi ville tydliggöra för eleverna att det under 
den här intervjun inte fanns några rätta svar. 
 

4.5 Etiska överväganden 
För att genomföra undersökningarna vi gjort krävdes att vissa etiska aspekter övervägdes. 
Bland annat så nämner vi inga namn i vår uppsats, för att bevara anonymiteten hos 
intervjupersonerna. För att ytterligare säkerställa anonymiteten valde vi att vid bearbetning av 
intervjuerna kalla alla pedagoger och elever för hon. Dessutom har kontakt med föräldrarna 
skett för att få deras godkännande till intervju eftersom eleverna inte uppnått myndig ålder. 
Föräldrakontakten tog vi med stöd från skolans personal. Alla föräldrar godkände 
genomförande av intervju. Vi har även upplyst alla intervjupersonerna om att de bandade 
intervjuerna inte kommer att spridas vidare på något sätt. 
 

4.6 Bearbetning av intervjusvar 
Vi har sammanfattat pedagogernas och elevernas svar till en lätthanterlig text under rubriken 
Resultat där vi utgått från uppsatsens frågeställningar. Arbetet med detta har inneburit att vi 
både sammanställt skrivna svar från pedagogerna, våra egna anteckningar samt lyssnat 
igenom de bandade intervjuerna för att få en samlad och klar bild av vad som sades på 
intervjuerna. Vi har tagit med all information lärarna och eleverna givit oss och som angått 
frågorna. Om pedagogerna tyckt likadant har vi tagit oss friheten att sammanfatta detta till ett 
stycke, detsamma gäller elevsvaren. För att kunna tolka våra intervjusvar så rättvist som 
möjligt har vi skaffat oss förförståelse bland annat om läs- och skrivsvårigheter, och om 
svårigheterna i ämnet engelska. Vi har även besökt skolorna innan intervjuerna för att skaffa 
oss en förförståelse hur de arbetar och tänker. Vi har dessutom varit lyhörda för 
intervjupersonernas svar. Om det till exempel varit något vi inte förstått har vi ställt 
följdfrågor för att veta vad personen menar och grundar sina åsikter på. I boken Källkritik 
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skriver Thurén (2001) att när man tolkar innebörder krävs förkunskaper. Dessa förkunskaper 
får man genom att äga intellektuell kunskap och empati. 
 
5. Resultat 
I det här kapitlet sammanfattar vi pedagogernas och elevernas svar på intervjufrågorna 
(bilaga 1) utifrån våra frågeställningar (s 4). Under varje frågeställning lägger vi till en 
sammanfattning som vi kallar resultatanalys. 
 

5.1 Frågeställning 1 
 
Vilket förhållningssätt till språkinlärning i engelska utgår pedagogerna ifrån? 
I den här frågan är alla pedagoger överens. De svarar att eleven skall ges möjligheter att äga 
språket det vill säga behärska språket muntligt för att kunna kommunicera. En av 
pedagogerna påpekar att kunskapen de fokuserar på är inte att kunna alla ord utan att förstå 
sammanhanget. 
 
Alla håller med om att undervisningens tyngdpunkt ligger på den muntliga undervisningen. 
De påpekar att de drar paralleller mellan hur vi lär oss modersmålet och målspråket. I 
modersmålsinlärningen är det naturligt att börja med den muntliga kommunikationen för att 
sedan bygga på med den skriftliga kommunikationen. Största vikt ligger inte på rättstavning 
utan det är viktigare att de kan kommunicera. I år 7, 8 och 9 blir det däremot viktigare att 
träna stavning. De är även överens om att man bör utgå från elevens förutsättningar och 
inlärningsstilar. En av pedagogerna menar att det är viktigt att inte tvinga eleverna att prata 
innan de fått trygghet i språket. Därför inleder hon språkinlärningen genom att ge eleverna en 
språkdusch och verktyg i form av tillrättalagda texter där eleven inte tvingas använda sina 
egna ord och därmed inte blir utlämnad. Hon har sett att stavning och grammatik kommer in 
naturligt när eleven är redo för det. Grammatik skall läras in i ett sammanhang och helst när 
rätt tillfälle uppstår. En av pedagogerna arbetar i helklass där fyra elever i läs- och 
skrivsvårigheter ingår. En elev i läs- och skrivsvårigheter från klassen har två gånger av tre 
per vecka engelska i liten grupp och detta fungerar mycket bra för just den eleven anser 
pedagogen. Pedagogen bedömer att de tre eleverna i läs- och skrivsvårigheter som är i 
helklass alla engelsktimmar klarar detta bra och hon ser ingen fördel i att exkludera dessa 
elever från den ordinarie undervisningen. Däremot ser hon att eleven som plockas ut två 
gånger i veckan behöver denna särbehandling för elevens utvecklings skull och menar att 
eleven inte skulle lära sig lika mycket av enbart helklassundervisning. Varför pedagogen vill 
ha kvar de fyra eleverna helt eller delvis i helklass menar hon beror på att eleverna lär sig av 
varandra. I helklass är elevernas spännvidd på förmågor och kunskaper stora och därför får de 
chans att lära sig av klasskamraten som kommit lite längre. I liten grupp finns inte samma 
möjlighet till denna utveckling. 
 

5.1.1 Resultatanalys 
Vi ser här att pedagogerna medvetet eller omedvetet till viss del intagit ett relationellt 
perspektiv då de sätter eleverna och deras behov i första hand. I och med att en av 
pedagogerna låter en av hennes elever delta både i liten grupp och i helklass innebär detta att 
Speaking English för denne elev innefattas av både ett relationellt och kategoriskt perspektiv. 
Dessutom kan vi se att pedagogernas förhållningssätt till engelskundervisningen inte till 
största del utgår från de traditionella undervisningsformerna där fokus ligger på läsning och 
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skrivning samt att producera korrekta resultat. Istället fokuserar de på den talade 
kommunikationen och förståelse av sammanhanget.  
 

5.2 Frågeställning 2 
 
Om och i så fall hur bidrar Speaking English till ökade kunskaper i engelska för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, sett utifrån ett lärarperspektiv? 
Pedagogerna är överens om att eleverna får möjlighet att tillägna sig språket på ett sätt som 
gör att det inte blir för svårt, på grund av läsandet och skrivandet. De faller inte igenom tidigt 
utan får en vilja att lära sig engelska. En av pedagogerna anser att de får lättare att våga prata 
samt tillägnar sig en förmåga att kommunicera även om de saknar ett specifikt ord. 
Pedagogen påpekar också för oss att hon sedan länge upplevt att den traditionella 
undervisningen är bristfällig på grund av att svaga elever faller igenom. Detta ledde till att 
hon inte fann några hinder för att prova Speaking English. En annan pedagog upplever att 
hon inte kunnat anamma Speaking English helt och hållet eftersom hon anser att hennes 
elever som går i år 7, 8 och 9 är alltför vana vid den traditionella undervisningen. Men hon 
har tron att denna vana kommer att suddas ut successivt allt eftersom Speaking English 
anammas.   
 
Sammantaget ser pedagogerna följande för- och nackdelar med Speaking English och den 
traditionella engelskundervisningen. En fördel i Speaking English är att eleverna i läs- och 
skrivsvårigheter får lika mycket engelskundervisning som övriga elever. En annan fördel är 
att de får lättare att hänga med i undervisningen och därmed möjlighet att tillägna sig ett 
språk och känna att de kan. Engelskan består av fler ljud än svenskan och detta kan bli ett 
problem för elever i läs och skrivsvårigheter om man börjar språkinlärningen genom att 
skriva och läsa. Om man istället ger eleverna språket muntligt har eleverna en trygghet att 
falla tillbaka till när de ska gå vidare till att skriva. En av pedagogerna hävdar att Speaking 
English har höjt motivationen hos hennes elever vilket de visar genom att själva vilja ta reda 
på ett ords betydelse, eller önskan att översätta något de skrivit på engelska. Hon tror även att 
eleverna i läs- och skrivsvårigheter i hennes klass kommer att kunna fortsätta i helklass under 
fortsatt skolgång tack vare att de äger språket. Speaking English kräver ett öppet klimat där 
alla tillåts svara oavsett hur duktig man är. Om inte klimatet är öppet kan det bli sociala 
spänningar i klassen som påverkar elevernas inlärning. En av pedagogerna menar att en 
nackdel är att man mister en väg till kommunikation och det är den skriftliga vägen. En annan 
pedagog fortsätter med att påpeka att det kan vara så att eleverna inte får tillräcklig träning i 
läsning och skrivning. Hon känner också press att få in detta i undervisningen. Ytterligare en 
annan pedagog menar att det skrivna kommer in, men inte lika tidigt och att det är viktigt att 
se till att det skrivna får ta plats i undervisningen och då på ett naturligt sätt gärna genom 
elevernas egna initiativ. Fördelar med den traditionella undervisningen är att man mer eller 
mindre får alla vägar till kommunikation. En nackdel är att de svaga eleverna faller igenom, 
de hänger inte med i undervisningen. Dessutom får de inget språk att luta sig mot när de 
direkt skall lära sig läsa och skriva det.    
 
Två pedagoger hävdar att eleverna kommer att kunna få godkänt i engelska år 9. Just 
eftersom de äger språket och har självförtroende i det. Viktigt är också att pedagogerna är 
medvetna om PYS paragrafen för att kunna bedöma eleverna rättvist anser de. Två pedagoger 
anser att eleverna i läs- och skrivsvårigheter bör ha mycket större möjligheter att uppnå 
godkänt i engelska i nian tack vare Speaking English.  
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5.2.1 Resultatanalys 
Här ser vi att pedagogerna är positiva till Speaking English då de anser att tankesättet 
underlättar för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att Speaking English inte alltid går att 
anamma fullt ut framkommer också, och kan bero på enligt en av pedagogerna att elever som 
arbetat enligt traditionell undervisning är vana vid den typen av undervisning. I och med detta 
kan man ana att ett visst kategoriskt tankemönster dröjer sig kvar både hos elever och 
pedagoger. Vi har noterat att pedagogerna anser att det finns fler fördelar än nackdelar med 
Speaking English. Pedagogerna menar också att chanserna till att klara målen i år 9 ökar i och 
med detta arbetssätt.  
 

5.3 Frågeställning 3 
 
Om och i så fall hur bidrar Speaking English till ökade kunskaper i engelska för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, sett utifrån ett elevperspektiv? 
Elev 1 svarar att det mesta är roligt och roligast är att prata, hon påpekar även att de håller på 
med engelska på ett speciellt sätt för de utgår från att prata. Elev 2 tycker att musikalerna är 
roligast för då får man träna mycket och spela upp. Elev 3 tycker att spel och dator är roligast 
i engelskan. Elev 4 tycker att det är roligast att läsa och lyssna och se på filmer.  
 
Elev 1 säger att hon blivit bättre på att prata, och påpekar att det är ju det som är huvudsaken. 
Hon har även blivit bättre på att veta hur man ska uttala orden, hon har lärt sig skriva de bra 
också. Hon påpekar också att nu när hon spelar datorspel på engelska kan hon förstå vad de 
säger och vad det står och menar att hon inte kunde det innan de började med Speaking 
English. Elev 2 menar att hon blivit bättre på svåra ord och då har hon lärt sig dem genom att 
läsa böcker, både faktaböcker och skönlitteratur. Elev 3 Tycker att hon blivit bättre på att 
prata eftersom de tränat mycket på det och hon har även fått lära sig många ord. Elev 4 anser 
att hon blivit bättre på att ta in kunskap om engelska till exempel när hon ser på film och får 
lyssna och läsa samtidigt. 
 
Elev 1 menar att hon lär sig engelska genom att prata och lyssna. Hon fortsätter med att 
förklara att man lär sig ju faktiskt ord genom att prata för då går vi ju och slår upp de hela 
tiden. Och man måste inte skriva dem för att lära sig dem. Hon påpekar också att hon är bäst 
på att prata, lyssna och läsa. Elev 2 säger att hon lär sig engelska genom att läsa för då ser 
hon det hon läser och det finns kvar, men när hon hör ett ord eller mening så finns den inte 
kvar och då lär hon sig inte det menar hon. Elev 3 lär sig mest på att prata, till exempel om 
hon frågar om ett ord då lär hon sig det. Hon menar också att hon lär sig att skriva när de har 
läxa. Elev 4 säger att hon lär sig bäst när hon får prata och lyssna och det tycker hon även 
bäst om att göra. Hon tycker bäst om muntlig undervisning för då kan hon tänka själv och 
ändra om i texten utifrån sina förutsättningar. Hon påpekar att hon inte har så lätt för att stava 
rätt och att det är viktigt för henne själv att hon gör det rätt. Hon menar också att vissa lär sig 
mer genom att läsa och prata mycket. Dessutom tycker hon att det går lättare att läsa när hon 
har pratat och lyssnat innan.  
   
Elev 1 berättar att de byggt upp en ministad i klassrummet och att de fick berätta endast på 
engelska vad de gjort. Då lärde hon sig engelska av sin kompis som kunde lite mer än henne. 
Dessutom lärde hon sig många ord och att formulera meningar. Hon berättar också att de 
spelar spel och att det till en början var svårt att säga det man ville säga, men att det efter ett 
tag gick bättre och bättre. Nu går det snabbt att vrida om meningen man vill säga om man 
inte hittar något ord. Ett spel går ut på att man ska träna What och How och när spelet var 
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färdigspelat hade hon lärt mig de frågeorden. Elev 2 berättar att de arbetat med musikaler och 
då har hon lärt sig nya ord och sånger och det är mycket roligt påpekar hon. Hon påpekar att 
hon lärt sig prata snobbigt under musikalerna då hon var kung. Att kungar pratar snobbigt har 
hon snappat upp från TV. Hon berättar också att de brukar spela spel, men att det är krångligt 
att lära sig reglerna. Hon tycker att det är så där lagom roligt. Hon har också arbetat med 
staden och då fick de göra en ”command” övning då läraren berättade hur de skulle gå med 
pennan över ett papper. Eleven säger att hon lärde sig right och left, men att det är svårt med 
höger och vänster till och med på svenska. Elev 3 berättar att de brukar spela spel och då lär 
hon sig att fråga och att våga fråga. Hon lär sig även ord. Elev 3 berättar att hon har engelska 
dels i helklass och dels i grupp. Hon säger att när hon är i grupp så får hon prata mer och 
vågar lite mer, det blir också roligare. När hon är i helklass får hon prata mindre, men hon 
vågar prata ändå. Hon tycker dock att det är kul att ha engelska i helklass, men att det är 
snäppet roligare i liten grupp. Elev 4 berättar att hon har engelska i en liten grupp och att de 
bland annat utgår från en text som de har i läxa och att hon skriver upp texten på datorn 
hemma och då lär hon sig att stava orden bättre. Hon menar också att hon lär sig kunna prata 
engelska när de arbetar med texter eftersom de ska sammanfatta den muntligt. Hon berättar 
att de brukar beskriva ord och att det var krångligt i början. Av det har hon lärt sig vad orden 
betyder på engelska.  
 
Elev 1 menar att hon är helt nöjd med undervisningen. Elev 2 vill lära sig engelska genom 
dataspel och menar då att hon lär sig ord, meningar, även slangord och lite att skriva. Hon vill 
också att de ska ha en ”högtidsdag” då man endast pratar engelska en hel dag och har klätt 
skolan i flaggor och pyntat. Elev 3 tycker att undervisningen är helt okej, Ibland är den rolig 
och ibland tråkig. Elev 4 vill fortsätta ha undervisningen som den är. För nu är det lättare än 
förut tycker hon. Men hon funderar på om de lär sig lika mycket som de i helklass. Hon 
menar att de i den ordinarie klassen har hunnit fler kapitel i boken. Men samtidigt menar hon 
att det inte spelar någon roll vem som hunnit flest kapitel utan det beror på 
intagningsförmågan hur mycket man lär sig.  
 

5.3.1 Resultatanalys 
Vi ser att alla elever anser att de fått ökad förmåga i ämnet engelska genom att använda 
språket muntligt. Elev 1, 3 och 4 verkar vara överens om att de lär sig engelska genom att 
prata. Men elev 2 säger sig lära sig bäst av att läsa. Detta fann vi intressant efter intervjun och 
tog upp det med klassläraren. Läraren håller med eleven att den just nu lär sig mycket genom 
att läsa, men hon tror att det är tack vare Speaking English de hade året före som gör att 
eleven kunnat komma till den nivån hon är på nu. Om de inte hade börjat språkinlärningen 
muntligt hade denna elev fallit igenom, men eftersom hon nu äger språket kan hon också gå 
vidare till nästa steg som är att läsa. Intervjuerna visar också att eleverna lärt sig många nya 
ord genom bland annat att tala, slå upp i ordböcker, läsa och se på filmer. Elevernas svar 
visar att de överlag är positiva till arbetssättet och tycker att det bidrar till ökade kunskaper i 
engelska. 
 
6. Diskussion 
Den här rubriken inrymmer metoddiskussion där vi kritiskt granskar genomförandet av 
studien. Efter det diskuterar vi resultatet utifrån våra frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
en avslutande reflektion där vi ser på projektet ur olika perspektiv.  
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Metoddiskussion 
Meningen med uppsatsen är att vi kritiskt skall granska uppfattningar om och hur Speaking 
English bidrar till ökade kunskaper i engelska för elever i läs- och skrivsvårigheter. Här kan 
det vara svårt att vara objektiv eftersom alla människor är olika och har olika uppfattningar. 
Vår uppfattning om Speaking English innan uppsatsens bearbetning och efter uppsatsens 
bearbetning har varit positiv. Vi finner pedagogiken mycket tilltalande och detta kan ha 
påverkat vår tolkning av resultatet på så sätt att vi till största del sett fördelar med Speaking 
English. Detta har vi försökt medvetandegöra för oss själva under bearbetningen av 
diskussionen. Eftersom vi varit medvetna om detta är vår förhoppning att de kritiska delarna 
av projektet fått sin del i uppsatsen.  
 
När vi skrev resultatet såg vi att svaren vi fått från pedagogen vi intervjuade muntligt har gett 
oss djupare svar än de svaren vi fått skriftligt från de övriga tre pedagogerna. Detta medför att 
svaren som pedagogen vi intervjuat muntligt får ta ett större utrymme i vårt resultat och vår 
diskussion. Detta innebär att vi inte kan jämföra resultaten rättvist eftersom 
intervjupersonerna inte fått samma förutsättningar. Dessutom intervjuade vi tre elever från 
den första pedagogens klass, det vill säga eleverna som går i år 5 och bara en elev från en av 
de tre andra pedagogernas klass. Detta betyder att vi fått fler åsikter och svar från eleverna i 
de lägre åldrarna än i de högre åldrarna. Och att det blir lättare att finna likheter eller 
olikheter i deras svar. Eleven i år 8 får själv står för åsikterna och svaren hon ger för hela 
gruppens räkning. I och med att vi bara har en elev från de högre åldrarna innebär det att vi 
inte får någon chans att se om någon annan elev i hennes klass upplever projektet på ett 
annorlunda sätt. Svaren vi får från eleven, som specifikt gäller hur de arbetar och hur hon 
upplever projektet i just hennes klass, blir därför bara tillförlitliga utifrån denne elevs 
perspektiv, förutsättningar och behov. Svaren vi får från denne elev gällande projektet i 
allmänhet och hur hon lär sig engelska och vad hon tycker bäst om kan dock ses som en åsikt 
att jämföra med de 3 andra elevernas svar. 
 
Våra resultat har blivit styrda av de specifika intervjugrupper som vi valde ut.  
Hade vi gjort ett annat val kan detta ha kommit att påverkat resultatet. Det vill säga om vi 
genomfört intervjuer i en annan klass som arbetat efter Speaking English kan resultatet ha 
blivit annorlunda. Dessutom kan slutsatserna bli annorlunda om någon annan tolkar 
intervjusvaren. Detta ser vi är i enlighet med den kritik som riktas mot kvalitativa metoder 
(Kvale (1984). 
 
Vilket förhållningssätt till språkinlärning i engelska utgår pedagogerna ifrån? 
Pedagogerna har ett förhållningssätt till språkinlärning som innebär att de utgår från helhet 
och sammanhang för att tillägna sig språket. De gör jämförelser med hur man lär sig 
modersmålet det vill säga först och främst via muntlig kommunikation. Det muntliga får ta 
störst plats tills den språkliga basen är uppbyggd. Pedagogerna vill att eleverna skall få 
möjlighet att äga språket. Därmed läggs inte största vikt vid rättstavning till en början. Här 
styrks pedagogernas åsikt av Björk och Liberg (2004) som menar att eleverna skall tillåtas 
skriva fel eftersom stavningen ändå har en tendens att rätta till sig. Förmåga att se 
sammanhang värderas högre än att kunna alla ord. De anser också att det är viktigt att utgå 
från varje elevs förutsättningar och behov. Vi tolkar detta som att pedagogerna är måna om 
att sätta elevernas eget lärande i fokus.  
 
Det Cronemark (2001) skriver om att lärarna anser sig behöva mer kunskap om dyslexi för att 
kunna tillgodose elevernas behov håller vi delvis med om. Men efter att vi tagit del av 
projektet Speaking English så förstår vi att det även behövs mer kunskap i språkinlärning 
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generellt, och i ämnet engelska specifikt. I projektarbetet lades mycket tid ner på att gå 
igenom målen, lyssna på föreläsare, diskutera förhållningssätt och kunskapssyn. Genom detta 
fick varje pedagog en stadig grund att stå på och detta tror vi är väldigt viktigt för att kunna 
släppa den traditionella undervisningen. En av pedagogerna anser sig helt ha lagt den 
traditionella engelskundersvisningen på hyllan. De andra pedagogerna har mer eller mindre 
gjort det. Att den traditionella undervisningen inte är något som hjälper elever i läs- och 
skrivsvårigheter att utveckla sina engelskkunskaper var något Jacobsson och Lundberg 
(1995) kommit fram till. I och med detta drar vi slutsatsen att traditionell 
engelskundervisning är något pedagoger bör frångå allt mer.  
 
Om och i så fall hur bidrar Speaking English till ökade kunskaper i engelska för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, sett utifrån ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv? 
Pedagogerna är i stort sett positiva till Speaking English då de bland annat anser att 
tankesättet underlättar för elever i läs- och skrivsvårigheter. De har svårt att plocka fram 
något negativt om tankesättet. Däremot framkommer att Speaking English inte alltid går att 
anamma fullt ut, och det kan enligt en av lärarna bero på att elever som arbetat enligt 
traditionell undervisning är vana vid den typen av undervisning. Att Speaking English inte 
går att anamma fullt ut fick vi indikationer på endast i år 7, 8 och 9. Detta tror vi, liksom 
pedagogen ovan hävdar, kan bero på att eleverna är inkörda i den traditionella 
engelskundervisningen. Att eleverna är fast i den traditionella undervisningen tror vi också 
kan bero på att föräldrarna även de är inkörda i traditionell undervisning och överför sina 
åsikter till sina barn.  
 
Cronemark (2001) kom i sin uppsats fram till att muntlig undervisning är viktigt för elever i 
läs- och skrivsvårigheter men att detta inte går att genomföra på grund av helklassarbete och 
resursbrist. Hon drog slutsatserna att deras behov tillgodoses bättre i liten 
undervisningsgrupp. En av pedagogerna i vår uppsats ansåg dock att tack vare 
helklassundervisning kunde dessa elever lära sig mer och då av klasskamrater som kommit 
lite längre. Pedagogen ville inte plocka ut dessa elever helt och vi tolkar detta som att hon 
ansåg att elevernas behov blev tillräckligt tillgodosedda trots helklassundervisning. Här har vi 
att göra med två olika åsikter där Cronemark talar för liten grupp och en av pedagogerna talar 
för helklass. Vi tror att eleven självklart får mer uppmärksamhet och möjlighet att visa vad 
den kan i liten grupp. Den får också större chans till uppbackning av pedagogen vilket en del 
elever behöver om vi tittar på olika inlärningsstilar, förutsättningar och behov. Vi tror dock 
att elever i helklass får en möjlighet till större kompetensutveckling tack vare interaktionen 
med varandra. De får möjlighet att möta olika sorters kommunikationer i och med att de har 
flera klasskompisar att kommunicera med. Om vi ska se till hur verkligheten ser ut på dagens 
skolor så är möjligheten till specialundervisning inte stor. Detta handlar om prioriteringar och 
därför är det bra om någon modell, exempelvis Speaking English, fungerar i helklass för 
dessa elever. Huruvida helklassundervisning i Speaking English är fördelaktig för alla elever 
i läs- och skrivsvårigheter går att diskutera, anser vi. Alla elever är olika och elever i läs- och 
skrivsvårigheter har olika problembilder. I bakgrunden refererar vi till Björck och Liberg 
(2004) som menar att läs- och skrivsvårigheter är komplext då svårigheterna kan vara primära 
eller sekundära och kan ha neurobiologiska eller sociokulturella orsaker. Därför drar vi 
slutsatsen att man för varje elev får göra en bedömning huruvida de behöver 
engelskundervisning i liten grupp eller ej. Vi tror dock att det är viktigt att eleven inte helt 
utesluts från helklassundervisningen eftersom sådan kan utveckla elevens förmågor på ett sätt 
som undervisning i liten grupp inte kan.   
 

23 



   

Förutsättningarna för elevernas inlärning av andraspråket ser olika ut beroende på vilka och 
hur grava, svårigheter i att läsa och skriva de har. Speaking English fokuserar på det 
muntliga, ”conversating – understanding”. Risken är att det kan bli för mycket av den 
muntliga delen som även två av pedagogerna påpekat. I den nationella utvärderingen år 2003 
framkommer att det finns en grupp elever som presterar alltför lågt när det gäller att skriva 
fritt på engelska. Detta är viktigt att ta i beaktande när man väljer att arbeta med Speaking 
English. En annan pedagog påpekade dock att det skrivna kommer att komma in mer och mer 
allt eftersom. I resultatet ser vi att eleverna är bra på att prata och att de också uppskattar den 
biten. Eleverna svarar att de lär sig bäst genom att prata och lyssna, en del svarar även att 
läsa, men att de lär sig genom att skriva är inget som de framhåller. På frågan vad de är bäst 
på svarar de övergripande att prata. Vi frågar oss då om detta innebär att de tycker att de är 
sämst på att skriva? Eftersom vi inte får några negativa kommentarer om att skriva under våra 
intervjuer drar vi slutsatsen att de inte tycker att de är sämst på att skriva. Detta kan bero på 
att tre av eleverna går i år 5 vilket innebär att de inte skrivit så mycket och därmed inte fått 
möjlighet att värdera sin förmåga att skriva ännu. Eleven i år 8 påpekar dock att hon inte har 
så lätt för att skriva, men att det är viktigt att man lär sig stava rätt. Vi håller med om att 
pedagogen bör vara medveten om att det skriftliga kommer i andra hand i Speaking English 
och därmed ökar risken att eleverna går miste om en kommunikationsväg. De elever som har 
specifika läs- och skrivsvårigheter kommer kanske aldrig att lära sig skriva på engelska, 
menar en av pedagogerna. Om vi ska se till det Strömbom (1999) säger så går det att lära sig 
både läsa och skriva på ett annat språk fastän man har specifika läs- och skrivsvårigheter. Sett 
utifrån den erfarenheten kan alltså dyslektiker lära sig kommunicera skriftligt på ett annat 
språk. Ladberg (2003) påpekar också att det krävs motivation för att kunna lära sig ett språk. 
Denna motivation kan se olika ut och utgår från personens behov.  
 
Pedagogerna menar att Speaking English bidrar till ökade kunskaper eftersom eleverna 
bibehåller motivationen. Detta gör att de hänger med i undervisningen. Det vi funnit i vår 
undersökning som talar för att eleven skall finna motivation är först och främst de positiva 
svaren vi fick av eleverna vi intervjuade. Alla var i stort sett överens om att undervisningen 
de hade var bra, rolig, och att de lärde sig. En av pedagogerna såg klara framsteg i hur 
klassen förhöll sig till lektionerna. Hon påpekade att det inte direkt var någon som 
proklamerade att det var tråkigt att ha engelska. Dessutom ansåg hon att hon hittills kunnat 
bibehålla motivationen även hos de elever som skulle ha fallit igenom med traditionell 
undervisning. Det enda som talar mot elevernas motivation är hur tillåtande klimatet är i 
klassrummet. Om till exempel en duktig elev när hon ska svara på frågor allt som oftast möts 
av negativ respons från klasskamrater kan detta påverka elevens motivation. Vi tror att 
muntlig undervisning kräver ett öppet klimat i klassrummet och att trygghet i sig själv och 
med varandra har stor betydelse för huruvida det kommer att fungera eller ej. Utifrån våra 
egna erfarenheter har vi observerat att klimatet i skolan blivit hårdare, det vill säga att elever 
tillåts gå lite längre än vad de gjort förut och att de som sticker ut från mängden inte 
accepteras lika lätt som förut. I och med att dagens skola tillåter öppna diskussioner och även 
fria diskussioner kan det vara svårt för läraren att ha full kontroll över vad som händer och 
sägs i klassrummet. Detta tror vi kan medföra en sorts otrygghet i klassen. Denna erfarenhet 
anser vi viktig att ha i åtanke i arbetet med Speaking English just eftersom det utgår från det 
muntliga där diskussioner och grupparbeten får ta stor del.  
 
Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2003) skall eleven ”i mål att sträva mot” kunna kommunicera 
muntligt och ”i mål att uppnå” kunna kommunicera muntligt och skriftligt. Om eleven har ett 
funktionshinder som är beständigt kan något av dessa mål bortses från vid godkännande av 
elevens förmågor. Detta kräver dock att pedagogen, med hjälp av en diagnos eller 
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specialpedagogens utlåtande, är säker på att funktionshindret inte är av övergående natur.  
Eftersom gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är flytande (Hoien & 
Lundberg 1999) kan det uppstå svårigheter under betygsbedömningen, tror vi.  
 
Om man tittar på kursplanens, för språk, senaste förslag på progressionssystem (2000) skall 
eleven först förstå text eller tal, sedan förstå och svara på text eller tal och sist själv producera 
text eller tal. I och med formuleringen text eller tal tokar vi det som att det är upp till 
pedagogen att avgöra vilket man börjar med. Det vill säga att fokus från början endast kan 
ligga på tal tills eleven känner sig redo för text vilket talar för Speaking English. När vi läser 
målen för kursplanen i engelska (Skolverket, 2000) ser vi att i både år 5 och år 9 ligger 
tonvikten vid den muntliga undervisningen. I år 5 skall eleven kunna läsa enkla instruktioner 
och skriva korta meddelanden. Detta tolkar vi som en liten del av hela måluppfyllelsen. 
Huruvida eleverna kommer att klara att uppnå målen återstår att se. Alla fyra elever har mer 
eller mindre kommit i kontakt med både läsning och skrivning av det främmande språket. 
Två elever anser att de blivit bättre på att läsa under det här året, medan den tredje menar att 
hon blivit bättre på att skriva ord. Två av eleverna hävdar att de lär sig engelska genom att 
läsa. En av pedagogerna påpekar att tack vare att de äger språket vågar de också pröva skriva 
och läsa också. Vi drar därmed slutsatsen att, som Ladberg (2003) skriver, att eleverna har en 
bra språklig bas. Strömbom (1999) påpekar att när man kommit över tröskeln, det vill säga 
känner sig säker på många ord och uttal, kan andraspråket visa sig enklare att både skriva på 
och läsa. Detta talar för elever i läs- och skrivsvårigheter. Om undervisningen dock fortsätter 
att i största mån luta sig mot den muntliga delen och inte väger in det lästa och skrivna kan 
målen att läsa och skriva bli svåra att uppnå, tror vi. Men vi hoppas att det är som pedagogen 
säger att i och med den språkliga basen uppkommer också ett naturligt behov att läsa och 
skriva. Det är intressant att se att tre av eleverna är överens om att de lär sig engelska genom 
att prata medan den fjärde, som går i år 5, anser sig lära sig mest genom att läsa. Detta gav 
oss en tankeställare och ledde oss till ett samtal med hennes klasslärare. Denne höll med om 
att eleven just nu lär sig mycket av att läsa, men utan år 4 då de introducerade språket 
muntligt skulle denna elev inte ha nått till den nivå hon är på nu. I det här fallet drar vi 
slutsatsen att Speaking English fallit väl ut för den här eleven. Att elev 1 menar att hon nu 
enkelt vrider om meningar när hon inte hittar ett ord visar att hon redan i år 5 uppnått ett av 
målen att uppnå i år 9, det vill säga att kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och 
med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar (Skolverket 2000). I år 
9 krävs dock mer skriftlig kompetens av eleven. Detta kan komma att medföra problem för 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Enligt en av pedagogerna kommer dessa elever som 
medverkat i projektet klara sig bra tack vare den muntliga inledningen av andraspråket. En 
annan pedagog påpekar dock att elever i specifika läs- och skrivsvårigheter kan få svårt att 
klara av detta. I dessa fall kan pedagogen luta sig tillbaka mot PYS paragrafen 
(Grundskoleförordningen 2000) i bedömningen av elevens förmågor. Alla pedagoger menar 
att eleverna i läs- och skrivsvårigheters möjligheter till godkänt i år 9 ökar tack vare Speaking 
English. 
 
Varför elever får problem i år 4 går att diskutera. Engelska skall enligt SOU, Statens 
offentliga utredningar (1992) vara obligatoriskt från och med år ett, men på grund av 
kommunaliseringen då varje kommun fick ansvaret för skolan blev förslaget ingen ”lag” som 
skolan var tvungen att följa. Just eftersom det är upp till varje kommun att bestämma när 
engelskinlärningen skall starta kan skolorna lägga denna start först i trean vilket medför att 
eleverna endast haft engelska ett år innan år 4. Utifrån våra erfarenheter har elever i dagens 
skola sällan engelska i år 1. I år 2 startar många skolor upp sin engelskundervisning men då 
väldigt sporadiskt. I år 3 har eleverna mer seriös engelska det vill säga bestämda dagar, men 
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ämnet har ändå en undantagsroll. Först i år 4 tas ämnet på allvar och då ofta med textbook 
och workbook. Sett utifrån dessa förutsättningar så tycker vi att det inte är så konstigt att 
elever i läs- och skrivsvårigheter får problem att följa med i undervisningen. Skulle 
engelskstarten ske i år 2 med textbook och workbook skulle förmodligen samma utslagning 
ske då, tror vi. Här menar pedagogerna som vi intervjuat att man borde se till sin egen 
språkinlärning av modersmålet. Först omges man av språket, efter det börjar man prata och 
till sist lär man sig läsning och skrivning. Om man utgår från modersmålsinlärningen innebär 
det att det muntliga skall få ta mer plats i början av inlärningen och först när eleven äger 
språket kan denne börja läsa och skriva. I och med detta anser vi att oavsett när, i år 1 eller i 
år 3, engelskundervisningen inleds bör den utgå från det muntliga fram till dess att eleven 
känner sig mogen att skriva och läsa. Om eleven får möjlighet att tillägna sig språket muntligt 
kontinuerligt från år 1 kanske inte elever i läs- och skrivsvårigheter får lika stora problem i år 
4. Om eleven inte får möjlighet att äga språket innan läsning och skrivning kan resultatet bli 
att eleven faller igenom och därmed inte kan tillägna sig ett andraspråk. Detta får stöd från 
alla pedagoger vi intervjuat. Dessutom som vi påpekat tidigare i diskussionen kom Jacobsson 
och Lundberg (1999) fram till att traditionell engelskundervisning inte underlättar för elever i 
läs- och skrivsvårigheter. 
 
Avslutande reflektion 
Tittar vi i backspegeln och studerar hur man tidigare behandlat elever i läs och 
skrivsvårigheter så redogör vi i bakgrunden  för hur forskningen successivt gått framåt. 
Under  1950-talet så började dyslexi uppmärksammas  på allvar, men under 70-talet och 80-
talet så menade man att läs och skrivsvårigheter oftast hade sociala och emotionella 
förklaringsgrunder. En följd av detta blev att dessa elever inte fick ett adekvat och tillräckligt 
stöd. Vi finner detta intressant eftersom att detta visar på att det kan ta oerhört lång tid för 
skolan att hitta arbetsformer som hjälper elevgrupper med någon typ av specifikt problem. 
Mot den bakgrunden kan man ana att engelskundervisningen för elever i läs och 
skrivsvårigheter inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Det tidsperspektiv som finns mellan 
kunskap om dyslexi och det sätt på vilket vi ser på problematiken idag spänner över drygt 
femtio år. Det finns således trögheter i systemet som gör att undervisningsmetoder som inte 
alltid är optimala dröjer sig kvar trots att kunskapsutvecklingen gått framåt. Sett i detta 
perspektiv så får Speaking English och dess intentioner en viktig roll att spela för att hitta 
metoder som kan underlätta för elever i läs och skrivsvårigheter, samt för att hitta andra vägar 
i undervisningen som alternativ till de rådande traditionella tankemönstren.   
 
Vi vill också påpeka att man bör ställa sig frågan ur vilket perspektiv projektet Speaking 
English kan betraktas. Vi kan se att projektet kan ses ur både det relationella och det 
kategoriska perspektivet. En av slutsatserna vi drar är att Speaking English grundtankar 
stämmer med det relationella perspektivets syn på hur skolan ska försöka agera för att ge 
elever i läs och skrivsvårigheter ett adekvat stöd så att dessa når de uppsatta målen. De 
verktyg som projektet vill ge pedagogerna är först och främst en plattform att stå på för att 
våga prova ett alternativ till den gängse engelskundervisningen. Speaking English har därför 
sökt ordentligt stöd för sina tankar i styrdokumenten och där funnit att det finns mer som talar 
för detta arbetssätt än emot. Allt detta kan man hänföra till relationella tankegångar, men vad 
som kan vara svårt är att behålla detta synsätt ända ut i verksamheten. Vi säger inte att de 
pedagoger som vi träffat inte lever upp till detta, utan att det finns många fallgropar på vägen. 
En av dessa gav en av specialpedagogerna uttryck för när hon sade att ett av problemen var 
att de elever som påbörjat arbetet enligt Speaking English i år 7, 8 och 9 redan var inkörda i 
ett traditionellt arbetssätt och därför hade svårt att anamma det fullt ut. Denna fara att vara 
inkörda i ett gammalt tankemönster gäller även för pedagoger, och är så fallet då finns risken 
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att Speaking English bara blir ytterligare en kategorisk insats för att kortsiktigt hjälpa elever i 
behov av stöd. Vi anser det inte konstigt att pedagogerna är kvar i det traditionella tänket om 
man ser till hur läroplanen har sett ut. I både Lgr 62 och 69 (NU, 2004) fanns en väldigt strikt 
mall på hur undervisningen skulle se ut och meningen var att alla pedagoger skulle följa 
dessa hänvisningar. Vi som skriver den här uppsatsen har själva undervisats enligt traditionell 
undervisningsmodell och vi märker att även fast vi vill tänka oss bort från läroboken och 
fokus kring läsning och skrivning så är det inte helt enkelt. Dessutom kan det vara bekvämt 
att följa läroboken i och med att planeringen av engelskundervisningen redan är tillrättalagd. 
Med Speaking English tror vi det behövs mer förarbete i början när man ska samla på sig 
olika material till lektionerna. Men att när allt material väl är ihopsamlat kommer det inte att 
vara lika mycket planering. Vi anser att det kan vara värt att lägga ned den tiden som krävs 
eftersom vi tror på Speaking English som undervisningsmodell. En sak som talar för 
traditionell engelskundervisning kan vara att läraren känner sig trygg när den har läroboken 
att luta sig mot eftersom arbetet med den visar tydligt vad eleverna producerat under 
lektionerna till skillnad från Speaking English där de muntliga prestationerna inte kan mätas 
på samma sätt. Här anser vi att skolan har ett stort ansvar att reflektera över förhållningssättet 
till kunskap.  
 
Speaking English kan även ses ur ett kategoriskt perspektiv då elever plockas ut från den 
ordinarie undervisningen för att arbeta i liten grupp. Därmed ser de också eleven som bärare 
av problemet eftersom det är elevernas svårigheter som avgör att de inte hänger med i 
undervisningen.  Om vi däremot ser till projektets långsiktiga effekt, som är förhoppningar att 
Speaking English skall influera den ordinarie engelskundervisningen, kan det ses ur ett 
relationellt perspektiv. I en av klasserna som vi valt att intervjua pedagog och elever ur, 
pendlar undervisningen för en av eleverna mellan det kategoriska och det relationella 
perspektivet då hon två gånger i veckan arbetar i liten grupp och en gång i veckan arbetar i 
helklass. Själv tycker hon att det är roligt med båda sätten, men roligast är det i den lilla 
gruppen då hon får prata mer, svara på fler frågor och spela spel. Elevens klasslärare 
påpekade att för den här eleven passar det bra att plocka ut henne eftersom hon behöver mer 
stöd för att lära sig. I det här fallet med den här eleven tolkar vi det som att liten grupp 
kombinerat med helklass fungerar bra för elevens språkinlärning oavsett kategoriskt eller 
relationellt perspektiv. 
 
Om vi betänker vem som anses skall ta ansvaret för dessa elever kan Speaking English ses ur 
båda perspektiven. I några fall är specialpedagogen ansvarig för verksamheten, det vill säga 
kategoriskt perspektiv, och i andra fall är hela arbetslaget ansvarigt, vilket är utifrån ett 
relationellt perspektiv. Detta kan bero på hur verksamheten är organiserad som till exempel 
vilken pedagog som är med i projektet, huruvida det är specialpedagogen eller klassläraren. 

6.1 Sammanfattning av diskussion 
Speaking English anses av pedagogerna vi intervjuat bidra till ökade kunskaper för elever i 
läs- och skrivsvårigheter i ämnet engelska. De tror att eleverna kommer att få godkänt i år 9. 
Vidare visas att muntlig undervisning underlättar för elever i läs- och skrivsvårigheter då 
både pedagoger och elever hävdar detta. Eleverna menar att de lärt sig mycket, bland annat 
att de lärt sig prata. De uppskattar också lektionerna. Pedagogerna menar att eleverna klarar 
av att hänga med i undervisningen de bedriver. Speaking English bidrar även till att motivera 
eleverna i deras språkinlärning. Eleverna finner undervisningen rolig och ingen av dem anser 
att de tycker att engelska är ett tråkigt ämne. Beroende på elevens förutsättningar och behov 
kan Speaking English genomföras både i helklass och i liten grupp. Enligt en av pedagogerna 
kan den genomföras med fördel i helklass. Enligt en av eleverna är engelskundervisningen i 
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liten grupp snäppet roligare. Speaking English kan också ses både ur ett relationellt och 
kategoriskt perspektiv beroende på situation, pedagog och gruppering. I och med att så stort 
fokus läggs på den muntliga kommunikationen kan resultatet bli att eleverna mister en 
kommunikationskanal det vill säga den skriftliga. Slutligen vill vi påpeka att det kan krävas 
en invänjningstid för både elever och lärare till att komma in helt och hållet i Speaking 
English tankesätt och då särskilt för elever som hunnit med annan engelskundervisning som 
till exempel den traditionella. 

6.2 Fortsatt forskning 
Vår forskning har gjort oss nyfikna till vidare forskning och en av dessa skulle kunna vara en 
kvantitativ forskning av resultaten från nationella proven i engelska. Man kan även göra en 
uppföljningsrapport av hur de elever i läs- och skrivsvårigheter som idag befinner sig i år 5 
klarar sig i år 9. En granskning av projektets utformning och uppbyggnad kan även ligga till 
grund för vidare forskning. Man kan också tänka sig en kvantitativ studie där resultaten hos 
elever i traditionell undervisning jämte elever i Speaking English undervisning jämförs. Vi 
tycker att det vore intressant att titta på projektet utifrån aspekten en skola för alla just 
eftersom Speaking English kan vara ett alternativ till att uppnå detta.   
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Bilaga 1 
 
Frågor till pedagogerna 
 
Vilket förhållningssätt till språkinlärning i engelska utgår pedagogerna ifrån? 

- Vilken kunskap anser du viktig i engelskan? Vad fokuserar du på? Ligger det i linje 
med kursmålen och styrdokumentet? 

- Vilket förhållningssätt till språkinlärning i engelska har du?  
 
Om och i så fall hur bidrar Speaking English till ökade kunskaper i engelska för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, utifrån ett lärarperspektiv? 

- Hur upplever du att Speaking English bidrar till ökade kunskaper i engelska för elever 
i läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilka fördelar och nackdelar för elever i läs- och skrivsvårigheter finns i 
undervisningen som utgår från förhållningssättet Speaking English respektive 
traditionell undervisning? 

- Tror du att eleverna i läs- och skrivsvårigheter tack vare Speaking English kommer att 
nå målen i år nio?  

 
Frågor till eleverna 
 
Om och i så fall hur bidrar Speaking English till ökade kunskaper i engelska för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, utifrån ett elevperspektiv? 
Frågor till alla elever vi skall intervjua. 

- Vad upplever du som roligast och bäst i engelskan?  
- Vad har du blivit bättre på under det här året?  
- Lär du dig engelska genom att prata, lyssna, skriva eller läsa på engelska? Ge 

exempel! 
 
Dessa frågor utgår från det eleverna arbetat med i höst. 
Frågor till grupp1 (Senare år) 

- Hur arbetar ni med texter? 
- Vad tycker du om att arbeta med en text (exempel på en text)? Vad lär du dig av det?  
- Vad tycker du om att sammanfatta texten muntligt? Vad lär du dig av det?  
- Hur arbetar ni med ord? 
- Vad tycker du om att beskriva ett ord? Vad lär du dig av det? 
- Skulle du vilja lära dig engelska på ett annat sätt än de här sätten? Kan du ge några 

exempel? 
Frågor till grupp2 (Tidigare år) 

- Hur arbetar ni med musikaler? 
- Vad tycker du om att arbeta med musikaler? Vad lär du dig av det?  
- Hur arbetar ni med spel? 
- Vad tycker du om spel? Vad lär du dig av det?  
- Hur arbetade ni när ni gjorde staden? 
- Vad tycker du om att göra staden? Vad lär du dig av det?  
- Hur arbetar ni med läxorna? 
- Vad tycker du om läxorna, verser och ord? Vad lär du dig av det?  
- Skulle du vilja lära dig engelska på ett annat sätt än de här sätten? Kan du ge några 

exempel? 
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