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Abstract 

This is a research study about children who develop learning difficulties during the early 

years of schooling, and how teachers can help them best learn. The focus will be on learning 

methods, which help students with learning disabilities, learn to read. I decided to make this 

an international study, by comparing a Swedish teachers observation, to teachers from five 

different English-speaking countries (USA; England; Canada; Australia; New Zealand).  

I made a lot of international contacts through my work as a volunteer for Karlstad University 

international office, host program. Through these contacts, I got in contact with different 

international participants for my research study. I conducted interviews with my participants 

on Skype. The end result of what I learned from these interviews was very interesting and 

educational, especially how the different school systems function and how the teachers work 

with children with learning disabilities in their elementary schools. For example, most of the 

teachers work a lot, with sounding out letters and personalized schedules. A few of the 

teachers work a lot with inclusion and specialized curriculums for the students with learning 

disabilities, which their department of education pressed a lot on, while other teachers 

department of education did not. 

 

Keywords: early years of schooling, Reading and writing difficulties, learning methods, 

elementary schools  

   



Sammanfattning: 

 

Det här är en undersökning om barn som utvecklar inlärningssvårigheter under de tidiga 

skolåren och hur lärare kan hjälpa dem att lära sig bäst. Fokus kommer att vara på 

inlärningsmetoder som hjälper studenter med inlärningssvårigheter att lära sig läsa. Jag 

bestämde mig för att göra detta till en internationell studie genom att jämföra en svensk lärare 

erfarenheter med olika lärare från fem engelsktalande länder (USA, England, Kanada, 

Australien, Nya Zeeland). Jag har många internationella kontakter genom mitt arbete som 

volontär för Karlstads universitets internationella kontors värdprogram. Genom dessa 

personer kom jag i kontakt med olika internationella deltagare för min forskningsstudie. Jag 

genomförde intervjuer med de flesta av mina respondenter via Skype.  

Slutresultatet av det jag lärde mig av dessa intervjuer var mycket intressant och pedagogiskt, 

särskilt hur de olika skolsystemen fungerar och hur lärarna arbetar med barn med 

inlärningssvårigheter. Det visade sig att det fanns flera likheter men även skillnader i hur de 

olika lärarna arbetade med elever som hade inlärningssvårigheter, till exempel arbetar de 

flesta lärarna mycket med ljudträning och personliga scheman. Några av lärarna arbetade 

dessutom med integrering och specialiserade läroplaner för elever med inlärningssvårigheter.  

 
 

Nyckelord: yngre åldrar, läs-och skrivsvårigheter, inlärningsmetoder, internationella 

grundskolor
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1. Inledning 
En bra läsförmåga är mer betydelsefull idag än någonsin tidigare. Detta betonas allt 

oftare i många av världens länder, då en god läsförmåga förväntas leda länders 

utveckling i en positiv riktning. Det är nödvändigt för människans utveckling att 

man har en god läs- och skrivförmåga, allt ifrån arbetsmarknad till myndigheter 

kräver att man kan läsa och skriva (Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). Att 

kunna lära sig att läsa och skriva är något alla elever har rätt till.  

 

 I detta examensarbete kommer jag att studera vad det innebär att ha en god 

läsförmåga och vad man gör som lärare internationellt för att hjälpa elever som 

visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Studien innehåller intervjuer med 

verksamma lärare ifrån Sverige, Storbritannien, Kanada, USA, Australien och Nya 

Zeeland. I studien undersöks vilka inlärningsmetoder lärare anser fungerar för 

eleverna med inlärningssvårigheter, även vad forskningen säger om läsning och 

inlärningsmetoder.  

Hur ser läsinlärningsarbetet ut i ett svensk klassrum kontra ett klassrum i USA, 

finns det likheter och skillnader? Arbetar australienska lärare på samma sätt med 

elever med misstänkta läs-och skrivsvårigheter som en lärare i Kanada?  

 

Jag har alltid haft ett speciellt intresse för läs – och skrivsvårigheter. Det bottnar 

sannolikt i mina egna erfarenheter och språkmässiga brister. Mitt intresse och 

nyfikenhet har vuxit som blivande lärare, för hur man mest gynnsamt arbetar med 

läsinlärning med elever med läs- och skrivsvårigheter. Två frågeställningar som 

studien har som utgångspunkt är: 

• Hur arbetar verksamma lärare med läs- och skrivinlärning med elever som 

visar sig ha läs- och skrivsvårigheter?  

• Vilken/vilka inlärningsmetoder använder lärarna sig mest av i sin 

undervisning? 
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2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken/vilka inlärningsmetoder 

lärarna använder för att hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter ur ett 

internationellt perspektiv. Detta genom jämförelse mellan en svensk lärare och 

lärare från fem av de engelsktalande länderna; USA, Kanada, Australien, England, 

Nya Zeeland.  

 

2:1 Frågeställningar 
 

• Vilka inlärningsmetoder eller inlärningsverktyg använder de olika ländernas 

lärare för att hjälpa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter? 

 
 

• Vilken metod fungerar främst enligt lärarna, är det samma eller olika 

beroende på land?  

 

• Vilka likheter och skillnader finns det internationellt, i skolornas användning 

av inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
 

• Vilket regelverk har de olika ländernas lärare för att hjälpa elever med läs- 

och skrivsvårigheter?  
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2:2 Avgränsningar 
 
Jag valde att jämföra Sverige med England, Kanada, USA, Australien och Nya 

Zeeland, för att de är engelsktalande länder. Det skulle bli för stora språkbarriärer 

om en jämförelse skulle göras av till exempel en brasiliansk, tysk, fransk eller 

spansk läroplan. Därför valdes länder som har engelska som sitt officiella språk. Jag 

valde två verksamma lärare ifrån USA, då det visade sig att de har olika 

kunskapskrav (standards) beroende på delstat samt olika läroplaner beroende på 

skola och skoldistrikt. Kanada har också regionala läroplaner, en för varje provins 

samt territorium, men det har mer att göra med obligatorisk skolålder, som varierar 

beroende på provins och territorium.1 

  

                                                 
1 Bilaga 2 
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3. Forskning och teori  

3.1 God läsning  
 
När man talar om läsning så finns det olika definitioner av denna färdighet. I 

forskningslitteraturen refererar forskare ofta till uttrycket Läsning = Avkodning x 

Språkförstålse2, som Gough och Tunmer (1986) presenterar i sin artikel ”The simple 

view of reading”. Det Gough och Tunmer (1986) argumenterar för är att en god 

läsning kräver båda förmågorna avkodning och språkförståelse (Taube, 2007). De 

framhäver att dessa förmågor behöver vara fullt utvecklade för att elever ska kunna 

utveckla en god läsförståelse. Om en elevs avkodning av ord är svag eller obefintlig 

hjälper inte deras språkförståelse, liknade gäller om hens språkförståelse är svag 

eller obefintlig så hjälper det inte elevens avkodningsförmåga (Gough & Tunmer, 

1986). Kortfattat innebär det att både avkodning och språkförståelse är viktiga för 

läsning, och utan varandra blir det ingen god läsning (Taube, 2007).  

 

Eftersom både avkodning och språkförståelse krävs för att utveckla en god läsning 

kan man utgå från att elever som uppvisar läs-och skrivsvårigheter har antigen 

svårigheter med ena eller båda egenskaperna. Därför är det viktigt att ge elever det 

stöd för att utveckla båda färdigheterna, vilket i sin tur utvecklar en god läsning hos 

dem (Fredriksson & Taube, 2012). Lundberg och Herrlin (2003:4), påvisar i God 

läsutveckling att skolans viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig att läsa, 

förstå och att använda texter. 

  

3.1.1 Grafem & fonem 
 
Fredriksson och Taube (2012) lyfter fram hur viktigt det är för barn när de börjar 

lära sig att läsa, att de förstår att ord är uppbyggda av olika fonem och grafem, samt 

kopplingen mellan dem. Taube (2013) tillägger att de även behöver förstå att varje 

enskild bokstav inte har ett specifikt ljud, ett-till-ett förhållande. Samuelsson (2009) 

påpekar att barn som visar sig ha läs- och skrivsvårigheten dyslexi, ofta har svårt 

med kopplingen mellan grafem och fonem. Det innebär att de får svårigheter med 

                                                 
2 R=D x C (Reading = Decoding x Language Comprehension) 
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avkodningen när de börjar lära sig att läsa (Taube, 2013; Myrberg, 2007; Andersson, 

Belfrage, & Sjölund, 2006) 

 

Vår alfabetiska skrift baseras på kopplingen mellan grafem och fonem vilka 

tillsammans skapar vårt talspråk i skrift. Fonem, som är talets minsta 

betydelseskiljande ljud, kan belysas med vad som oftast kallas minimalt par- till 

exempel, sak-rak eller cat-hat. Genom att byta ut fonemet /s/ mot /r/ men behålla 

samma ljud (ak) i ordet ändras ordets betydelse, ett nytt ljud kan skapa ett helt annat 

ord. Grafem är skriftens bokstäver. Fredriksson och Taube (2012) hänvisar till att 

enligt grundregeln motsvaras ett grafem av ett fonem, medan Taube (2013) hävdar 

att man inte kan säga att grafem och fonem har ett-till–ett förhållande. 

 

Fredriksson och Taube (2012) påpekar dock att i de flesta språk, även svenskan i 

vissa fall, är det inte så enkelt att ett grafem bara motsvaras av enbart ett fonem. Ett 

grafem kan i flera språk uttalas på olika sätt beroende på vilka andra bokstäver det 

omges av. I engelska språket ändras fonemen utifrån vilka bokstavskombinationer 

ordet har, till exempel i stavelserna tap-tan-tall, toon-ton- toll- top eller city-country. 

Enligt Westwood (2008) ändras ordets fonem beroende på vilken/vilka vokaler och 

konsonanter som sätts ihop. Engelska språket är ett mer ljudstridigt språk, medan 

svenska är mer ljudenligt. Engelskan har helt enkelt en aning mer komplicerat 

fonotax3 än svenskan (Fredriksson & Taube, 2012).  

 

 

Svenska och engelska  
 
I det svenska språket har alfabetet 29 grafem och 27 fonem (Taube, 2013) eller 36 

fonem beroende på hur man räknar (Taube, 2007). Fredriksson och Taube (2012) 

visar på att i svenska språket finns det fem grafem (c, q, z, x, w) som saknar egna 

fonem, samt tre fonem (tje-, sje- och ng-ljud) som saknar grafem. Det engelska 

språket har 26 grafem och cirka 44 olika fonem. Vokalerna a, e och o kan ha olika 

uttal, fonem, beroende på ordets betydelse. Bokstavskombinationer som th-, sh-, ph-

                                                 
3 Fonotax: ”…hur fonem kan kombineras i orden i ett språk.” (NE.se, 2018) 
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,wh- motsvaras av ett enskilt språkljud fast det skrivs som två bokstäver 

tillsammans (Westwood, 2008).  

3.1.2 Tidig läsutveckling 
 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) understryker att alla föds med olika 

förutsättningar. För vissa går inlärning smidigt, medan andra behöver mer övning 

och tid, och en del kan behöva hjälp med en speciell typ av träning inom 

läsinlärning.  

Lundberg och Herrlin (2003) skriver om stadier inom utvecklingen av läsningen 

utifrån stadier i läsinlärning.  

• Fonologiskt medvetande 

• Ordavkodning 

• Flyt i läsning 

• Läsförståelse 

• Läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 9) 

 

Lundberg och Herrlin (2003:9) beskriver i God läsning hur de olika stadierna 

samspelar med varandra, men att de också samtidigt har egna förlopp. Det är därför 

vissa elever passerar ett specifikt stadie ganska snabbt, medan andra kanske får 

spendera mer tid inom samma stadie. 

 

Fonologiskt medvetande och ordavkodning 
 

Taube (2013) understryker att det viktigaste för barn som ska lära sig att läsa och 

skriva, är att de förfogar över ett medvetande om sitt talade språk. Innan de börjar 

med bokstäver och det skrivna ordet krävs det att barnet är medveten om sitt språk 

och dess olika ljud, det vill säga att de är fonologiskt medvetna. Fredriksson och 

Taube (2012) och Westwood (2008) förklarar att vara fonologiskt medveten innebär 

att man har ett språkligt medvetande, något man vanligtvis utvecklar i 

förskoleåldern. Lundberg och Herrlin, (2003) belyser att det inte är ovanligt att barn 

innan de börjar skolan kan känna igen en del ord. Taube (2013) visar även på att 
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detta inkluderar skriva enkla ord. Man kan säga att fonologiskt medvetande och 

ordavkodning går hand i hand, och att det finns en ömsesidighet hos dessa två 

förmågor för att utveckla en läsförmåga.  

Andersson m.fl. (2006) lyfter fram i Smart start vid lässvårigheter och dyslexi ”När 

vi läser högt, omvandlar vi de skrivna orden till tal” (Andersson, Belfrage, & 

Sjölund, 2006, s. 7). En förutsättning för att kunna lära sig att läsa är att man kan 

identifiera det skrivna ordet. Det första barn behöver uppfatta när de börjar sin 

läsutveckling är principen för det alfabetiska skrivsystemet, eller som Lundberg och 

Herrlin (2003) skriver, de behöver ”knäcka den alfabetiska koden”. Barn behöver få 

en förståelse för att vårt talspråk delas upp i små bitar, fonem, som i sin tur kan 

betecknats med bokstavstecken, grafem (Lundberg & Herrlin, 2003).  

  

Fredriksson och Taube (2012) belyser att formeln, avkodning x språkförståelse går 

ut på att barn förstår att bokstäver har olika ljud och att dessa ljud kan kombineras 

med varandra till ord som får en betydelse. Barn bekantar sig med olika verktyg, 

med vars hjälp de kan avläsa helt nya ord de möter i sin omgivning (Lundberg & 

Herrlin, 2003). När ett barn har lärt sig att avkoda ord kan man säga att de har ”

knäck koden” för att kunna läsa. Efter ett barn har knäckt koden har det fortfarande 

en bit kvar i sin ordigenkänning. Innan ordavkodning går snabbt, felfritt och 

automatiskt kräver ordavkodning mycket träning. Lundberg och Herrlin (2003) 

understryker att barn bör komma i kontakt med varierande möten med det skrivna 

ordet. Vidare lyfter Lundberg & Herrlin (2003) fram att även om barnet inte har ett 

fullt utvecklat fonologiskt medvetande kan de fortfarande komma igång med 

ordavkodning. Detta kan i sin tur hjälpa utvecklingen av ens fonologisk 

medvetenhet. Om barnet inte har utvecklat ett fullständigt fonologiskt medvetande 

kan man inte förvänta sig att det med lätthet kommer att klara av att avkoda ord. 

 

Fredriksson och Taube (2012) och Taube (2013) påpekar att dessa två steg, 

fonologiskt medvetande och ordavkodning, är de viktigaste inom tidig läsutveckling 

för de möjliggör utvecklingen av de andra färdigheterna. Det är oftast inom dessa 

faser man kan upptäcka om en elev ligger i riskzonen för att ha läs- och 

skrivsvårigheter eller håller på att utveckla en sådan. 
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Läsförståelse 
 
Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) argumenterar för att utveckla en god 

läsförståelse är det nödvändigt att förstå kopplingen mellan bokstäver (grafem) och 

språkljud (fonem) och hur de hänger samman i ett alfabetiskt språk. 

 

Lundberg och Herrlin (2003) understryker att läsförståelse egentligen omfattar alla 

nivåerna inom tidig läsinlärning, vilket inkluderar perioden innan man börjar kunna 

läsa på eget initiativ. Att ett barn kan läsa innebär inte automatisk läsförståelse. 

Innan barn lär sig att läsa är de medvetna om att de skrivna orden har ett budskap 

till exempel att skyltar talar om vad platser eller gator heter, eller att pratbubblorna i 

serietidningar anger vad figurerna säger till varandra. Lundberg och Herrlin (2003) 

menar att barnet har en läsförståelse för sin omgivning, det förstår betydelsen 

utifrån bilder och symboler och kanske känner det igen vissa skrivna ord. När barn 

sedan utvecklar en djupare läsförståelse, desto mer läskunniga blir de, får de till slut 

en full läsförståelse. Lundberg och Herrlin (2003) talar även om läsning som ett 

möte mellan läsare och text, där man som läsare är aktiv samt konstruktiv. Läsaren 

skapar betydelser och blir en medskapare av texten utifrån sina tidigare erfarenheter 

och förväntningar. En förutsättning för att utveckla en god läsförståelse är att 

läsaren kan genomföra avkodning utan större problem. De kan snabbt och utan 

ansträngning uppfatta och använda meningsuppbyggnaden i textens språk och 

därmed även förstå ordens betydelse.  

 

Lundberg och Herrlin, (2003) menar att en annan förutsättning för att bli en god 

läsare, är att man kan läsa mellan raderna. Andersson m.fl. (2006) understryker att 

man gör detta igenom att använda sig av sina bakgrundskunskaper och ett gott 

arbetsminne. Genom att komma ihåg vad man har precis har läst kan man hålla 

tråden, förutspå och göra hypoteser utifrån det man har läst (Lundberg & Herrlin, 

2003). Dåligt arbetsminne är en svårighet som barn med inlärningssvårigheter 

troligtvis har (Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). 
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Flyt i läsningen och läsintresse  

 

Lundberg och Herrlin (2003) argumenterar att lästflyt inte betyder att man har exakt 

automatisering, men det är självklart en del av det. Att kunna läsa flytande innebär 

att man kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser, samt vet var man 

ska pausa och lägga betoningen. Barnet utvecklar denna förmåga genom träning, 

möten med olika texter och meningsbyggnader. Om de möter en text med många 

okända ord kommer de inte ha samma flyt i läsningen. Därför är läsintresset så 

viktigt för barn i tidig skolålder och att barn möter olika texter utifrån sina 

erfarenheter, kunskapsnivå och behov så att de kan träna de upp sitt läsflyt och sin 

läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

Läraren väcker läsintresse hos elever genom att hålla läslusten vid liv. Genom att 

låta eleverna välja böcker själva, kan man som lärare utveckla läsintresse hos sina 

elever. Detta igenom tyst läsning, låna böcker och göra reflektioner på vad de har 

läst och återberätta (Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

 

 

3.1.3 Ålder och läsning: 
 
Fredriksson och Taube (2012) ställer frågan ”Är det då en fördel att eleverna redan 

har grundläggande kunskaper om läsning och skrivning när de börjar skolan?” 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 64). Detta är en vanlig fråga inom barnomsorg 

eftersom undervisning och språkutveckling börjar redan i förskolan. Fredriksson 

och Taube (2012) påstår för varje ålder finns en utvecklingsnivå som barnet 

förväntas uppnå. Forskare talar om lärande miljöer., I förskolan står språket som 

fokus i denna lärande miljö. Det innebär att förskolelärare arbetar med barns 

språkmedvetande för att de ska bli fonologiskt medvetna. Forskningen visar på att 

när barn är runt 4-5 år behärskar de i stort sett sitt modersmåls uttal och grammatik.  
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Barn lär sig tala runt samma ålder, 1-2 år, och vid 4-5 års ålder ska de bemästra sitt 

talade språk, det vill säga ha ett flytande talspråk. Åldern för när barn börjar skolan 

varierar i olika länder, men vid sju års ålder har de flesta barn utvecklat ett 

fonologiskt medvetande (Fredriksson & Taube, 2012).   

 

Enligt Porgress in International Reading Literacy Study ,PIRLS, 2006-underökning 

av läsförståelse i årskurs 4, finns det ett tydligt samband mellan läs- och 

skrivkunskaper vid skolstart och god läsförmåga (Skolverket, 2007a.). Om elever 

har med sig läs- och skrivkunskaper vid skolstart har de en större möjlighet att bli 

goda läsare. PIRLS-undersökningen visar på att förkunskaper vid skolstart har 

positiv inverkan på elevens utveckling av läskunskaper. Detta betyder inte att elever 

som saknar förkunskaper per automatik blir dåliga läsare, endast om man tidig 

börjar uppmuntra barnen att förstå den skrivna texten kan det ge dem bättre 

förutsättningar i skolutvecklingen. (Fredriksson & Taube, 2012). 

 

Under de första skolåren är det stor fokus på läsning. Elevers läsförståelse utvecklas 

i olika takt, men de flesta elever följer specifika steg i sin läsutveckling och ligger 

runt samma läsnivå. Fredriksson och Taube (2012) refererar till en amerikansk 

studie av Snow m.fl. (1998) kring elevers läsutveckling. Där Snow m.fl. (ibid) 

fastlägger att en 7-åring bör kunna avkoda enstaviga ord och läsa mellan 300 till 

500 ord som de känner igen utan avkodning (Fredriksson & Taube, 2012). De 

skriver att detta är vad en elev ska kunna inom läsförståelse när de klarat av årskurs 

1 (first grade) i USA, vilket innebär att de är 6- 7 år gamla (Snow, Burns, & Griffin, 

1998).  

 

Fredriksson och Taube (2012) lyfter fram att under första åren i skolan finns det en 

förväntad utveckling som eleverna bör följa. De menar att vid 7-års ålder ska eleven 

ha övergett pseudo-läsning för riktig läsning, samt kunna konstatera om en mening 

är komplett eller inte. De menar också att vid 8-års ålder ska eleverna kunna 

använda sina fonologiska kunskaper till att avkoda flerstaviga ord, samt läsa svåra 

och okända ord. Eleverna ska själva märka när de inte förstår en text och självmant 

läsa om meningarna de inte förstår. Eleverna ska även kunna diskutera texterna de 

läser, uppfatta skillnader och likheter mellan karaktärer och händelser i en text, och 

vid 9-års ålder ska de kunna börja bryta ner en text. 
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9-åringar ska även kunna förklara ordens betydelse utifrån grammatiska termer, 

kunna peka ut vilka ord som ställer till problem och läsa högt med flyt och 

förståelse.  

 

 

3.2 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Westwood (2008) påpekar att förmågor som att lära sig att läsa, få förståelse för 

fonem och att utveckla ordminne utan stora svårigheter inte är en färdighet alla barn 

som börjar skolan har. De barn som har svårigheter eller utmaningar att ta sig 

igenom de olika nivåerna i läsutvecklingen kan ha någon läs- och skrivsvårighet 

eller är på väg att utvecklat en.  

 

Westwood vidhåller att det finns många orsaker till att vissa barn utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter. En orsak kan vara medfödda faktorer som biologiska eller 

genetiska förklaringar, medan andra orsaker kan beror på yttre påverkan som 

undervisning eller socio-kulturell bakgrund. Taube (2013) argumenterar även att 

någonstans på vägen har det tagit stopp, det har blivit för svårt och att personens 

självförtroende brister.  

Både Fredriksson och Taube (2012) och Taube (2013) konstaterar att forskare är 

tämligen eniga om att läs- och skrivproblem i första hand kan relateras till problem 

med avkodning, men i vissa fall även språkförståelse. 

 

3.2.1 Bristfällig undervisning och tidsramar 
 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) lyfter fram, liksom Westwood (2008), att 

några av de yttre orsaker som påverkar läs- och skrivsvårigheter är dålig 

undervisning, tidsbrist eller inte tillräckligt med träning. När forskningen talar om 

att dålig undervisning kan leda till svårigheter med läsinlärning, menar både 

Andersson m.fl. (2006) och Westwood (2008) att den talar om de inlärningsmetoder 

som lärare använder. Westwood (2008) skriver att det har visat sig på senare år, att 

de metoder man väljer kan spela en stor roll för ifall ett barn utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter på grund av yttre faktorer. Vidare hävdar Andersson m.fl. (2006)  
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att vissa inlärningsmetoder fungerar bättre än andra men det viktigaste är lärarens 

kompetens, vilket är mer avgörande än att man följer en viss metodik in i minsta 

detalj. De påpekar även att detsamma gäller den tid eleven får till lästräning i 

skolan, likasom den tid de får till lästräning hemma. Får eleven inte tillräckligt med 

tid till lästräning utvecklar hen med stor sannolikhet lässvårigheter (Andersson, 

Belfrage, & Sjölund, 2006).  

 

 

 

3.2.2 Socio-kulturella faktorer 
 

En annan faktor som kan skapa läs-och skrivsvårigheter förutom det biologiska, är 

den omgivning barn växer upp i, det vill säga deras sociala, kulturella och språkliga 

miljö (Fredriksson & Taube, 2012). Fredriksson & Taube (2012) belyser att 

forskningen visar att läs- och skrivsvårigheter kan ha en koppling till en persons 

uppväxtmiljö, där speciellt språkmiljön är en viktig faktor. Om ett barn växer upp i 

en miljö där läsning och språkstimulans inte förekommer kan barnet försenas i sin 

språkliga utveckling. Många studier visar att elever som har högutbildade föräldrar 

har bättre förutsättningar att utvecklas till goda läsare. Skolverket (2016) påvisar 

detta då dessa barn kommer i kontakt med läsning i större utsträckning än barn från 

lägre socioekonomiska hem där, i de flesta fall, föräldrar inte har en 

högskoleutbildning.  

 

Frisk (2010) och Skolverket (2016) argumenterar att barn som har vuxit upp i en 

fattig språkmiljö där föräldrar inte introducerat sina barn till litteraturens värld 

genom högläsning och kognitiva utmanande samtal, har en större risk att utvecklar 

icke biologiska läs-och skrivsvårigheter. Westwood (2008) samt Fredriksson och 

Taube (2012) belyser, om ett barn saknar stöd hemifrån i form av antigen språkligt 

stöd, oengagerade föräldrar eller att föräldrarna själva har svårigheter med att läsa 

och skriva kan detta drabba barnet.  

Utöver barn från sämre socioekonomiska bakgrund finns det bevis på att elever med 

ett annat modersmål än majoritetsspråket kan utveckla läs och skrivsvårigheter på 

grund av språkliga brister, vilket är en internationell erfarenhet (Westwood, 2008).  
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Svensk forskning visar att elever med ett annat modersmål som får stöd genom 

modersmålsundervisning behärskar svenska bättre, än flerspråkiga elever som inte 

får det (Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). Vidare hävdar Fredriksson & Taube 

(2012) betonar att detta inte betyder att alla barn från dessa uppväxtmiljöer 

utvecklar läs-och skrivsvårigheter, men att det kan vara en förklaring för dem som 

gör det. Skolverket (2016) argumenterar att även om man har ett annat modersmål, 

finns det flera studier som visar på att vara flerspråkig inte betraktas som ett 

problem. 

 

 

3.2.4 Dyslexi och andra funktionsnedsättningar 
 

Läs- och skrivsvårigheter kan också ha biologiska orsaker. De biologiska orsakerna 

kan var dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och 

autismspektrumet, intellektuella funktionsnedsättningar som tidigare kallades 

utvecklingsstörningar samt hörselnedsättning (Svenska Dyslexiföreningen, 2018; 

Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006; www.1177.se, 2017). Frisk (2010) betonar 

att dessa biologiska orsaker kan skapa hinder för normal språkutveckling, vilket kan 

innebära svårigheter när det kommer till läs- och skrivinlärning. Barn med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD och inom autismspektrumet har 

ofta generella inlärningssvårigheter (www.1177.se, 2017). Dyslexi kan i sin tur 

förekomma tillsammans med ADHD som är klassad som en koncentrationssvårighet 

(Svenska Dyslexiföreningen, 2018; Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). 

 

Utifrån biologiska orsaker påvisar Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) att 

dyslexi kan vara ärftligt, eller rättare sagt det som man ärver är genetiska 

förutsättningar.  

Fredriksson och Taube (2012) understryker att mellan 5 % och 15 % av dagens barn 

har dyslexi, beroende på hur man definierar begreppet. Frisk (2010) påpekar att 

forskare är oeniga hur frekvent dyslexi är hos barn då gränsen inte är alltid så tydlig. 

Det kan förklaras genom att det skiftar utifrån olika diagnosprotokoll och olika 

forskare. Andersson m.fl. (2006) tillägger att en del forskare räknar att mellan 4-8% 

av elever i en årskull har dyslexi (von Euler, 2001). Svenska Dyslexiföreningen, 
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(2018) skriver ”En vanlig bedömning är att 5-8 procent av befolkningen i den 

läskunniga delen av världen har läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art.”  

 

Andersson m.fl. (2006), Taube (2012;2013), Fredriksson (2012), Westwood (2008) 

och Samuelsson (2009) alla visar på att dyslexi är en specifik läs- och 

skrivsvårighet. Det är en språksvårighet med biologiska orsaker som inte har med 

begåvning att göra (Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). Fredriksson och Taube 

(2012) tillägger att dyslexi inte beror på intelligens eller sociala förutsättningar. Det 

kan förekomma hos alla socioekonomiska grupper och är oberoende av etnisk 

bakgrund, dock tycks det vara vanligare hos pojkar än flickor. Andersson m.fl. 

(2006) förklarar att det kan vara på grund av att flickor oftast är tystare och inte lika 

utagerande, och därför kan dyslexi tendenser vara svårare att upptäcka hos dem. 

Detta gäller också ofta andra läs- och skrivsvårigheter enligt Svenska 

Dyslexiföreningen, (2018) webbsida.  

 

Andersson m.fl. (2006) förklarar att dyslexi inte är en sjukdom. Det finns inget 

botemedel som mediciner, kosttillskott eller speciella glasögon. Myrberg (2007) 

skriver att idag är forskare i stort sett överens om att kärnproblemet vid dyslexi är 

fonologiska svagheter i individens kognitiva funktioner. Andersson m.fl. (2006) och 

Taube (2013) tillägger att det gäller avkodningsfasen i läsningen, hur språkljud och 

bokstäver hänger samman och det fonologiska medvetandet. Fredriksson och Taube 

(2012) lyfter fram att sämre fonologisk förmåga och svårigheter med arbetsminnet 

är ett gemensamt drag för elever med dyslexi. Andersson m.fl. (2006) diskuterar, 

även om den biologiska basen är en gemensam nämnare, dikterar språken hur grava 

svårigheter man utvecklar. 

 

Myrberg (2007) påvisar att det inte är så att dyslexiker gör individuella sorters läs- 

och skrivfel som andra individer inte gör, utan de gör samma fel andra gör men 

oftare. Dessa misstag som man ofta brukar göra försvinner inte med ålder eller 

läserfarenhet. Andersson m.fl. (2006) konstaterar att det är vanligt att barn (även 

vissa vuxna) med dyslexi har svårt med ordigenkänning, att läsa det skrivna ordet 

som helhet. Istället brukar de läsa bokstav för bokstav. De har svårt att komma på 

det exakta ordet snabbt, och formulera sig i skrift vilket inkluderar stavning. 

Muntligt berättande går smidigt för barn med dyslexi, de oftast är väldigt kreativa. 
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Tyvärr växer inte dyslexi bort, men med rätt insatser och träning genom hela 

skolgången, kan en elev med dyslexi i princip fungera på samma villkor som andra. 

Andra typer av läs- och skrivsvårigheter som inte beror på biologiska faktorer kan 

växa bort med rätt träning, vilket underlättas idag med hjälp av tekniska hjälpmedel 

(Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006). 

 

 

3.2.5 Varningssignaler och hjälpmedel 
 

Runt årskurs 3 ska eleven ha gått från ”… att lära sig läsa, till att läsa för att lära” 

(Andersson, Belfrage, & Sjölund, 2006, s. 17). Andersson, Belfrage, & Sjölund 

(2006) anmärker om eleven inte följer med i den processen kommer de med stor 

sannolikhet att hänga efter i skolämnena. Det finns alltid varningssignaler, och desto 

tidigare man upptäcker dem dess snabbare kan man hjälpa ett barn i riskzonen för 

läs-och skrivsvårigheter. Andersson m.fl. (2006) talar även om vikten att inte 

ignorera signaler att ett barn kan ha en specifik läs-och skrivsvårighet, eller är i 

riskzon att utveckla sådana svårigheter. De talar även om snöbollseffekten som kan 

inträffa om man ”väntar och ser”. De menar att om man inte agerar omgående kan 

detta leda till att eleven halkar efter i flera skolämnen.  

 

Taube (2013) diskuterar också vikten av att verksamma lärare (även föräldrar) är 

uppmärksam på hur barnen hantera läsinlärningen. Barn kan ofta utveckla läs- och 

skrivproblem via att de har hamnat i en ond cirkel, och genom att deras 

självförtroende blir mindre för att de inte kan prestera på samma nivå som 

klasskompisar. Lärarens attityd och förväntningar påverkar elevers självförtroende, 

och därför är det viktigt att vara uppmärksam på ”dessa varningssignaler” enligt 

Andersson m.fl. (2006). Taube (2013) visar på att det tyvärr finns elever som 

förlorar en stor del av sitt självförtroende redan första skolåret, det vill säga tron att 

de kan lära sig läsa och sin lust att lära. 

  

Andersson m.fl. (2006) och Taube (2013) påvisar att dessa tidiga tecken som man 

ska vara uppmärksam på handlar självklart om läsning. Tecken som att barnet är 

passiva gentemot läsning, de visar inget intresse för bokstäver/ord och böcker. Men 
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även om de tycks prestera under sin förmåga, och undviker att läs och skriva genom 

undanflykter för att slippa. Andersson m.fl. (2006) lyfter fram att barn med en 

specifik inlärningssvårighet som t.ex. dyslexi eller ADHD, läser oftast långsamt och 

knaggligt, de läser ofta fel på ord som liknar varandra, missar ändelser på ord och 

stavar fel, samt har svårt att koncentrera sig. För dessa individer går inlärning 

långsammare än för klasskamraterna(www.1177.se, 2017). Andersson m.fl. (2006) 

argumenterar för att barn med läsinlärningsproblem har också oftast svårigheter 

med annan inlärning, som att lära sig klockan, höger och vänster samt med sitt 

arbetsminne och följa instruktioner. En annan faktor men lika viktig är att man bör 

vara uppmärksam på om barnet blir lätt frustrerat och ledsen i samband med 

läsning. Taube (2013) anmärker starkt i Läsinlärning och självförtroende, hur 

viktigt barns självförtroende är för deras inlärning. Barn kan snabbt förlora stora 

delar av sitt självförtroende om de inte får den hjälp och hjälpmedel som behövs för 

att förhindra läs- och skrivproblem. Andersson m.fl. (2006), Taube (2013), 

Fredriksson och Taube (2012) diskuterar alla betydelsen av hjälpmedel för elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter, för att de inte ska utveckla gravare 

svårigheter.  

 

Gustafsson (2009) nämner också vikten av tidiga insatser för att förhindra att läs- 

och skrivsvårigheter. Han skriver ”… interventioner bör sättas in tidigt för att vara 

mest effektiva samt en-till-en undervisning eller träning i små grupper är att 

föredra…” (Samuelsson & Gustafson, 2009, s. 287-288). 

Ulrika Wolff (2012) har gjort en intresseväckande studie om en-till-en undervisning. 

Hon blev inspirerad av en amerikansk studie gjord av en man ifrån Florida. Studien 

hade som utgångspunkt vad händer om vi ger elever med specifika läs-och 

skrivsvårigheter mer tid till specialpedagogisk träning och en speciellt utformad 

språkljuds- och läshastighetsträning. I studien deltog 112 stycken 9 åringar med läs- 

och skrivsvårigheter från olika skolor i Sverige, deltagarna valdes genom 

screeningtest. Studien pågick i 12 veckor, under loppet av 60 dagar, och i 40 

minuter varje dag. Barnen delades slumpvis in i två grupper, experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Barnen som hamnade i kontrollgruppen fick den specialundervisning 

som skolan erbjöd, medan barnen i experimentgruppen fick en speciell 

undervisning. Denna specifika undervisning innebar strukturerad träning av 

koppling mellan ljud och bokstav, cirka 60-63% av studien var fokuserat på detta, 
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men även träning av läsflyt och läshastighet ingick. Wolff (2012) valde att inkludera 

läsflyt och läsförståelse, utöver koppling mellan ljud och bokstav, vilket är vad som 

utskilde hennes studie ifrån den amerikanska studien. Wolffs (2012) studie arbetade 

runt sju punkter 

1. bokstav/ljud  

2. bilda ord  

3. arbetsblad  

4. laborativa uppgifter  

5. diktamen  

6. upprepad läsning  

7. läsförståelse  

Slutsatsen av hennes studie, visade att elever som fått en-till-en undervisning under 

en period av 60 dagar utvecklades till goda läsare, vilket var en stor framgång för 

eleverna (Göteborgs universitet, Wolff, 2012; Wolff, Effects of a Randomised 

Reading Intervention Study: An Application of Structural Equation Modelling, 

2011)  

 

Tekniska hjälpmedel 
 
IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik, Samuelsson 

och Gustafson (2009) lyfter fram att denna inlärningsmetod används idag i 

grundskolan som ett naturligt verktyg. Samuelsson m.fl. (2009) skriver att IKT kan 

användas för att underlätta lärandet samt göra lärande möjligt, framförallt när det 

gäller elever med läs-och skrivsvårigheter. IKT avser oftast datorer men Ipads ingår 

också, vilket vi använder mer av i dagens skolor. Samuelsson och Gustafson (2009) 

förklarar att IKT kan används som kompensatoriska hjälpmedel för att elever ska 

kunna kringgå sina specifika läs-och skrivsvårigheter, genom att öva upp sitt 

fonologiska medvetande och sin stavning för att minska sina läs-och skrivproblem.  

 

Idag finns det en hel del teknologiska hjälpmedel, Monica Andersson, projektledare 

vid Skoldatateket i Jämtland, kallar dessa hjälpmedel för tidsenliga lärverktyg 

(Skolverket, 2015). Dessa tidsenliga lärverktyg hjälper barn/elever att få en god 

läsutveckling eller att kunna hantera sina svårigheter, att det inte förhindrar dem i 

deras lärande (Samuelsson, 2009; Jacobson, Björn, & Svensson, 2009).  Ipads som 
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nämndes tidigare, används oftare inom metoden IKT, och nuförtiden finns det 

många olika tekniska applikationer (appar) som hjälpmedel för elever (Skolverket, 

2015).  Dessa applikationer kan användas som kompensatoriska hjälpmedel och 

tidsenliga lärverktyg inom dagens skolor (Samuelsson & Gustafson, 2009; 

Skolverket, 2015). 

 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) lyfter fram att det spelar stor roll vad vi gör 

för att hjälpa dessa barn med svårigheter. Andersson m.fl. (2006) trycker på att det 

är träningen och de hjälpmedel vi har tillgång till, vilket avgör hur det blir för elever 

med läs-och skrivsvårigheter och deras skolgång. Men även psykologiska aspekter 

som föräldrastöd, hur man bemöter elever och deras svårigheter, samt arbetssätt och 

klassrumsklimat kan ha mycket stor betydelse. Oavsett vilken inlärningsmetod en 

pedagog väljer, har psykologiska faktorer och lärarskicklighet en stor betydelse i hur 

ett barns läs- och skrivinlärning utvecklas.  

 

3.3 Styrdokument 
 
I denna granskning av styrdokuments perspektiv på elever med särskilda behov 

kommer jag att utgå från: 

• Skolverkets Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Lgr 

11 ) 

• Tennessee English language arts standards  

• Ohio English language standards for USA  

• Ontario curriculum for Languages grades 1-8  

• National Curriculum for England key stages 1 and 2 

• The New Zeeland curriculum  

• The Australian curriculum for English 

I vissa fall även olika webbsidor från utbildningsdepartement. 

 

Länderna har liknande grund på sina styrdokument, alla innefattade sina skollagar, 

kunskapsmål och kunskapskrav. Men hur styrdokumenten är uppbyggda skiljer sig 

åt till en viss del. Detta gäller även hur utbildningsdepartementen lägger fram 

material för skolorna. 
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Sverige har en nationell grundskola läroplan ifrån Skolverket, som inkluderar alla 

ämnen och kunskapskrav för årskurs 1-9. Ifrån den utgår alla grundskolor i Sverige 

(Skolverket, 2011). Storbritannien och Australien har även de en nationell läroplan 

ifrån deras utbildningsdepartement, vad som skiljer de åt från den svenska är deras 

konstruktion. Storbritannien har två läroplaner för grundskolan, en för låg- och 

mellanstadium (primary school) och en för högstadium (secondary school) (UK 

Department of Education, 2013). På Australia Departement of Educations webbsida, 

kan man skapa olika läroplaner utifrån ämnen och ålder (Australia Department of 

Education, 2015). Nya Zeeland har samma upplägg på sin nationella läroplan som 

Sverige, skillnaden är att vi har med avsnitt om undervisning för elever med 

särskilda skäl, vilket inte ingår i deras (Ministry of Education , 2007). 

 

Kanada och USA har provins eller delstats baserade utbildningsdepartement, vilket 

betyder att de har olika läroplaner. Kanada har samma upplägg på sina läroplaner, 

som Australien, ämnebaserande läroplaner för grundskolans årskurser, år 1-8 i 

Kanadas fall. I USA är det mer en blandning av skollagar och kunskapskrav per 

åldersgrupp istället för en fysisk läroplan som Sverige har. Dessa kunskapskrav kan 

variera beroende på delstat och ibland i speciella fall även skoldistrikt.  

Det som skiljer amerikanska skolorna ifrån resten, är att de skapar sina kunskapsmål 

utifrån kunskapskrav (standards), vilket är lärohandledningar ifrån deras delstats 

utbildningsdepartements. Utifrån dessa kunskapskrav (standards) skapar skolorna i 

delstaten, deras egna lärohandledningar med kunskapsmål för deras årskurser. 

Något som är vanligt i amerikanska skolors handledningar är att de delar upp hela 

året i fyra kvartal, och har specifika kunskapskrav som ska uppnås varje kvartal 

(Tennessee Department of Education, 2016; Ohio Department of Education, 2010) 

 

 

3.3.1 Likvärdig utbildning: 
 
Skolverket (2011) skriver ” Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov.” (Skolverket, 2011, s. 9). National Curriculum for England key stages 1 and 

2 lyfter fram “Lessons should be planned to ensure that there are no barriers to 

every pupil achieving.” (UK Department of Education, 2013, s. 8) medan Ontario 
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curriculum for Languages grades 1-8, påpekar att detta angående lärarplanering 

inom klassrummet ”They have a responsibility to help all students learn […]” 

(Ministry of Education, 2006, s. 24). Länderna är överens om att alla elever ska få 

en likvärdig utbildning, elever har olika förmågor och lär sig på olika sätt. Lärare 

har ett ansvar att hjälpa elever som har, av olika anledningar, svårt att nå 

kunskapsmålen samt uppfylla kunskapskraven (Skolverket, 2011).  

 

Både Ohios English language standards och Tennessees English language arts, 

fastställer att lärarnas ansvar är att vara medvetna om olika verktyg för att hjälpa 

elever med svårigheter uppnå kunskapskraven (Ohio Department of Education, 

2010; Tennessee State Board of Education, 2017). Sverige likaså USA, 

Storbritannien, Australien och Kanada, har alla inkluderat i deras regelverk 

undervisningskrav utifrån elevens förutsättningar.  

 

Alla länders utbildningsdepartement har information om specialundervisning på 

sina hemsidor. På utbildningsdepartementens hemsidor kan skolor, och verksamma 

lärare, hitta olika webblänkar till kompensatoriska hjälpmedel (Samuelsson & 

Gustafson, 2009) som kan användas i undervisning för elever som är i behov av 

särskilt stöd. Skolverket hemsida har ett avsnitt med olika vetenskapliga artiklar, där 

man kan hitta en PDF angående särskild stöd: Arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram  (Skolverket, 2014). Storbritannien har en liknade 

PDF, Special education needs code of practice (Depatment of education and skills, 

2001) medan australienska utbildningsdepartementet har ett avsnitt om Student 

diversity på deras hemsida (Australian Department of Education, 2018). Delstaten 

Tennessee i USA, har infört ett stödprogram som de kallar RTI2. De flesta lärare i 

delstats skoldistrikt har fått tagit del av en RTI2 Implementation Guide (Tennessee 

Department of Education, 2016). Delstaten Ohio i USA, håller på med ett tre-årigt 

projekt i ett antal av deras skoldistrikt som heter Dyslexia Pilot Project (Ohio 

Department of Education, 2017).  
 
 

I Nya Zeelands nationella läroplan finns det inget skrivet om specialundervisning. 

Deras utbildningsdepartements webbsida ger uppfattningen att extra anpassningar är 
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något föräldrar måste fråga efter. Utbildningsdepartements hemsida ger även 

uppfattningen om att verksamma lärare kan lägga till extra anpassningar i sin 

undervisning om de vill, men det är inget krav som övriga länder har (Ministry of 

Education , 2007). Nya Zeelands utbildningsdepartement har ett avsnitt som heter 

Learning support, med olika länkar, vilket är till för föräldrar och lärare 

(http://www.education.govt.nz/, 2018).   

 

3.4 Sociokulturella perspektivet och Learning by Doing 
 

Man kan hitta spår av det sociokulturella perspektivet inom det mesta forskning om 

läs-och skrivsvårigheter, under de senaste 20 åren. Likaså inom styrdokumenten, 

som den svenska, engelska och australienska läroplanen, samt i de amerikanska 

kunskapskraven. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i den ryska 

pedagogen och filosofen, Leo Vygotskijs (1896-1934) arbeten om lärande, språk 

och utveckling (Säljö, 2012). Detta teoretiska perspektiv lägger stor vikt på sociala 

samspel för lärande. Vygotskij hävdade att det är våra tankar och kommunikation 

som hjälper oss utveckla kunskap, vilket vi erhåller ifrån vår omgivning genom att 

samspela med andra i olika aktiviteter. Vygotskij förklarade att genom att tänka och 

kommunicera använder människan sig av kulturella verktyg för att förstå och 

analysera omvärlden (Säljö, 2012).   

   

Man kan även hitta John Deweys (1859-1952) filosofiska perspektiv ”Learning by 

Doing” inom undervisningsmetoder hos många pedagoger. Många forskare som har 

skrivit studier och artiklar på senare år om inlärningssvårigheter, rekommenderar 

ofta denna filosofi gällande undervisning av elever med läs-och skrivsvårigheter. 

”Learning by Doing” är en teoretisk formulering om att man ska utgå ifrån elever 

och deras förutsättningar, människor lär sig på olika sätt och har olika bakgrunder 

(Säljö, 2012).  

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk forskare och filosof, vilket kan påstås 

haft störst inflytande på skola och utbildning (Säljö, 2012). Deweys kunskapsteori 

kallas för pragmatismens perspektiv med utgångspunkt med intresset för ”hur 

kunskap fungerar för människor i deras vardag” (Säljö, 2012, s. 177). Inom 
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Deweys filosofi finns det en stark betoning på att man ska utveckla ett lärande för 

ett demokratiskt samhälle, och som nämnt tidigare att anpassa lärandet till barnen 

och deras erfarenheter. Detta markerade också det flesta av styrdokumenten.  

 

Pragmatiska och det sociokulturella perspektivet hamnar i många fall nära varandra 

i deras synsätt på skola och utbildning. Båda perspektiven betonar starkt att 

kunskaper växer ur ett socialt samspel mellan lärare och elever, eller elever och 

elever. Man kan hävda att de hade en socialkonstruktiv syn på kunskap: ”… lärande 

ses som en del av mänsklig samvaro och där skolans funktion är att göra människor 

delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper.” (Säljö, 2012, s. 196). Både Dewey och 

Vygotskij bedömde att skolan har en central funktion. Det är där man kommer i 

kontakt med kunskaper som fritiden inte ger, till exempel lära sig läsa och skriva. 

Bådas teoretiska perspektiv grundas på synen att kunskap inte är något som överförs 

från en individ till en annan, snarare någonting människor blir delaktiga i, genom 

pedagogiska förlopp (Säljö, 2012).  Eftersom Dewey och Vygotskij teoretiska 

perspektiv är likartade, blir logiska följden att bådas influenser kan hittas inom 

grundskolorna, styrdokumenten, och dagens forskning om läsning samt läs-och 

skrivsvårigheter. 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Syftet med studien var att studera ur ett internationellt perspektiv inlärningsmetoder 

och inlärningssvårigheter samt specialundervisning. Jag valde att intervjua 

verksamma grundskolelärare. Jag kontaktade fyra lärare som var verksamma 

utanför Sverige (Dimenäs, 2009). Eftersom mitt forskningsområde är ett 

internationellt perspektiv på läs-och skrivsvårigheter, valde jag att intervjua 

verksamma lärare istället för att göra en enkät eller en observation. Detta för att 

kunna fånga upp specifika frågor och kunna be om förtydligande eftersom de 

sträcker sig över landgränser. Observation kräver att man är på plats vilket jag inte 

hade möjlighet till då fyra av mina fem respondenter var verksamma lärare utanför 

Sverige (Dimenäs, 2009). Enkäter kräver fler deltagare än fem stycken för att få 

fram en sammanställning som har validitet och reliabilitet (Dimenäs, 2009) .  
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4.1 Urval  
 
När det gällde att välja forskningsdesign, för att samla in data, valde jag att använda 

mig av kvalitativa intervjuer. Syftet med detta var att få personliga uppfattningar om 

själva området, genom öppna frågor (Dimenäs, 2009). Genom att utföra intervjuer 

med lärare från olika länder, kunde jag få olika perspektiv på inlärningsmetoder för 

elever som visar tecken på svårigheter (Dimenäs, 2009). Jag begränsade mig till 

lärare som undervisade mellan åldern 5-10 år, eftersom de flesta lågstadielärare 

inom de engelsktalande länderna är behöriga att undervisa upp till åldrarna 12-14 

(Dimenäs, 2009).  

 

På grund av språkbarriärer valdes bara respondenter i engelsktalande länder utöver 

den svenska respondenten. Jag bestämde mig för att intervjua en verksam lärare 

ifrån England, en ifrån Australien, en ifrån Kanada samt USA. I USA gavs tillfället 

att intervjua två verksamma lärare, en i delstaten Tennessee och en i delstaten Ohio. 

Det visade sig att amerikanska skolor inte är nationellt styrda men delstatsstyrda, 

därför beslutade jag att inkludera båda lärarna i min undersökning. I Nya Zeeland 

intervjuades en bekant kanadensisk nyexaminerad lärare, som gick på 

lärarhögskolan i Nya Zeeland för att bli behörig lärare där.  Hen gjorde vid 

intervjutillfället sina sista veckor på VFU (teacher placement)4 på en lågstadieskola 

i Christchurch, Nya Zeeland5.  

 

 

 

4.2 Utförandet och etik 
 
Min första intervju var med den svenska läraren, vilket utfördes på hennes 

arbetsplats. När det gällde resten av mina respondenter fanns de i andra länder, 

vilket gjorde det lite svårt att träffas personligen. Ett annat förhinder var även att 

vissa av länderna låg i andra tidzoner, därför bestämde mina respondenter vilken tid 

                                                 
4 motsvarande svensk VFU-praktik. 
5 Se bilaga 1 
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och dag som funkade bäst för dem. Alla intervjuer utom den svenska gjordes 

igenom programmet Skype. Samtliga intervjuer spelades in, i syfte att kunna 

återvända och lyssna på dem igen. Detta visade sig vara en fördel på grund av de 

alla olika ”dialekterna” inom engelska språket (Dimenäs, 2009). Varje intervju tog 

cirka 15-20 minuter. Utöver mina bestämda intervjufrågor, frågade jag även lite 

bakgrundsfrågor om deras läroverk för att få en bild av hur grundskolor funkar i 

deras land.   

 

Från första kontakten via mail till själva intervjur har jag ansvarat för att mina 

respondenter informerade, igenom att följa de forskningsetiska reglernas fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag var öppen med mina deltagare om vad och hur informationen de förmedlat till 

mig kommer användas i min undersökning. De verksamma lärarna har själva fått 

bestämma över deras medverkan, den information de villiga att delge samt har de 

haft tillfälle att avbryta under intervjun om de önskat (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

skickade ett mail till alla mina respondenter, med ett dokument som innehöll 

intervjufrågorna. Detta så att de kunde förbereda sina svar och eventuellt om de 

hade frågor. Eftersom respondenterna hade tid att förbereda sig gick alla mina 

intervjuer smidigt, samt var väldigt givande för båda parterna (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
 
När man talar om reliabilitet och validitet talar man om hur undersökningen utförts 

(Dimenäs, 2009), ställde man samma frågor i intervjuerna till alla respondenter, ger 

ens resultat en pålitlig bild av undersökningens syfte (Johansson & Svedner, 2010).  

Alla deltagare i min undersökning fick exakt samma intervjufrågor i ett dokument. 

Jag formulerade mina intervjufrågor på engelska, men översatt ett dokument till 

svenska, åt min svenska respondent. För att hålla en viss reliabilitet gav jag alla 

exakt samma frågor. Jag försäkrade att vi alltid höll oss på rätt spår när jag utförde 

intervjuerna, igenom hålla mig till frågorna i dokumentet och föra ett kontrollerat 
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samtal. Samtidigt utifrån de svar som angavs ställde jag följdfrågor, antigen för att 

se till att jag hade uppfattat rätt eller för att få ett mer utvecklat svar (Dimenäs, 

2009).  

 

Man måste alltid ställa sig frågan, om resultaten ger en pålitlig bild av 

undersökningens syfte. Eftersom forskningsdesignen i undersökningen var 

kvalitativa intervjuer av verksamma lärare, blir den insamlande datan ur deras 

erfarenheter och perspektiv, därför blir validiteten god.  Men man kan aldrig påstå 

att något är 100 %, men när det gäller intervjuer får man godta att respondenterna 

varit ärliga, men samtidigt komma ihåg att det är deras erfarenheter man har fått 

tagit del av (Johansson & Svedner, 2010).  

 

5. Resultat  
 

Jag har valt att redovisa mina resultat med utgångspunkt i mina frågeställningar. 

Detta för att kunna lyfta fram det mest intressant, men även kunna visa hur skolorna 

och de verksamma lärare liknar och skiljer sig i sitt arbete med elever som har läs-

och skrivsvårigheter. Jag har gett varje lärare deras Nato landskod som förkortning. 

Eftersom jag har två lärare ifrån USA, har jag lagt till siffrorna 1 och 2 i 

sammanband med landskod. Här kommer en kort presentation av min deltagare i 

undersökningen: 

 

Lärare-SWE: Varit lärare i 17 år. Verksam lärare i en årkurs 1 (7-8 åringar). 

Behörighet att undervisa årskurs 1-6. Lärare i Sverige. 

 

Lärare-GBR: Varit lärare i 3 år. Verksam lärare i Year 5 (9-10). Behörighet att 

undervisa ålder 4-11 vilket är Reception till Year 6. Lärare i England.  

 

Lärare-CAN: Varit lärare i 4 år. Verksam lärare i en 3th grade (8- 9åringar). 

Behörighet att undervisa 5-14 åringar vilket är K till 8th grade. Lärare i Kanada.  
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Lärare-AUS: Varit lärare i 4 år. Verksam lärare i Year 4 (9-10 åringar). Behörighet 

att undervisa 6-12 åringar viket är Year 1-6. Lärare i Australien. 

 

Lärare-USA 1: Varit lärare i 27 år. Verksam lärare i en Kindergarten (5-6 åringar) 

på en privat skola i Tennessee. Behörighet att undervisa Grade K-8. Lärare i USA.  

 

Lärare-USA 2: Varit lärare i 1 år. Verksam lärare i 2nd grade (7-8 åringar) på en 

charter school (friskola) i Ohio. Lärare i USA. Behörighet att undervisa 4-11 åringar 

så Pre-school till 5th grade. 

 

Lärare-NZL: En nyexaminerad kanadensisk lärare, som gick på teacher collage 

(lärarhögskola) i Nya Zeeland. Var på Teacher placment (VFU) Year 3 (7-8 åringar).  

Behörighet att undervisa 1-8 i Nya Zeeland och 1-6 i Kanada. 

    

5.1 Process/protokoll & läroplan  
 
Alla skolor hade någon typ av protokoll, om hur lärare ska arbeta med elever som 

visar sig har någon läs- och skrivsvårighet. Lärare-SWE, Lärare-GBR, Lärare-CAN 

och Lärare-AUS, berättar att de får hjälp av specialpedagoger eller speciallärare och 

olika hjälpmedel. De förklarar även att de gör olika typer av screeningtest.  

När det gällde mina amerikanska respondenter samt den nya zeeländska, berättar de 

att USA och Nya Zeeland har en annan process, vilket är utanför klasslärarens 

klassrum. Alla lärares skolor hade sin egen typ av screeningstest, men alltid i 

samarbete med en specialpedagog.  
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Lärare-SWE säger detta om den hjälp hen får ifrån specialpedagogen: ” Då gör de 

kartläggningar och tester [...] sen handleder dem mig hur jag fortsätter, steg för steg 

för att hjälpa barnen.” 

Lärare-GBR berättar att specialpedagoger handleder dem och stödjer dem i deras 

arbete. Lärare-AUS förklara att de har speciallärare som hjälper med stöd i 

klassrummet och rekommendationer till specialpedagoger. Alla tre berättar att 

eleverna utvärderas ofta, för att upptäcka läs-och skrivsvårigheter tidigt.  

Lärare-SWE berättar om en ny diagnos som införts i Svenska skolan som kallas 

skolverkets bedömningsstöd “Det betyder att man har färdiga diagnoser, i svenska 

och matte som mäter utifrån kursplanerna […] Men alltså redan från år 1 finns det 

saker man ska behärska, då visar det väldigt tydligt vad man ska kunna nationalt i 

årkurs 1”.  

 

Denna diagnos infördes för att se om eleverna behärskar sin läsning som de ska i 

slutet av årskurs 1. Genom detta kan man fånga upp elever som visar sig ha läs- och 

skrivsvårigheter, snabbare.  Lärare-GBR och Lärare-AUS berättar att deras skolor 

ofta gör olika tester och utvärderingar för att se var eleverna ligger i sin inlärning. 

Lärare-CAN berättar att de också har tillgång till resurser som speciallärare och 

specialpedagog, som hjälper dem hitta bästa sättet att jobba med dessa elever.  

 

Lärare-USA 1 berättar att på hens privatskola gör deras bibliotekarie ett screening 

test på eleverna som kallas dibble. Detta för att utvärdera deras utveckling inom 

läsning och skrivning. I amerikanska skolor omplaceras oftast de elever som visar 

sig ha inlärningssvårigheter, ifrån sitt vanliga klassrum till ett annat klassrum som 

kallas “special ed class6”. Men det skiljer sig beroende på delstat eller skoldistrikt. 

Lärare-USA 2 som jobbar på en friskola i Ohio, berättar att hen aldrig arbetar med 

elever som har grava läs-och skrivsvårigheter. Misstänker klassläraren att en av 

eleverna kan ha svårigheter, skickar hen iväg dem till vad de kallar first teacher, 

vilket motsvarar förstelärare i Sverige. Försteläraren gör en bedömning, visar det sig 

att eleven har grava svårigheter och behöver extra anpassningar stannar de kvar i 

hens klassrum, men kan de fungera utan större anpassningar får de återvända till 

klassläraren. Klasslärare får en I.E. P för eleven, vilket motsvara en I. U. P 

                                                 
6 Finns ingen exakt svensk översättning för dessa klassrum. 
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(individuell utbildningsplan), men klassläraren måste godkänna att de kan ge eleven 

de mindre anpassningar som behövs. Lärare-USA 1, som jobbar på en privatskola i 

Tennessee som förskoleklasslärare, berättar at hen hjälper elever som har 

svårigheter att lära sig läsa igenom handledning efter skolan. Hen sa att alla 

förskoleklasselever får en bedömningsdiagnos i slutet av april för att se hur de 

utvecklas under året. Lärare-USA 1 berättar även att hen utvärdera sina elever i 

deras läsningsutveckling varje vecka, igenom att dela upp dem i läsgrupper. Detta så 

att hen kan hjälpa de elever som är svagare i sin läsning att komma ikapp resten av 

klassen. Dessa anpassningar erbjuder Lärare-USA 1 på sin fritid. 

 

Lärare-NZL (lärarkandidat) berättar att hen har observerat att i Nya Zeeland, ligger 

hela ansvaret på föräldrarna, och inte på skolan, om deras barn har en 

inlärningssvårighet Det är deras ansvar att se till att testa sina barn om en svårighet 

misstänks, sedan måste föräldrarna antingen betala för extra anpassningar ur egen 

ficka eller ansöka om pengar ifrån staten. Lärare NZL berättar om ett test som kallas 

I Can som alla elever gör i den nya zeeländska skolan, för att mäta deras 

kunskapsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är en Power Point presentation där de eleverna sitter på mattan 
framför skärmen. Till exempel visas matematiska frågor, varje 
bildspel visas i 8 sekunder och är ett flervals svar, det är 25 frågor, 
läraren kommer att observera deras svar och dem och sedan blir de 
delade i grupper.” (Lärare-NZL) 
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Jag frågade lärarna om deras läroplaner, har riktlinjer för hur man arbetar med 

elever som har särskilda behov. Lärare-SWE, Lärare-GBR, Lärare-CAN och Lärare-

AUS berättar att deras regelverk trycker på inkludering, att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning  
 
Vår läroplan säger att dessa barn fortfarande ska ha samma 
tillgång som alla andra barn. Det anges också att de borde ha 
kvalificerad klassrumslärartid och inte bara lämnas med en 
medlem av supportpersonalen eller en lärarassistent. (Lärare-
GBR) 

 

Lärare-GBR sa detta om likvärdig utbildning, vilket summerar vad alla dessa fyra 

lärares regelverk lyfter fram på ett bra sätt.  

 

Lärare-USA 1 och Lärare-USA 2 berättar, att de måste följa bestämda kunskapskrav 

för varje årkurs ifrån deras delstats utbildningsdepartement. Detta gör det svårt att 

ge elever anpassningar på lektionstid, därför går dessa elever till  

”special ed” klassrum. Lärare-USA 1  berättar att amerikanska skolor väljer vilken 

läroplan de ska följa under läsåret. Hen förklara att i USA har de olika läroplaner 

beroende på skoldistrikt och typ av skola. Läroplanerna kommer ifrån 

utbildningsdepartements ombudsmän som har skapat dessa handledningar, skolorna 

får sedan välja vilken läroplan som funkar bäst för deras skola. Detta innebär att 

skolor i samma delstat kan undervisa på olika sätt utifrån olika läroplaner.  
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Lärare-NZL (lärarkandidat) berättade att Nya Zeelands läroplan, inte nämner något 

om likvärdig utbildning. 

 

 

 
 

5.2 Inlärningsmetoder och inlärningsverktyg  

 
Syftet med undersökningen var att få kunskaper om vilka inlärningsmetoder som 

kan hjälpa elever med olika läs-och skrivsvårigheter med deras läsinlärning.  

Mina respondenter hade alla några individer med läsinlärningssvårigheter i deras 

klassrum, varje år. Enligt Lärare-SWE, Lärare-GBR, Lärare-CAN och Lärare-AUS, 

får eleverna olika anpassningar inom klassrummen beroende på deras svårigheter 

medan Lärare-USA 1 berättar att eleverna får självklart de anpassningar hen 

behöver i sin handledning efter skoltid.  

 

Alla lärarna förutom Lärare-USA 2 sa att de arbetar extra mycket med språkljuds 

träning. Språkljudsträning såsom fonetisk träning, läsa ut varje bokstav och ljud 

samt att bryta ner ord och sätt ihop dem.  

Lärarna arbetar även mycket med extra lästräning för elever med 

inlärningssvårigheter, igenom att de får lyssna på en bok samtidigt som den läser 

eller att läsa en mening i taget och använda något hjälpmedel att följa texten, som 

fingret eller en linjal. Likartat för skrivträning, där elever får tränar på att skriva 

korta meningar. 
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Lärare-USA 2, jobba även hen med språkljudsträning, fast inte i samma 

utsträckning som de andra lärarna. När det gällde extra lästräning gick detta igenom 

försteläraren och gjordes i deras klassrum. 
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En annan vanlig anpassning som Lärare-SWE, Lärare-GBR, Lärare-CAN och 

Lärare-AUS, använde var att bryta ner scheman för eleverna med svårigheter och ge 

dem anpassade mål som de kan nå på egna individuella scheman. Lärare-GBR 

förklarar att hen ger sina elever med extra anpassningar, egna scheman på färgat 

papper varje dag.  En annan anpassning som även Lärare-USA 1 ofta använder, är 

att dela in elever i läsgrupper utifrån deras läsnivå, samt att para ihop en stark elev 

med en svag elev. Vilket Lärare-NZL (lärarkandidat) observerar att de också gör 

inom hens klassrum. 

 

  
 

Lärare-SWE, Lärare-GBR, Lärare-CAN och Lärare-AUS berättade att de också 

använde sig av digitala medel, som olika dataprogram och appar för ipads. Länderna 

hade alla olika program de använde, Lärare-SWE använde sig av programmet Claro 
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read medan Lärare-GBR av Clicker 7. Lärare-CAN använde sig av ett program som 

hette Open Dyslexia Font medan Lärare-AUS använde sig av programmen Toe by 

Toe och SSP. Alla dessa fyra lärare talade även mycket om vikten av att hålla koll 

på elevernas läsning.  Lärare SWE gav detta tips ”... se vilka böcker de väljer i 

biblioteket ”. 

 

Digitala inlärningsverktyg 

 
 

 

Alla lärarna sa att man ska vara uppmärksam på om en elev har stora svårigheter att 

lära sig läsa. De var även överens om att man ska undersöka vilken inlärningsmetod 

som funkar bäst för eleven, när det gäller läsning inlärning. Elever lär sig oftast att 

läsa, igenom att identifiera de olika språkljuden inom ordens bokstäver, att bryta ner 

dem och sätta ihop dem till ord. Men vissa klarar inte detta på grund av grava 

svårigheter. Det finns en annan metod, där elever lär sig att läsa igenom vad man 

kallar ordbilder, man lär sig orden som helheter, man läser orden som ”bilder”. 

“Detta är ibland enda sättet barn med grava lässvårigheter lär sig läsa, det är inte bra 

men okej” säger Lärare-USA 1 

 

5.3 Vilka är likheterna och skillnaderna 

 
Denna undersökning visade att de fanns många likheter mellan det svenska 

skolsystemet och skolsystemen i England, Kanada och Australien, framförallt 
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gällande hur man arbetar med elever med läs-och skrivsvårigheter. Målsättningen är 

en likvärdig utbildning, alla elever har rättigheten att utvecklas inom en 

klassrumsmiljö med hjälp av extra anpassningar. De har rätt till ”qualified teacher 

time” som Lärare-GBR kallar det.  Detta innebär att de har rätt till tid med 

klasslärare i klassrummet, och behöver inte alltid vara med en fritidspedagog eller 

resurs utanför klassrummet. Dessa fyra utbildningsdepartement samt Tennessee och 

Ohios utbildningsdepartement, har flera vetenskapliga artiklar och avsnitt med 

handböcker och tips på hur man kan utveckla sin undervisning för att inkludera 

elever med läs-och skrivsvårigheter (Skolverket , 2014; Australian Department of 

Education, 2018; Depatment of education and skills, 2001; Ohio Department of 

Education, 2015; Tennessee Department of Education, 2016). Eftersom mina 

amerikanska verksamma lärare antigen arbetade på en privatskola eller en friskola, 

var skillnaden i mellan dem stor med hur mycket de som klasslärarna arbetade med 

dessa elever. Att handleda elever med läs- och skrivsvårigheter efter skolan, var mer 

ett frivilligt val som Lärare-USA 1 gjorde, men även igenom att skapa läsgrupper. 

Enligt de flesta amerikanska skolprotokoll skickar man elever med 

inlärningssvårigheter till specialundervisning ”special education”, vilket är ett 

klassrum avsett för barn med olika inlärningssvårigheter. Detta sker om det inte 

finns mindre anpassningar de kan göra inom sitt klassrum som inte stör deras 

läroplan (curriculum).  

 

På utbildningsdepartement webbsida i Nya Zeeland finns det en länk, för föräldrar 

(även lärare) om vad de kan göra om ens barn (eller elev) har någon typ av 

inlärningssvårighet, samt information om vart man ska vända sig.  

 

Den största likheten som alla verksamma lärare var överens om var betydelsen av 

att pröva de olika inlärningsmetoderna med eleven, och se vilket fungerar bäst för 

dem. 

En annan sak som de alla var överens om, var att tidigt upptäcka svårigheter hos 

elever, även om de inte kan få en medicinskdiagnos innan de ska ha gjort 

övergången mellan lära sig läsa till att läsa. Alla skolor gjorde bedömningsprov i 

läsning och skrivning för att följa utvecklingen hos sina elever. En annan likhet, är 

att de använde sig av olika data- och Ipadprogram som hjälpmedel. Deras elever 
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fick tillgång till dessa tekniska hjälpmedel ifrån skolan, dock i Australien fick de ta 

med sig personliga Ipads hemifrån om de hade grava svårigheter. 

 

Den större skillnaden var hur nationernas läroplaner var uppbyggda, alla länder 

utom USA och Kanada hade nationella läroplaner. Kanada hade en regional 

läroplan, medan USA skilde sig helt från övriga undersökta länder. De olika 

delstaterna i USA har olika läroplaner som görs av skolors ämbetsmän utifrån olika 

standards (kunskapskrav), som delstatens utbildningsdepartement har bestämt 

gällande kunskapskrav alla elever i delstaten ska uppnå i varje årskurs. 

 

Den största skillnaden var hur Nya Zeeland arbetar med elever som har 

inlärningssvårigheter. Alla andra ländernas protokoll var att det är skolans ansvar att 

ge de extra anpassningar och stöd som dessa elever behöver. I Nya Zeeland ligger 

ansvaret helt på föräldrarna, från att få sitt barn undersökt till att skaffa extra 

anpassningar och stöd.  
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6. Diskussion  
Syftet med undersökningen var att göra en internationell studie om 

inlärningsmetoder verksamma lärare använder i sitt arbete med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Jag valde att använda mig av forskningsdesignen kvalitativa 

intervjuer, för att samla in data till mina frågeställningar. Detta för att få ta del av 

verksamma lärares personliga erfarenheter om, vilka inlärningsmetoder som är mest 

effektiva för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Jag har granskat och jämfört vad lärares erfarenheter och deras regelverk, 

tillsammans med forskningen och litteraturen fastställer i förhållande till mina 

frågeställningar: 

• Vilka inlärningsmetoder eller inlärningsverktyg använder de olika ländernas 

lärare för att hjälpa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter? 

 

• Vilken metod fungerar främst enligt lärarna, är det samma eller olika 

beroende på land?  

 

• Vilka likheter och skillnader finns det internationellt, i skolornas användning 

av inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
 

Denna studie visade på att det finns ett flertal olika forskningar om ämnet läsning 

och läs-och skrivsvårigheter. Lundberg & Herrlin (2003), Fredriksson och Taube 

(2012)  och Snow m.f (1998) argumenterar alla tre om läsutveckling, deras olika 

stadier som barn/elever bör genomgå för att utveckla en god läsning. Lundberg & 

Herrlin (2003) visar på att det finns olika stadier inom läsinlärning, medan Snow 

m.fl (1998) och Fredriksson och Taube (2012)  tillgägger att elever bör vid olika 

åldrar tagit sig igenom dessa olika stadierna. De alla är eniga om att stadiet 

fonologiskt medvetande och avkodning, är de viktigaste stadiet för att skapa en god 

läsningförmåga. Snow m.fl (1998) och Fredriksson och Taube (2012) konstaterar att 

vid 7 års ålder bör ett barn övergett pseudo-läsning för riktig läsning, de bör kunna 

läsa mellan 300-500 ord och konstatera om en mening är komplett eller inte.  

En viktig erfarenhet om stadiet läsförstålse är att den pågår under hela process av 

tidig läsinlärning. Lundberg & Herrlin (2003) argumentera att man behöver inte 
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kunna läsa det skriva ordet för att ha läsförstålse. Läsföstålse börjar redan när barn 

är medvetna om att det skrivna ordet har ett budskap. De har en förstålse för sin 

omgivning, det vill säga det förstår textens betydelse utifrån bilder och symboler.     

 

Andersson m.fl. (2006), Westwood och Fredriksson och Taube (2012) nämner alla 

att det finns flera orsaker varför ett barn får läs- och skrivsvårigheter. De talar alla 

om yttre orsaker som dålig undervisning och tidsbrist, och biologiska anledningar 

som dyslexi. De argumentera även om hur man kan förhindra att läs-och 

skrivsvårigheter som utvecklas på grund av yttre faktorer. Andersson m.fl. (2006) 

visade på vilka metoder som finns för att hjälpa elever med inlärningssvårigheter, 

hur man som pedagog kan arbete med dem. En viktig lärdom som Myrberg och 

Andersson m.fl. (2006) fastställer är att läs- och skrivsvårigheten, dyslexi inte växer 

bort, som andra läs-och skrivsvårigheter kan med rätt stöd. De trycker också på att 

det inte är en sjukdom, som man kan medicinera eller bota. Det som krävs är rätt 

insatser och träning under skolgången för att dessa elever ska kunna fungera på 

samma villkor som andra, när de kommer till läsning och skrivning.  

 

Den genomgående slutsatsen av undersökningen, vilket alla mina källor i denna 

studie var eniga om, är att människan föds med olika förutsättningar och alla är 

olika. När det gäller forskningen om inlärningssvårigheter blir den mer omfattande 

med tiden, eftersom att forskare ständigt utvecklar de olika inlärningsmetoderna och 

pedagogiska teorierna. Människan lär sig på olika sätt genom olika strategier, och 

därför måste forskningen alltid utvecklas och ständigt hitta nya vägar. Det viktigaste 

är att försöka anpassa olika inlärningsmetoder efter elevens behov. Jag uppfattade 

även ifrån mina källor vikten av arbetet med förmågorna avkodning och 

språkförståelse, och hur viktiga de är kontra varandra för att kunna lära sig att läsa.  

   

En av undersökningen större slutsatser visade på hur betydelsefullt arbetet med 

kopplingen mellan språkförståelse och avkodning är. Varenda respondent 

(verksamma lärare) talade om hur viktigt det är med avkodning och 

språkmedvetenhetsträning för elever, speciellt individer med 

läsinlärningssvårigheter. De lyfter fram att undervisning i mindre grupper, eller en-

till- en undervisning, skulle vara optimalt för dem.  Något som understryker denna 

typ av undervisning är Ulrika Wolff (2012) studie om en-till-en undervisning, vilket 
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visade sig vara en framgångsrik metod för elever med läs-och skrivsvårigheter 

(Wolff, 2011). 

 

En annan slutsats som studien argumenterar för  är att det inte finns någon enstaka 

inlärningsmetod eller inlärningsverktyg, som fungerar absolut eller fungerar inte 

alls. Inte heller att den ena metoden är bättre än den andra. Detta är inte 

förvånansvärt eftersom vi är alla olika individer. Vi lär oss på olika sätt oavsett om 

vi har, eller inte har några inlärningssvårigheter.   

 

Forskare som Samuelsson (2009), Taube (2012;2013), Fredriksson (2012) och 

Andersson m.fl. (2006) argumenterade alla för hur viktigt det är att upptäcka barn 

som kämpar med läsinlärning tidigt, och vikten av en-till-en undervisning samt stöd 

i mindre grupper. Flera av respondenterna nämner också en-till-en undervisning och 

mer stöd i mindre grupper för elever med grava läs-och skrivsvårigheter, men att 

tyvärr finns inte alltid tid eller resurser för alla. Många av lärarna försöker att vara 

uppmärksamma på elevers läsning, igenom till exempel att se vilka biblioteksböcker 

eleverna lånar (Lärare-SWE), eller att hjälpa dem efter skolan med läsningen 

(Lärare-USA 1).  

 

Forskare likaså specialpedagoger och lärare, är överens om att undervisning i 

mindre grupper, eller en-till-en undervisning, är optimalt för elever med 

inlärningssvårigheter. Men vilken inlärningsmetod som fungerar bäst beror på 

eleven och miljön runt om dem. Dagens lärare har inte alltid tillgång till resurser 

eller tid för att hjälpa elever mer individuellt, eftersom de har 20-30 elever i sitt 

klassrum. Detta betyder att det inte alltid går att ge eleverna tillgång till 

undervisning i mindre grupper. Finns det möjligheter att ge elever en-till-en 

undervisning med en utbildad pedagog, kan enligt Wolff (2012) vara mycket 

effektivt.  

 

 

Denna undersökning har även gett mig en intressant insikt i hur skolor och deras 

regelverk i engelsktalande länder arbetar med läs-och skrivsvårigheter. Denna studie 

har också visat att alla mina respondenters skolor försöker hitta vägar för att ge alla 

elever en likvärdig utbildning. Ifrån de svar jag fick om de olika ländernas 



 39 

läroplaner ifrån intervjuerna samt den forskning jag gjorde efteråt, fick jag en 

inblick i hur skolorna i de olika nationerna arbetar med elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

En annan slutsats som denna studie kommit fram till är att alla länderna har samma 

princip beträffande hur man hanterade elever med läs-och skrivsvårigheter, även om 

USA samt Nya Zeeland hade ett annat system än Sverige, England och Australien. 

Normen är varenda elev förtjänar en utbildning och en chans att lyckas med hjälp av 

anpassning och stöd.  Alla länderna hade någon typ av extra anpassningar. Enligt 

mina respondenter i USA, skickas eleverna till en specialundervisningsklass med en 

speciallärare, eller förstelärare. Sverige, England och Australien har resurser och 

speciallärare i klassrummet och dessa länder tryckte mycket på betydelsen av att 

alla elever får vad man kan kalla tid med klassrumsläraren.  

 

Under denna undersökningsstudie urskiljer sig Nya Zeeland mycket ifrån resten av 

länderna, när det gällde kravet om specialundervisning inom skolan. Alla länders 

utbildningsdepartement erbjuder något stöd eller anpassning igenom skolan utom 

Nya Zeeland. Här var det föräldrar som har ansvaret att skaffa och betala för stöd 

och extra anpassningar om deras barn behövde det. Det är även deras ansvar att 

ansöka om bidrag till en resurs för deras barn eller andra anpassningar, om de inte 

kan betala för en ur egen ficka. Jag tyckte att detta var väldigt intressant, för utöver 

specialundervisning är den nya zeeländska skolan styrt på samma sätt som den 

engelska och australiensiska skolan när det gäller läroplaner och kunskapskrav. 

Jag vill dock påpeka att min information om specialundervisning i Nya Zeeland, är 

baserat på en lärarstudents observationer ifrån ett klassrum med elever som har 

olika inlärningssvårigheter, samt vad jag kunde tolka ifrån deras 

utbildningsdepartements webbsida. Utifrån den informationen jag har tagit del ifrån 

på utbildningsdepartementet och deras ”national curriculum”, och lärarens 

information, har jag dragit egna slutsatser. 

Avslutningsvis har denna undersökning gett mig till svar på mina frågeställningar, 

men samtidigt gett mig insikten att detta är ett komplex ämne. Det finns inga 

självklara svar till frågan vilken inlärningsmetod funkar främst för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Det finns ingen inlärningsmetod som funkar bättre, eller är 

mer effektiv. Allt är individanpassat. För att bli en god pedagog som hjälper alla 
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elever bli goda läsare, måste man behandla dem som individer och hitta vad som 

funkar bäst för eleven. Det gäller att arbeta utifrån elevens förmågor och behov, 

detta har visat sig vara en internationell erfarenhet.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 
När det gällde val av forskningsdesign, utgick jag ifrån vilken metod som skulle 

fungera med min studies syfte och frågeställningar. Jag sökte efter lärares 

erfarenheter och perspektiv på inlärningsmetoder och specialundervisning, därför 

ville jag använda en forskningsdesign som var kvalitativ och inte kvantitativ 

(Dimenäs, 2009). Då jag genomfört en internationell studie, var det inte enkelt att 

hitta massa respondenter. Jag kom dock i kontakt med fyra respondenter utanför 

Sverige. Forskningsdesignen enkäter kräver en stor antal respondenter för att få 

tillräckligt med data för att göra en sammanställning som har reliabilitet (Dimenäs, 

2009), vilket gjorde denna metod oanvändbar på grund av antalet respondenter. När 

det gällde metoden observation, var detta omöjligt på grund av att de flesta av mina 

respondenter befanns sig i andra länder och jag inte hade möjlighet att besöka varje 

respondenters land. Jag valde att använda mig av metoden intervjuer, kvalitativa 

intervjuer, för jag ansåg att denna metod gav mig den information jag sökte. Genom 

att göra kvalitativa intervjuer kunde jag ställa ”öppna frågor” som gav mig insyn i 

mina respondenters erfarenheter, vilket var vad jag främst sökte med denna 

undersökningsstudie  (Dimenäs, 2009). 

 

Det studien har gett mig är en insikt i hur de engelsktalande länderna arbetar med 

specialundervisning. Jag har kommit fram till att de har flera likheter men även 

skillnader emellan varandra. Om jag skulle göra om denna studie, skulle jag ha 

inkluderat resten de av nordiska länderna (förutom Island) och gjort en jämförelse 

mellan de nordiska länderna på samma sätt som jag jämförde de engelsktalande 

länderna. Det skulle vara intressant och se vilka likheter och skillnader de nordiska 

länderna har emellan sig. Liksom att studera om norden också liknar vissa delar av 

det engelsktalande skolsystemet som det svenska skolsystemet gör. 
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6.2 Slutord   
 
Den informationen som jag fått tillgång till, om hur man kan arbeta med elever med 

inlärningssvårigheter i klassrummet, var mycket givande för en framtida 

grundskollärare. 

 
Mitt forskningssyfte har visat sig vara enormt intresseväckande, för min framtid 

som lärare. Jag skulle vilja hävda att jag har byggt på min ryggsäck av verktyg, 

vilket kommer att vara till stor hjälp inom min undervisning som verksam lärare. 

Jag har lärt mig, eller rättare sagt fått en insikt i, hur skolor inom engelsktalande 

länder fungerar, och hur de arbetar med sina elever. Vidare, har jag som lärare fått 

tips och råd om hur man kan hjälpa elever med inlärningssvårigheter i deras 

utveckling till goda läsare.  

 

Ett vidare forskningssyfte skulle vara att göra en jämförelse mellan det svenska och 

de amerikanska skolsystemen. En fundering som började växa under 

undersökningen, och som jag skulle vilja undersöka vidare, är skillnaden mellan de 

svenska och amerikanska skolorna. Den information jag har mottagit av mina 

respondenter, och min forskning för denna studie, har väckt min nyfikenhet för det 

amerikanska skolsystemet. Framförallt om USA och hur deras skolsystem 

egentligen fungerar, inte minst för barn med inlärningssvårigheter. Det enda jag vet i 

nuläget är att det amerikanska skolsystemet är delstatstyrda och de har skoldistrikt 

baserade läroplaner. Min uppfattning vid detta tillfälle är att det är ett mycket 

komplicerad skolsystem, därför skulle vara mycket intressant att undersöka detta 

mer ingående, och göra en jämförelse med svenska skolsystemet.   
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https://www.londonschool.com/blog/phonetic-alphabet/
https://www.youtube.com/watch?v=Dsy9Erwc0M0&list=WL&index=30&t=0s
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Bilaga 1 
 

Age SWE GBR7 (England) AUS USA CAN8 NZL 
 

4-5 
years 

---- Reception  Pre school Pre school Pre school Kindergart
en 
(optional)  

5-6 
years 

Pre school Primary school 
Year 1 
KS 1 

Primary school 
Kindergarten 
 

Elementary 
school 
Kindergarten 

Elementary- 
primary school  
Kindergarten  

Primary 
school 
Level 1 

6-7 
years 

Low/Lågstadi
et 
Förskoleklass 
(optional) 

Year 2 
KS1 

Year 1 1st  Grade 1st grade Level 2 

7-8 
years 

Grade 1 
 

Year 3 
KS2 

Year 2 2nd Grade  2nd grade Level 3 

8-9 
years 

Grade 2 Year 4 
KS2 

Year 3 3rd Grade  3rd grade Level 4 

9-10 
years 

Grade 3 Year 5 
KS2 

Year 4 4th Grade  4th grade Level 5 

10-11 
years 

Middle/ 
Mellanstadiet 
Grade 4 -  
 

Year 6 
KS2 

Year 5 5th Grade  5th grade Level 6 

11-12 
years 

Grade 5 Secondary school 
Year 7 
KS3 

Year 6 Middle school 
6th Grade  

6th grade  Intermedia
te school9 
Level 7 

12-13 
years 

Grade 6 Year 8 
KS3 

Secondary 
school 
Year 7 

7th Grade  7th grade Level 8 

13-14 
years 

High/ 
Högstadiet 
Grade 7-  

Year 9 
KS3 

Year 8 Junior high 
8th Grade  

8th grade Secondary 
school  
Level 9 

14-15 
years 

Grade 8 Year 10 
KS4 

Year 9 High School 
9th Grade  

Secondary school  
9th grade 

Level 10 

15-16 
years 

Grade 9 
 

Year 11 
KS4 

Year 10 10th Grade  10th grade Level 11 

16-17 
years 

Gymansiet  Year 12 6th form Year 11 11th Grade  11th grade Level 12 

17-18 
years 

Gymanasiet 
for Sweden is 
until 19 years 

Year 13 (6th form) (optional 
for continued university 
studies) 

Year 13 12th Grade  12th grade  Level 13 

 
 
 
 

 

                                                 
7 In England (only) you have four different key stages in the different levels; which are shortened 
with KS in the chart 
8  Except for Ontario and British Columbia, most provinces and territories puts grades 7, 8 and 9 into 
junior high, while others include grade 5 or 6 through grade 8 into middle school, just like the USA. 
 
9 Levels 7-8 can also be include in primary school. 
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Bilaga 2 
Skolplikt och rätt till gratis utbildning. 

 

 

Sverige: Grundskolan är obligatoriska genom skollagen. Alla barn mellan åldern 7-

16 måste gå i skolan. Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklass 

obligatorisk i Sverige. Så skolplikt ändras till året barnet fyller 6 år istället. 

(Skolverket, 2018) Utbildning är gratis tom universitet i Sverige. 

 

England: Barnet ska börja skolan när de är 5 år, fyller barnet 5 år efter 1 

September, stannar den i reception till nästa skolstart i September. Obligatorisk 

utbildning är till och med sommaren de fyller 16 år men enligt brittisk lag måste de 

stanna i skolan heltid eller deltid samtidigt som de jobbar, eller göra ett lärlingskap 

tills de fyller 18 år. Det är lite komplicerat med deras obligatoriska skolplikt. Detta 

säger UK stats sida: 

Children must get an education between the school term after their 5th birthday and 

the last Friday in June in the school year they turn 16. You must then do one of the 

following until you’re 18: 

• stay in full-time education, for example at a college 

• start an apprenticeship or traineeship 

• spend 20 hours or more a week working or volunteering, while in part-time 

education or training ( (GOV.UK, 2018) 

Australien: Skolplikt börjar året du fyller 6 år till 16/17 år beroende på stat och 

territorium. I Tasmanien är det när du fyller 5 år. Rätt till gratis utbildning 

Kanada: Skolplikt är året du fyller 5/6 år till 16/18 år beroende på provins och 
territorium. Rätt till gratis utbildning till dem är 18 år. 

Nya Zeeland: Obligatorisk skolålder är 6 till 16 år, med de flesta stannar i skolan 

tills de är 17 år. Gratis utbildning till man är 19 år. 

https://www.gov.uk/apprenticeships-guide
https://www.gov.uk/find-traineeship
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USA: skolplikt i USA, har också lite komplicerade regel. Men 5-6 år till 16,17 eller 

18 beroende på delstat. 5-6 betyder att du måste ha fyllt 5 före antigen augusti eller 

september, beroende på delstat. Alla rätt till gratis (public school) utbildning tom 

deras senior year (18-19 år). Några exempel på vad delstaternas antagning till 

Kindergarten regler säger när man måste fyllt 5 år: 

Alaska, California, Illinois, Florida, Oklahoma, Texas, Utah: Age 5 on or before 

September 1  

Delaware, Kansas, Kentucky, North Carolina, Washington : Age 5 on or before 
August 31 

Ohio: Age 5 by August 1 or September 30th 

Tennessee: Age 5 on or before August 15 (Education commission of the states, 

2018) 
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Bilaga 3: 
 
Questions: 

 

 State your: 

• Name, 

• Country  

• Grade you teach 

 
1. How long have you been a teacher? Ever worked with children with 

reading and writing difficulties? 

 

2. Does your school have a protocol for working with children with 
reading and writing difficulties?  

 
3. What does your curriculum say about  students with learning 

difficulties? (Is there anything in your curriculum, how to work, or 
what methods can you use to work with these students?) 

 
 

4. Is there a specific method that you use in helping/working a child 

with difficulties? To help them evolve? Do you have a preferred 

method? 

 

1.  

5. Do you know of any other learning methods, technics or material?  

Any you personally have used? 

2.  

6. Do you get or have you gotten any education in how to work with 

students with difficulties or is it self-taught? 

 

7. When can a child be diagnosed with dyslexia, which grade do you 

test it? 

 

3.  

8. If you suspect a child could have dyslexia, before they can be tested, 

is there methods or material that you can use, where the student 
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doesn’t need a diagnosis? Is it the same material you would use for 

students with Dyslexia? 

4.  

9. How common is it to have students with reading, writing disabilities 

or dyslexia in your class, the past 5 years? How many per year? 

Every year?  
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Intervjufrågor: 
 

• Namn 

• Land 

• Årskurs 

1. Hur länge har du varit lärare? Har du jobbat med barn med läs- och 

skrivförmåga?  

2. Har din skola ett protokoll för att arbeta med barn med läs- och 

skrivförmåga?   

3. Finns det en specifik metod som du använder för att hjälpa / arbeta ett barn 

med svårigheter? För att hjälpa dem att utvecklas? Har du en prefererad 

metod?   

4. Känner du till några andra inlärningsmetoder, som existerar som material? 

Något du personligen har använt?  

5. Får du eller har du fått någon utbildning om hur man arbetar med elever med 

svårigheter eller är det självlärt?      

6. Vad säger eran läroplanen om elever med svårigheter?  

(Står det något i eran läroplan, hur man arbetar, eller vilka metoder man kan 

använda för att arbete med dessa elever?) 

7. När kan ett barn diagnostiseras med dyslexi, vilken årkurs testar man det?  

8. Om du misstänker att ett barn kan ha dyslexi, före man kan testas, finns det 

metoder eller material som du kan använda, där studenten inte behöver ha 

diagnosen?  

9. Hur vanligt är eleverna med läsa och skriva svårigheter eller dyslexi i din 

klass de senaste 5 åren? Hur många per år? Varje år? 
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Referenslista: 
 
2018-04-14 
http://www.free-for-kids.com/uk-us-education-systems.shtml 
 
2018-04-29: 

http://ecs.force.com/mbdata/mbquestRT?rep=Kq1402 

(https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-

utbildning-1.126411) 

https://www.ncsl.org/documents/educ/ECSCompulsoryAge.pdf 

https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/education-system 

http://www.education.vic.gov.au/school/parents/beyond/Pages/leaving.aspx 

https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-

training/school-education 

https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-

training/school-education 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-

immigrants/new-life-canada/enrol-school/elementary-secondary.html 

https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-

people/education-in-nz/ 

https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-

people/education-in-nz/ 

http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Kindergarten 

http://ecs.force.com/mbdata/mbquestRT?rep=Kq1402 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

https://www.gov.uk/know-when-you-can-leave-school 

 

 

http://www.free-for-kids.com/uk-us-education-systems.shtml
http://ecs.force.com/mbdata/mbquestRT?rep=Kq1402
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
https://www.ncsl.org/documents/educ/ECSCompulsoryAge.pdf
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/education-system
http://www.education.vic.gov.au/school/parents/beyond/Pages/leaving.aspx
https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education
https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education
https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education
https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school/elementary-secondary.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school/elementary-secondary.html
https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-people/education-in-nz/
https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-people/education-in-nz/
https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-people/education-in-nz/
https://www.education.govt.nz/ministry-of-education/our-role-and-our-people/education-in-nz/
http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Kindergarten
http://ecs.force.com/mbdata/mbquestRT?rep=Kq1402
https://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.gov.uk/know-when-you-can-leave-school
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