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Sammanfattning: Mitt syfte med detta arbete var att nå kunskap hur en skola på Nya 

Zeeland arbetar med läs- och skrivsvårigheter. För att besvara syftet använde jag mig av 

frågeställningarna: Hur uppmärksammar  pedagogerna att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter?  Vilka metoder använder pedagogerna när de arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter? Jag ville också veta vad pedagogerna hade för tankegångar när det kom till 

ett programmet Reading Recovery, som används på många skolor på Nya Zeeland. Min studie 

gjordes på en skola på Nya Zeeland. För att besvara  mina frågeställningar valde jag att 

intervjua pedagoger, samt observera lektioner då de arbetade med läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har kommit fram till att eleverna på skolan som har läs- och skrivsvårigheter, får gå till 

något som kallas learning support där de fokuserar på läsning och skrivning. När eleverna 

tränar på läsning använder sig lärarna av tre moment: Rainbow Reading, vägledd läsning samt 

en mini-lektion. När de fokuserar på att skriva, skriver eleverna mycket och diskuterar mycket 

för att väcka idéer om vad de ska skriva om.  

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, Nya Zeeland, Rainbow Reading, Vägledd läsning  
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1. Inledning  
Det är viktigt att som lärare kunna använda sig av flera olika arbetssätt och metoder för att 

kunna ge elever en bra läs- och skrivundervisning(Fridolfsson, 2008). Det står även i 

läroplanen att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (LGR 

11, 2011:8). Om man som lärare kan variera olika metoder når undervisningen ut till fler 

elever.  

Under den tid då jag studerat på lärarprogrammet har jag fått höra mycket positivt om den läs- 

och skrivundervisning som bedrivs på Nya Zeeland. Det har från Nya Zeeland kommit många 

inlärningsmetoder och modeller, som till exempel Storboksmetoden som många använder sig 

av. Storboken är en stor bok med stora bokstäver och eleverna kan på så sätt följa med i 

läsningen ur boken när läraren läser (Taube, 2002). Jag blev av den orsaken intresserad av hur 

en skola i Nya Zeeland arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. För att på bästa 

sätt studera och granska detta åkte jag och gjorde min verksamhetsförlagda utbildning i Nya 

Zeeland. Där fick jag möjlighet att delta då de arbetade med läs- och skrivsvårigheter, samt 

intervjua fem lärare varav två var specialpedagoger.  

Under lärarutbildningens gång har det diskuterats mycket hur jag som pedagog ska 

uppmärksamma  de elever som har svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Det var därför 

betydelsefullt att få kunskap om hur en skola i Nya Zeeland uppmärksammar att en elev har 

läs- och skrivsvårigheter. Detta för att det är så många litterära metoder som härstammar 

därifrån.  En metod som härstammar från Nya Zeeland är Reading Recovery, den används i de 

flesta skolor i Nya Zeeland (Glentow, 2006). Reading Recovery är en specialpedagogisk 

metod som används när en elev har läs- och skrivsvårigheter. Det är en metod som jag har 

hört är väldigt lyckad och har hjälpt många elever. Den här metoden användes dock inte på 

den skola som jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på. Då blev jag nyfiken och 

började fundera på varför skolan inte använder sig av metoden. 

Denna fallstudie utfördes på en skola utanför Auckland, detta för att få en djupare förståelse 

för hur en skola i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Men också för att höra 

skolans  pedagogers tankegångar när det kommer till olika metoder och om de är positiva eller 

negativa till dem. Med denna uppsats vill jag ge en bild hur en skola i Nya Zeeland använder 

metoder för att finna lösningar till elevers svårigheter när det kommer till elevers läs- och 

skrivinlärning. Jag tror att om jag har kunskaper hur andra länder arbetar med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter, kan jag utveckla, förändra och förbättra min egna undervisning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte:  
Syftet med det här examensarbetet är att nå kunskap om hur en skola i Nya Zeeland arbetar 

med läs- och skrivsvårigheter.  

Frågeställningar:  
- Hur uppmärksammar pedagogerna att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilka metoder använder pedagogerna när de arbetar med läs- och skrivsvårigheter? 

- Vad har skolans pedagoger för åsikter om reading recovery?   
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1.2 Bakgrund  
För att kunna förstå syftet med detta arbete är det viktigt att ha kunskap hur Nya Zeelands 

skolgång och styrdokument fungerar. Jag kommer därför teckna en bakgrund hur skolan 

fungerar i Nya Zeeland.  

Nya Zeelands skolgång 
I Nya Zeeland är den obligatoriska skolan tio år lång, från eleverna är sex till sexton år. 

Eleverna blir inskrivna i den nyzeeländska skolan när de är fem år gamla, men mellan fem 

och sex år är det frivillig skolgång. Den obligatoriska skolgången är uppdelad i två olika 

skolformer, Primary School som varar i åtta år och Secondary School som varar i tre år 

(Brew, 1998). Alla elever går i skolan från kl 9.00-15.00 måndag till fredag, förutom 

nybörjarna som går hem kl 14.00.  Eleverna byter lärare varje år, detta för att man anser att de 

får ut mer av att möta många lärare (Ellmin & Ellmin, 1997). Varje skolår är uppdelade i fyra 

terminer, varje termin består av 10 veckor. Däremellan har skolorna lov.   

Nya Zeelands styrdokument  
Det styrdokument som den nyzeeländska skolan arbetar efter idag är från 2007. 

Styrdokumentet tar upp visionen som finns för skolan, samt de principer och värderingar som 

ska finnas för undervisningen. Den tar även upp fem färdigheter, för att leva och det livslånga 

lärandet. Dessa färdigheter är: 

 Tänkandet 

 Använda sig av språket, symboler och texter 

 Kunna lära sig själv 

 Kunna relatera till andra 

 Deltagande och bidragande 

                                                                  (The New Zealand Curriculum 2007:12)  

De här färdigheterna är kopplade till varje kunskapsområde, och man kan inte utveckla dessa 

var för  sig (The New Zeeland Curriculum, 2007). Dessa färdigheter blir på det sättet 

begripliga, meningsfulla och relevanta för eleverna både i och utanför klassrummet(Ellmin 

&.Ellmin 1997).  

Det nyzeeländska styrdokumentet tar till skillnad från Sverige upp åtta kunskapsområden 

istället för ämnen. De åtta olika kunskapsområdena är:  

 Engelska  

 Estetiska ämnen 

 Hälsa och fysiskt välbefinnande  

 Språk 

 Naturvetenskap 

 Socialvetenskap 

 Teknik 

                                                                            (New Zealand curriculum 2007:17) 
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2. Tidigare forskning/litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva olika läs- och skrivinlärningsmetoder, jag kommer ta 

upp både fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Det kommer även att finnas en 

redogörelse av läs- och skrivsvårigheter, och varför elever kan ha svårigheter att lära sig läsa 

och skriva. Jag kommer även ta upp två specialpedgagogiska metoderna Rainbow Reading 

och Reading Recovery som används i Nya Zeeland. Detta är nödvändigt för att förstå 

resultaten relaterat till syftet med undersökningen.   

2.1 Läs- och skrivinlärningsmetoder  
Det finns olika sätt att se på läs- och skrivinlärning och det finns främst två metoder. I den ena 

får eleverna öva på det de inte kan, vilket är avkodning. Detta synsätt kallas syntetisk metod. 

Den andra metoden får eleverna börja träna det eleverna redan kan, eleverna ska identifiera 

orden i texten med hjälp av både språkliga och icke-språkliga ledtrådar, denna metod kallas 

analytisk metod (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). Det är stora skillnader mellan den 

analytiska och syntetiska metoden. Den syntetiska metoden går man från delar till helheten. I 

den analytiska metoden går man från helheten till bitar. Det finns många olika läsinlärnings 

metoder idag, men dessa är olika former av den analytiska och den syntetiska metoden 

(Åkerblom, 1988). 

2.1.1 Syntetisk metod 

Det som karaktäriserar de syntetiska metoderna är att man går från delar till helheten. 

Eleverna börjar med att ljuda bokstäver som sedan blir till stavelser, ord och meningar. Den 

syntetiska metoden har sin grund i den behavioristiska teorin (Åkerblom, 1988).  Den kritik 

som riktas mot den syntetiska metoden är att avkodning utan sammanhang gör att eleverna 

kan bli långsamma avläsare som inte förstår att det finns ett sammanhang i texten. Eleven 

börjar till exempel att läsa s...t...u och när elven kommer till g, så har denne glömt det som 

lästes i början och läser kanske uggla istället (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).    

2.1.1.1 Wittingmetoden 

Det var Maja Witting som utvecklade Wittingmetoden som är en syntetisk läsinlärnings 

metod. Hon menade att läsinlärningen har två delar, en symbolfunktion samt läsförståelse. 

Delen av läsinlärningen som handlar om symbolfunktionen är kopplingen mellan en symbol 

och dess språkljud. För att kunna lära sig läsa måste man kunna språkets alla språkljud. Den 

förståelse som måste utvecklas är beroende av de erfarenheter och förkunskaper som läsaren 

har. Witting ansåg att symbolfunktionen och läsförståelsen måste separeras och tränas var för 

sig (Fridolfsson, 2008). Glentow(2006) skriver att för att inte åsidosätta avkodningen eller 

förståelsen, kan man separera de två.   

Denna metod kan användas både vid nyinlärning och ominlärning. När elever ska lära sig läsa 

och skriva används nyinlärning. Ominlärningen används för de elever som har svårt att läsa 

och lär om med denna metod. Även fast det går att lära med hjälp av Wittingmetoden, så 

anser Witting att det tar längre tid att lära om elever än att lära dem från början. Vid 

nyinlärningen börjar läsinlärningen med symbolfunktionen. Man inleder med att göra en 

språkljudanalys eleverna får sedan alltefter lära sig enskilda språkljud. De får först lära sig 

ljud och tecken för alla vokaler och konsonanten l. Man börjar sedan med sammanljudning 
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(Fridolfsson, 2008). De får även öva att variera vokalerna och konsonanterna, detta för att 

eleverna ska automatisera avkodningsförmågan (Glentow, 2006). Eleverna får testa sig fram 

med olika stavelser som de sen kan utveckla till olika ord. I början av läsinlärningen får inte 

eleven läsa, de får bara arbeta med avlyssningsskrivning. Witting menade att elever i början 

av läsinlärningen är det större risk för att elever läser fel än att de skriver fel. I denna metod 

arbetar man med material som inte har något direkt innehåll, detta för att komma åt 

svårigheterna i symbolfunktionen. Det är därför det inte finns några bilder till de texter som 

eleverna sedan ska läsa (Fridolfsson, 2008). Till exempel om läraren använder en bild som 

ska vara en apa kan av en del elever uppfattas som en orangutang eller chimpans. Detta för att 

inte löpa risk för att eleverna inte ska tror att man i skolan ska gissa vad läraren tänkte 

(Glentow, 2006). När eleverna ska lära om sin läs- och skrivundervisning med hjälp av 

wittingmetoden, får eleverna lära sig hur språkljuden och symbolerna hör ihop. Eleven ska 

därefter få korta och enskilda undervisningslektioner varje dag. Det är viktigt att eleven får ur 

sig de läs- och skrivstrategier som de tidigare lärt sig. Detta för att kunna börja läsinlärningen 

från början  (Fridolfsson, 2008). 

2.1.1.2 Phonics 

Phonics är den internationella motsvarigheten till ljudmetoden(Fridolfsson, 2008). Detta är en 

syntetisk metod, vilket gör att man börjar i ordens delar. Ljudmetoden grundar sig på att förstå 

kopplingen mellan grafem och fonem. Det är viktigt att avkodningen blir säker för att 

automatiseras, detta för att arbeta mot eventuella misslyckanden. Denna metod är väldigt 

strukturerad och eleverna lär sig en bokstav i taget och ett ljud i taget. Eleverna inleder med 

att lära sig någon av de vanligaste vokalerna(a,o eller e) eller någon av konsonanterna(r,s, l 

eller v). Dessa lärs in grundläggande. De får lära sig bokstavens ljud, men eleverna får även 

titta på de visuella likheter och olikheter mellan de olika bokstäverna. Lärarna använder sig av 

bilder av saker som börjar på den bokstaven som eleverna lär sig. När eleverna grundligt lärt 

sig två till tre bokstäver kan de börja bilda ord. Eleverna arbetar under läsinlärningen parallellt 

med skrivinlärningen och detta för att skapa en stark koppling mellan bokstäverna och ljuden. 

I denna metod går läraren från det enkla till det svårare och detta gör man för att eleverna inte 

ska känna sig misslyckade. I denna metod finns övningar som kallas ljudanalys eller fonem 

analys, dessa innebär att eleven får lyssna efter ordens ljud. En annan övning som används är 

att känna igen var i ordet ett visst fonem finns (Fridolfsson, 2008).  

Metoden har fått en del kritik från olika håll och detta baseras på den anses vara väldigt 

teknisk och att metoden kan leda till mekanisk läsning(Fridolfsson, 2008). Det här gör att 

eleverna inte förstår varför de ska lära sig läsa och att de inte upplever läsningen som något 

betydelsefullt. Det finns också dem som menar att ordförrådet i läroböckerna är mycket 

begränsat och att de inte tagit hänsyn till elevernas erfarenheter när de valt ut ord. 

Ljudmetoden har även fått kritik för att den är alltför lärarstyrd. Detta för att arbetsgången är 

väldigt strukturerad och att läraren därför inte tar vara på den lust och nyfikenhet som 

eleverna har. Men trots kritiken föredras ljudmetoden framför andra metoder för de elever 

som har svårt för att lära sig läsa och skriva. Det för att eleverna som har svårigheter behöver 

ha den struktur som metoden rekommenderar (Fridolfsson, 2008). 
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2.1.2 Analytisk metod 

De analytiska metoderna är kunskapsinriktad man fokuserar därför på förståelsen vid 

läsinlärningen. Detta för att den analytiska metoden har sin grund i den kognitiva teorin. 

Eleverna får i denna metod börja med hela texter som de sedan bryter ner i delar (Åkerblom, 

1988). Den analytiska metoden brukar ofta kritiseras för att om man använder läsinlärning i 

sammanhang kan eleverna gissa i stället för att lära sig läsa. Eleverna kan till exempel läsa 

”hus” om det står ”stuga”, för att eleven vet att i sammanhanget ska det vara någon form av 

bostad. Eleven kan då chansa istället för att läsa ut bokstäverna i ordet (Larsson, Nucléar & 

Rudberg, 1992).  

2.1.2.1 Läsning på talets grund - LTG 

Det var på 1960-talet som Ulrica Leimar utvecklade sin metod läsning på talets grund - LTG. 

Hon gjorde detta för att hon ansåg att de läsinlärningsmetoder var alltför lärarstyrda och att 

läsförståelsen sattes åtsidan för att metoderna fokuserade alltför mycket på teknisk avkodning. 

När eleverna börjar skolan är det en stor blandning hur elevernas språkliga 

grundförutsättningar ser ut. Leimar ville därför framställa en läsinlärningsmetod som byggde 

på elevernas egna språk och på de ord som ingick i deras ordförråd (Fridolfssson, 2008). I den 

här metoden får barnen uttrycka sina tankar i gemensamma diskussioner och samtal som 

läraren skriver ner. Detta kallar man dikteringar (Björk & Liberg, 2002). Det var viktigt för 

Leimar att man skulle utgå från barnet och inte läseboken (Taube, 2007). Den här dikteringen 

har fem olika faser:  

Den första fasen är samtalsfasen här handlar samtalet om en gemensam upplevelse som 

eleverna varit med om. Den här fasen är till för att träna och utveckla elevernas ordförråd. 

Den andra fasen heter dikteringsfasen här  utvecklar läraren en text tillsammans med eleverna. 

Det är samtalsfasen som eleven och lärarna utgår ifrån. Läraren skriver texten på ett 

blädderblock, samtidigt ljudar läraren varje ljud högt (Fridolfsson, 2008). När eleverna ser hur 

deras egna ord blir ner skrivna ser de att det finns en koppling mellan örats och ögats språk 

(Björk & Liberg, 2002). Efter dikteringsfasen kommer laborationsfasen läser eleverna texten 

högt tillsammans sedan bryter de ned texten och eleverna får arbeta med enskilda ord, 

bokstäver och hela meningar. En övning är att eleverna får varsitt kort där ett ord finns 

nedskrivet som eleven ska hitta i dikteringen. Läraren skriver sedan ner dikteringstexten och 

eleven får arbeta med sin text. I återläsningsfasen läser läraren igenom texten tillsammans 

varje elev en och en, här kontrollerar läraren vilka ord eleven kan läsa. Dessa ord skrivs ner på 

kort som sedan samlas i en ordsamlingslåda. I den sista fasen som kallas 

efterbehandlingsfasen där arbetar eleverna enskilt med sina egna ordkort (Fridolfsson, 2008).  

Det som är bra med att eleverna skapar sina egna texter är att eleverna får vara med i hela 

processen från tal till skrift (Björk & Liberg, 2002). Eleverna börjar sedan koppla att 

bokstäverna är tecken för språkets ljud och ord. Men när eleverna börjar förstå alltmer hur en 

text växer fram se de även andra småtecken. När läraren känner att det är rätt tidpunkt kan 

denne förklara för eleverna varför punkt och stor bokstav används i det skriftliga språket. 

Detta gör att eleverna kan vara med och diskutera de egenskaper som det skriftliga språket har 

samt dess kännetecken. Detta gör att eleverna blir alltmer medvetna om skriftspråket och att 

de tillslut kan använda skriftspråket fritt. Elevernas gemensamma skrivande  gör att barnen får 
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förebilder som de kan använda sig av när de ska skriva texter individuellt. När eleverna 

skriver gemensamt känner dem att de själva är författare (Björk & Liberg, 2002). 

2.1.2.2 Kiwimetoden 

En annan metod som har sin grund i det analytiska tänkandet  är kiwimetoden som ibland 

kallas Storboksmetoden(Taube, 2007). Kiwimetoden härstammar ifrån Nya Zeeland. I den här 

metoden utgår eleverna från helheten och även förståelsen av texterna är en viktig del i 

metoden. Eleverna ska med den information som de får när de läst en bit av texten samt den 

kunskap de har om världen försöka gissa vad som kommer senare i texten (Taube, 2007). 

Denna metod behandlar alla språkets delar, vilket innebär läsning, det muntliga samt 

skrivandet. Den förbättrar elevernas språkliga kompetens. Eleverna ska lära sig läsa genom 

metoden men eleven ska också bli en medveten och kritisk läsare. I denna metod ska eleverna 

lära sig utifrån texten, och texten används i alla ämnen. Det är därför viktigt att läraren arbetar 

med texten så att eleverna förstår texten ordentligt (Körling, 2006). 

Undervisningen i kiwimetoden börjar med att läraren högläser och därefter har läraren 

gemensam läsning ur en storbok (Taube, 2002). Storboken är en stor bok med stora bokstäver 

på så sätt kan eleverna följa med i läsningen ur boken när läraren läser. I högläsningen 

försöker läraren även involvera eleverna i läsningen. Därefter använder sig läraren av vägledd 

läsning där eleverna är i grupper som är fyra till sex elever stora. Här får eleverna läsa, 

diskutera samt reflektera över det de läst. Eleverna får även träna sina fonologiska kunskaper 

och lära sig om ljud och alfabetets bokstäver. Den självständiga läsningen kommer därefter. 

Eleverna får läsa ur mindre böcker med en lättare text. I Nya Zeeland har skolorna många 

böcker med små böcker och dessa är ordnade efter svårighetsnivåer. Tanken med 

kiwimetoden är att eleverna i början får mycket hjälp av läraren, sedan övergår eleverna 

alltmer till den självständiga läsningen (Taube, 2002).  

Den roll som läraren har i denna metod är väldigt viktig, det är läraren som levandegör och 

tyder texterna åt eleverna (Körling, 2006). När läraren levandegör texter gör det att fokus 

ligger på meningsskapande och tolkning av texter. Om läraren misslyckas med rollen som 

länk mellan texten och eleven kan många elever få lässvårigheter i skolan. För eleverna 

utvecklas inte kunskapen om texter och den kan även bli osynlig för många elever. 

Körling(2006) menar att läsundervisningen ska även inkludera de elever som har svårigheter 

samt de som har någon form av diagnos, genom att diskutera olika texter. Läraren ska sträva 

efter att alla elever med olika förutsättningar i språket ska kunna delta i undervisningen 

(Körling, 2006).   

2.2 Läs och skrivsvårigheter 
Det finns många elever som lär sig läsa och skriva utan några större problem, men det finns 

vissa elever som tar längre tid på sig (Björk & Liberg, 2002). Myrberg menar att en elevs läs 

och skrivsvårigheter beror på de yttre krav som ställs på eleven. Det finns elever som klarar 

kraven i de första årskurserna men som kanske inte motsvarar kraven i senare årskurser 

(Myrberg & Lange, 2006). 

Det största problemet när det kommer till läs- och skrivinlärning är när eleverna inte kommer 

in eller att de kommer in på fel sätt, i det skriftspråkliga arbetet i skolan. Detta gör att mötet 
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mellan skola och elev blir fel från början (Björk & Liberg, 2002). Fridolfsson(2008) menar att 

det finns ett samband mellan en elevs läs- och skrivförmåga och dennes självförtroende. Om 

en elev har motgångar när denne ska lära sig läsa, kan det leda till att eleven undviker att läsa. 

När en elev har många motgångar kan det göra att elevens naturliga nyfikenhet för att lära sig 

saker dämpas (Fridolfsson, 2008). 

Ett annat problem som många elever kan känna av är om de kommer från socio-kulturella 

förhållanden som inte alls är lik skolans miljö (Björk & Liberg, 2002). Om eleverna inte växer 

upp i en miljö som inte innehåller skriftspråkliga aktiviteter eller sysselsättningar som liknar 

till exempel frågelekarna och samtalen som de gör i skolan. För dessa elever känns skolan och 

dess aktiviteter väldigt obekant. Detta kan göra att eleverna kan få läs- och skrivproblem eller 

bli försenade i sin läs- och skrivinlärning. Det beror alltså inte på att det inte är lika 

intelligenta utan att de kommer från andra kulturer (Björk & Liberg, 2002).  

2.2.1 Dyslexi 
Den svenska dyslexistiftelsen definition av dyslexi:  

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner särskilt de 

fonologiska, (fonologi avser språkets ljudmässiga form) som är 

viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av 

språket. Störningen ger sig först och tydligt tillkänna som 

svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Men den kommer också fram genom dålig stavning. 

                                                                                        (Myrberg & Lange 2007: 21)                                                     

Det är viktigt att veta att bara för att en individ har läs- och skrivsvårigheter så behöver detta 

inte bero på att denne  har dyslexi (Fridolfsson, 2008). Läs- och skrivsvårigheter är ett 

begrepp som inkluderar alla människor som har svårt att läsa och skriva, oavsett vad det beror 

på. En läsare kan ha svårt att avkoda ord och med läsförståelsen. Men begreppet dyslexi 

innebär att den som läser har svårigheter att se sambandet mellan skrift och ljud. Detta beror i 

många fall på brister i personens fonologiska system. Det är alltså avkodningen som är det 

största problemet inte förståelsen vid läsningen (Fridolfsson, 2008). 

2.3 Diagnosering av barns läs- och skrivsvårigheter  
Det är många som väntar med att kartlägga elever som har läs- och skrivsvårigheter, detta för 

att det finns en förhoppning att elven växer ifrån svårigheterna. Men studier på området vissar 

att det inte stämmer. Elever som ligger efter i läsningen kommer även att göra det i senare 

årskurser. Det är vanligt att elever får hjälp med läs- och skrivsvårigheter först när problemet 

är uppenbart och tydligt. Eleverna får sällan hjälp i förebyggande syfte (Fridolfsson, 2008).  

Många pedagoger menar att testa eleverna är onödigt och att eleverna istället rangordnas. 

Dessa menar att det är bättre att dokumentera elevernas läs- och skrivkunskaper genom ett 

observationsschema (Fridolfsson, 2008). Fridolfsson(2008) menar att tanken med att testa 

eleverna är inte för att rangordna elverna. Utan det är för att man så tidigt som möjligt ska 

upptäcka de elever som har svårigheter som man inte upptäckt genom observationer.  
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Myrberg & Lange(2006) menar att du inte kan veta om det rör sig om dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, genom att testa eleverna en gång. Flertal forskare anser att lärare behöver 

testa eleverna flera gånger. I det första testet får du en syn på elevens läs- och skrivutveckling, 

medan du i de kommande testen får en mer djupgående förståelse. Dessa test är till för att du 

får se alla elevers läs- och skrivutveckling, inte bara de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg & Lange, 2006).  

Winch och Holliday(2006) menar att det är viktigt att använda sig av tester som identifierar de 

svårigheter som eleven har i läs- och skrivinlärningen. De jämför diagnoseringen av elevers 

läs- och skrivproblem med den medicinska världen. Där det är viktigt att läkaren gör en 

diagnos för att veta hur denne ska behandla sjukdomen. Likaså när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter är det viktigt att veta den exakta orsaken till att eleven har läs- och 

skrivsvårigheter. Detta för att läraren ska kunna veta hur de ska hjälpa eleven övervinna 

dennes läs- och skrivproblemen (Winch & Holliday, 2006). 

2.4 Rainbow Reading  
Rainbow Reading är ett program som utvecklades av Meryl-Lynn Pluck 1993 i Nya Zeeland 

(Dobson, 2013). Det är  utvecklat för de elever som har problem med läsningen. Programmet 

innehåller ljudböcker som ska underlätta för läsning och den är baserad på metoden upprepad 

läsning. Rainbow Reading-programmet består av en serie böcker där det medföljer en ljudbok 

i  form av cd skiva eller MP3 fil till varje bok. Böckerna är indelade i åtta olika 

svårighetsnivåer och varje nivå har en färg (Dobson, 2013). Varje svårighetsnivå innehåller 

både berättande och resonerande texter som är lämpliga för elever i Primary School 

(Wheldall, 2000). 

Programmet bygger på ljudböcker för att stödja och underlätta elevers förståelse. Genom att 

eleven läser samma text flera gånger ökar flytet i läsningen. När eleven tycker att denne är 

redo för nästa nivå så bestämmer eleverna  ett möte med läraren, för att se om de uppnår 

kraven för nästa nivå (Wheldall, 2000). Rainbow Reading är utformad att vara mer som ett 

komplement än att ersätta det läsningsprogram som redan används i klassrummet. 

Programmet anses också fungera bäst när det är en del av ett större läsningsprogram (Dobson, 

2013).  

Det är många olika metoder som prövats för att lära eleverna att läsa flytande. Metoden 

upprepad läsning har i studier visats vara effektivt för att öka elevernas flyt i läsningen, för 

elever med inlärningssvårigheter (Boon, Spencer & Strickland, 2013). Rainbow Reading är 

baserad på upprepad läsning (Dobson, 2013). Anledningen till att använda upprepad läsning 

är att eleverna läser hela stycken i stället för att läsa enstaka ord, detta förbättrar deras 

ordigenkänning och läsförståelse (Boon, Spencer & Strickland, 2013). Programmet är även 

kopplad till Nya Zeelands läroplan. Detta för att kompetenser ska utvecklas,  som att använda 

språket, symboler och texter samt göra saker själv. Pluck som är skaparen av programmet 

ansåg att programmet gör att eleverna blir mer självständiga genom att de får läsa själva och 

de får ta ansvar när det kommer till deras egna läsande. I Nya Zeelands läroplan står det att 

om man engagerar elever genom textbaserade aktiviteter så blir eleverna bättre. Den tar även 

upp att om man engagerar elever genom textbaserade aktiviteter blir eleverna bättre på att 
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lyssna och skickligare läsare och skrivare (Dobson, 2013). En av de största nackdelar med 

programmet är att det är väldigt dyrt att köpa. Det kostar 430 nyzeeländska dollar för att köpa 

en svårighetsnivå där det ingår 20 böcker och 20 cd skivor, detta motsvarar cirka 2500 kr. En 

lågstadieskola måste köpa i alla fall sex svårighetsnivåer vilket gör att det totala priset är 2580 

nyzeeländska dollar, vilket är cirka 15 000 i svenska kronor. I detta pris ingår inte CD spelare, 

hörlurar och batterier, som också måste köpas för att kunna använda sig av programmet. Det 

positiva med programmet är att det går att återanvända (Dobson, 2013). 

2.5 Vägledd läsning  
Den vägleda läsningen är en pedagogisk metod som är lämplig för alla läsare. Eleverna är 

indelade i mindre grupper där alla är på en liknande nivå. I grupperna har eleverna liknande 

läsförmåga och erfarenheter (Iaquinta, 2006). Syftet med den vägledda läsningen är att läraren 

ska stödja och vägleda eleverna när de läser texter, så att de hittar strategier för att lista ut 

okända ord och fokusera på textens betydelse. Läraren uppmuntrar och uppmanar eleverna att 

minnas och använda sig av de kunskaper och strategier som redan införts i klassrummet 

(Holliday & Winch, 2006).   

I den vägledda läsningen läser eleverna en ny text varje gång. Det är viktigt att läraren känner 

till elevernas läskunskaper och vilket stöd de behöver för att kunna läsa texten. Eleverna ska 

med vägledning av läraren kunna läsa texten, den ska vara utmanande så att de kan utvecklas 

som läsare (Bonnier, 2001).  Om läraren valt rätt text så finns det ett flertal ord på varje sida 

som eleverna inte känner igen och som de måste lista ut med vägledning av läraren. 

Anledningen till att använda en ny text varje gång är att lära eleverna om de kännetecken som 

finns i texten och hitta strategier för att läsa texten bättre. När eleverna gör detta ökas deras 

förmåga  och de kan med tiden börja läsa svårare texter (Holliday & Winch, 2006).  

Grupperna vid den vägledda läsningen är från fyra till åtta elever (Bonnier, 2001). Att 

använda sig av mindre grupper vid vägled läsning, är en effektiv undervisningsmetod. Detta 

för att undervisningen är utformad utifrån det eleverna behöver träna för att utvecklas som 

läsare. Det gör att denna metod är speciellt användbar för de elever som har lässvårigheter 

(Holliday & Winch, 2006).  

För att den vägledda läsningen ska lyckas så krävs det att den leds av en skicklig lärare 

(Iquainta, 2006). Hur läraren lär ut är lika viktigt som vad läraren lär ut. Skickliga lärare 

använder sina kunskaper om läsutveckling och läs strategier för att besluta hur och när man 

ska gå vidare. De vet när man ska ingripa och förklara strategier på ett sätt som barnen kan 

göra till sina egna. Varje tillfälle är olika eftersom att alla grupper har olika styrkor och 

behov. Den vägledda läsningen innehåller olika former av lärande, men varje del är relaterad 

till elevens förmåga att skapa mening(Iquainta, 2006).   

Dessa delar bildar tillsammans en helhet och är en bas för att bygga förståelse(Iquainta, 

2006).  
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Nyckelelement: 

 Välja en lämplig text 

 Introducera texten 

 Läsa texten 

 Diskutera och bearbeta texten 

 Lärande av läsinlärnings strategier  

 Textens innebörd 

 Ordigenkänning 

                                                                                                      (Iquanita 2006:417)  

2.5 Reading Recovery 
Reading Recovery är ett program som är utvecklad i Nya Zeeland av Marie Clay i slutet på 

1970-talet. Det är många skolor i Nya Zeeland som använder sig av Reading Recovery 

(Glentow, 2006). Programmet är utformat för de barn som efter att ha gått ett år i skolan, visar 

tecken på läs- och skrivsvårigheter (Clay, 1993). När eleven är sex år och har gått i skolan ca 

ett år, får eleven göra ett test som heter som heter The Six Year Net. Tanken är att de elever 

som har svårigheter med läsningen ska upptäckas i testet. Det är cirka 10 till 15% av eleverna 

som inte klarar testet,  cirka 20%  av dessa elever får delta i  reading recovery programmet 

(Glentow, 2006).   

Eleven får enskild undervisning med en utbildad Reading Recovery lärare. Eleven har 

lektioner dagligen och varje lektion är 30 minuter lång. Läraren gör ett antal aktiviteter som 

hör till de texter som valts ut för elevens läsnivå (Reynolds & Wheldall, 2007). Många av 

eleverna tar sig igenom programmet från 12 till 15 veckor, men en elev får vara i programmet 

max 20 veckor. Marie Clay(1993) menar att läraren ska hålla sig till den kunskap som eleven 

redan har och använda den på olika sätt. Det är viktigt att eleven verkligen besitter den inlärda 

kunskapen innan läraren går vidare i undervisningen. Målet är att eleven ska lära sig förstå 

textens innebörd (Glentow, 2006). Eleven avslutar programmet när eleven kan läsa på 

medelnivån som finns i klassen och kan skriva flera meningar (Clay, 1993). Det är också 

viktigt att eleven anses göra framsteg utan enskild undervisning(Reynolds & Wheldal 2007).  

Varje lektion för läraren ett läskontroll av hur bra eleven läser, detta läskontroll kallas running 

record. Detta gör läraren för att se elevens läsutveckling. Clay utvecklade detta observations 

verktyg och en del anser att det är hennes mest värdefulla gåva till lärarna idag. Många 

klasslärare i Nya Zeeland som inte är utbildade reading recovery lärare använder sig av 

running records i den egna läsundervisningen (Holliday & Winch, 2006).    

2.5.1 Kritisk forskning kring Reading Recovery  
Det har under åren gjorts mycket forskning kring Reading Recovery, om det är ett program 

som hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter. Det har efter forskning visats att 

programmet inte underlättar för de elever som har fonologiska svårigheter. De elever som 

deltar i programmet har ofta dåliga fonologiska kunskaper och de som har lägst poäng är de 

som ofta drar minst nytta av programmet. Elever som deltar i programmet tar inte bort de 
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fonologiska bristerna hos eleverna. Reading Recovery har visat att programmet hjälper många 

elever, men att den inte hjälper de elever som har svårast att lära sig läsa. Forskning visar att 

dessa barn har en mer intensiv och systematisk undervisning i fonematisk medvetenhet samt 

fonetisk-baserade avkodnings färdigheter än vad som ges i Reading Recovery lektionerna 

idag. (Chapman, Tunmer & Prochnow, 2001) En nackdel med Reading Recovery är att den 

har höga kostander och det finns tvivel om programmets kostnadseffektivitet. Beräkningarna 

varierar i New South Wales beräkandes det att det kostar 9 088 australienska dollar per elev, 

vilket motsvarar cirka 55 200 svenska kr (Reynold & Wheldal, 2007).  

McDowell et al(2005) gjorde en studie om programmet och fann att det var mindre nytta för 

Māori elever samt elever från Stillahavsöarna, än andra elever. Anledningar till att det inte 

fungerade lika bra för dessa elever är genomförandet, försörjning, familj och kulturella 

faktorer samt att textmaterialet var olämpligt(McDowell et al, 2005). En del menar att 

Reading Recovery utvecklades under 1970-talet och det var innan den moderna forskningen 

om hur elever lär sig läsa. Det kan vara därför att programmet saknar vissa delar som är 

viktiga för att lära sig läsa. Vissa anser att Reading Recovery bör ersättas med ett program 

som är baserad på modern teori och nyare forskning. Det programmet ska rikta in sig på de 

elever är mest i riskzonen på att lära sig läsa (Chapman et al, 2013).  
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3.     Metod  
I detta avsnitt kommer jag ta upp hur jag har gått tillväga för att samla materialet till denna 

fallstudie. Här kommer jag också redogöra varför jag använde mig av olika metoder. Jag 

kommer  också ta upp varför jag valde formen fallstudie när jag gjorde mitt arbete.  

3.1 Val av metod  
Med det här examensarbetet ville jag gå på djupet hur en skola arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter. För att undersöka mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att göra en 

kvalitativ fallstudie. Jag kände att en kvalitativ undersökning passade bra till det område jag 

valt att forska inom. Trost(2005) beskriver att med en kvalitativ studie kan man få mycket 

material. I materialet kan det finnas många intressanta mönster, synpunkter och åsikter. Jag 

valde att använda mig av kvalitativa intervjuer och observationer. Motivet till att jag använt 

mig av både intervjuer och observationer är för att få fram mer information än om jag använt 

mig av en metod (Trost, 2005). Stúkat menar till exempel att informanterna kanske inte är 

ärliga när de blir intervjuade därför det är bra att också observera (Stúkat, 2005).  

Jag valde att göra en fallstudie för att jag ville gå på djupet hur en skola i Nya Zeeland arbetar 

med läs- och skrivsvårigheter. I en sådan här studie är det vanligt när man undersöker att 

använda sig av ett flertal olika metoder, detta för att kunna få mycket material för 

undersökningen (Johansson & Svedner, 2010). Johansson och Svedner(2010) skriver också att 

om man ska göra en undersökning om metoder är fallstudien ett bra val. 

3.2 Urval 
Jag intervjuade fem stycken lärare, tre klasslärare samt två specialpedagoger. När jag 

intervjuade använde jag mig av ett strategiskt urval. I detta urval väljer intervjuaren ut fåtal 

karakteristiska drag som har en teoretisk betydelse (Trost, 2005). Jag valde detta för att jag 

ville ha en variation av de jag intervjuade. Trost(2005) skriver att urvalet ska vara olikartad, 

men att det är några enstaka som skiljer sig från de övriga. Alla lärare som jag intervjuade var 

i olika åldrar, vissa hade arbetat som lärare i några år medan andra hade jobbat i 20 år. 

Lärarna hade även arbetat i olika årskurser från årskurs ett till årskurs fem och en hade arbetat 

som Reading Recovery lärare. Detta var några av anledningarna till att jag valde att intervjua 

dessa lärare. Det är bra att ha en variation av lärares åldrar samt lärare som har erfarenhet av 

att arbeta i olika klasser. Detta för att lärarna som arbetat längre har mer erfarenhet och kan 

därför ha andra tankegångar kring undervisningen.  En av de jag intervjuade var en publicerad 

författare. Jag tyckte därför att det kunde vara intressant att höra hennes tankegångar om 

elevers läsande och skrivande. Jag ansåg att den här variationen som fanns bland lärarna 

kunde ha betydelse för det kommande resultatet.  

 3.3Genomförande  
Materialet till denna fallstudie samlades in under en två veckors period på en skola. 

Observationerna gjordes innan intervjuerna, detta för att kunna få en övergripande bild över 

hur pedagogerna  arbetade. Intervjuerna genomfördes i klasslärarnas och specialpedagogernas 

klassrum, detta för att de skulle befinna sig i en miljö där de känner sig trygga. Trost(2005) 

skriver att informanterna ska intervjuas på en plats där de känner sig trygga. Därför 
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genomfördes intervjuerna i pedagogernas klassrum. De hölls antingen innan eller efter skolan, 

detta för att vi inte skulle  bli störda. 

3.4 Beskrivning av metoder 
Mitt syfte var att nå kunskap om hur en skola på Nya Zeeland arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter. Nedan kommer jag att beskriva vilka metoder jag använde mig av för att 

besvara mina frågeställningar samt varför jag valde dem.  

3.4.1 Genomförande av observationer  
Syftet med examensarbetet var att nå kunskap om hur en skola i Nya Zeeland arbetar med läs- 

och skrivsvårigheter. Jag ville se hur lärarna arbetade och observation är en bra metod, då 

man vill få veta hur människor gör (Stúkat, 2005). Stúkat(2005) skriver att en fördel med 

observation är att kunskapen är tagen från sitt sammanhang. Resultatet efter en observation är 

vanligtvis tydlig och lätt att förstå, detta gör att det blir en bra grund för ytterligare analyser 

och tankegångar (Stúkat, 2005). En annan fördel med observationer är att informanterna gör 

det de säger att de gör (Bell, 2006). En nackdel kan vara att metoden tar mycket tid och det 

krävs en uttänkt strategi (Stúkat, 2005). Denna form av metod är beroende av hur jag som 

undersöker tolkar handlingar och det som sägs i olika situationer. Alla människor är olika och 

uppfattar olika situationer på olika sätt (Bell, 2006). 

Jag observerade tre learning support lektioner, som är skolans form av specialundervisning 

när det kommer till läs- och skrivsvårigheter samt mattematiklektion. En lektion som jag 

observerade fokuserade på skrivinlärning och sedan två som fokuserade på läsinlärning. Jag 

observerade också när en lärare gjorde ett PM benchmark assessment test med en elev. PM 

benchmark assessment test, är en diagnos som skolan använder sig av för att ta reda på var 

eleverna ligger i sin läsutveckling.  Under observationerna hade jag en växlande roll, jag 

deltog ibland och ibland satt jag bara och observerade. Detta för att jag ansåg om jag deltog 

för mycket vissa tillfällen skulle jag störa eleverna i deras undervisning. Jag gjorde tre 

ostrukturerade observationer och en deltagandeobservation. Jag fokuserade därför väldigt 

mycket på hur lärarna arbetade med eleverna och hur de använde sig av metoderna. Jag 

använde mig av ostrukturerade observationer av två anledningar. En anledning var att om jag 

skulle gjort en deltagande observation skulle jag störa för mycket i undervisningen, den andra 

anledningen var att jag visste vad jag ville fokusera på jag ville bara ha en helhet på hur 

läraren arbetade med eleverna under learning support-lektionerna samt hur metoderna såg ut i 

verkligheten. Observationerna skulle även vara en grund för de framtida intervjuer med lärare 

som jag skulle göra. Bell(2006) skriver att forskare som använder sig av ostrukturerade 

observationer vet vad syftet med observationen är. Stúkat(2005) skriver att det är viktigt att 

koncentrera sin uppmärksamhet mot något specifikt. Det är inte tillräckligt att bara titta och 

lyssna. När en deltagande observation görs deltar observatören i den situation som intresserar 

en. Även under den deltagande observationen måste det finnas något som man fokuserar på. 

En nackdel med denna metod är att jag som deltagande observatör kan påverka de som blir 

observerade och på så sätt förändra deras beteenden. Det kan också vara så att den som 

observerar blir påverkad själv av vissa situationer, vilket kan göra det svårt att göra en 

objektiv redogörelse. En fördel med deltagande observationer är att man som observatör kan 

få insyn vad som händer i konkreta händelser (Stúkat, 2005). 
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3.4.2 Genomförande av intervjuer 
Jag intervjuade fem stycken lärare, tre klasslärare samt två specialpedagoger. Jag valde att 

använda mig av en kvalitativ intervju för att få svar på hur lärarna ställer diagnosen läs- och 

skrivsvårigheter, hur de arbetar med elever som har det samt pedagogernas tankegångar om 

Reading Recovery. Detta för att jag ville veta hur skolans pedagogers tankegångar gick när 

det kommer till olika arbetsmetoder. Men också deras kring deras egna arbete med läs- och 

skrivsvårigheter. Trost(2005) beskriver att det är bra att använda sig av en kvalitativ intervju 

om man är ute efter att förstå tankar och känslor hos den som blir intervjuad. Kvale(1997) 

menar att den kvalitativa intervjun är en halvstrukturerad intervju, eftersom att den täcker 

vissa teman och förslag till viktiga frågor. Med denna intervjuform kan man anpassa ordna 

och ställa forma frågorna beroende hur intervjun utvecklas. Detta för att på bästa sätt kunna 

ställa följdfrågor. 

När jag gjorde intervjuerna använde jag mig av den enskilda intervjuformen. För att få svar på 

mina frågeställningar ville jag veta varje pedagogs enskilda synpunkter, åsikter och hur de 

arbetar individuellt. Kvale(1997) skriver om man vill ha information om personers attityder, 

åsikter och berättelser, så är enskilda intervjuer det bästa alternativet. Jag gjorde fem 

intervjuer. Kvale(1997) menar att det kan vara bra att göra ett fåtal intervjuer men att de 

istället är intensiva.   

Nackdelen med att ha en mer ostrukturerad metod är att det kan vara svårt att jämföra svaren 

från de intervjuade. En annan nackdel är att metoden är tidskrävande och kan därför inte 

intervjua alltför många personer. Det är också viktigt att intervjuaren kan mycket om ämnet, 

eftersom att metoden är beroende av intervjuarens kunnande och förmåga (Stúkat, 2005). 

3.5 Bearbetning av material och analys metod  

När jag intervjuade pedagogerna använde jag mig av en diktafon för att spela in intervjuerna. 

Det första jag gjorde var att lyssna och skriva ner de olika intervjuerna. Detta för att jag inte 

ville att jag skulle förlora något material, men också för att jag ansåg att det skulle bli enklare 

att analysera intervjuerna om jag hade dem på papper. Trost(2005) skriver att om intervjuaren 

spelar in intervjun gör det att materialet kan bearbetas. När jag observerade antecknade jag 

och när jag kunde skrev jag rent anteckningarna. Detta för att jag skulle ha lektionen färskt i 

minnet om det var något som jag hade skrivit ner som var otydligt.  

När jag analyserade materialet som jag samlat in använde jag mig av en process som 

Lindgren(2014) förespråkar. Processen var i tre steg, kodning, tematisering och summering. 

Kodning använde jag mig av för att göra det insamlade materialet mer hanterbart, detta är 

något som man börjar med för att hitta mönster i sina intervju och observations anteckningar. 

Det är svårt att kunna läsa och dra slutsatser i en text, om det inte finns någon ordning i 

texten. Genom att läsa igenom intervjuerna och observationerna kan det finnas händelser eller 

begrepp som återkommer, genom att benämna dessa skapas ett antal kategorier. När 

materialet är indelat i kategorier fortsätter kan dessa sättas i relation till varandra, detta brukar 

kallas tematisering. I tematiseringen försöker man hitta mönster bland koderna. Här ska jag 

som undersöker hitta de kopplingar som jag anser är mest betydelsefulla. Här försökte jag 

även sätta dessa kopplingar i samband med fallstudiens frågeställningar och teoretiska 
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utgångspunkt, men också den kunskap som jag nådde när jag kodade intervjuerna och 

observationsanteckningar. Det sista steget kallas summering, i detta steg drog jag slutsatser 

från det material som jag tagit fram. 

3.6 Trovärdighet 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av två metoder. Detta gör att 

min fallstudie blir mer tillförlitlig. Trost(2005) skriver att om fler delmetoder används för att 

få fram material, genom det får man fram mer material som går att lita på. En sak som kan ha 

gjort att lärarna inte vill diskutera mer negativa bitar av deras egna läs- och 

skrivsvårighetsprogram är att de inte vill ge en dålig bild av deras metoder. De har kanske 

med avsikt gett en mer positiv bild än vad det är i verkligheten.  

En annan faktor som kan ha påverkat är att intervjuerna och observationerna genomfördes på 

engelska, detta kan ha påverkat resultatet. Men jag tycker inte att engelskan var ett problem 

när studien gjordes. Jag spelade också in intervjuerna och jag har därför kunnat gå tillbaka om 

jag tyckt att något varit oklart, vilket har varit en fördel. Detta gör också att min studie blivit 

mer trovärdig. Jag skrev även rent observationerna direkt för att jag skulle ha lektionerna 

färskt i minnet när jag skrev rent dem.  

3.7 Forskningsetik 

Under detta examensarbete har jag utgått från vetenskapsrådets fyra principer som antogs av 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Dessa principer är 

informationskravet, där jag som forskare måste berätta forskningens syfte för de som är 

involverade. Det andra är samtycket, som handlar om de som medverkar i studien ska 

bestämma själva hur de vill medverka. Därefter kommer konfidentialitetskravet, detta krav 

innebär att forskaren ska ge de som medverkar konfidentialitet. Den personliga information 

som forskaren ska bevaras så att ingen utomstående kan få tag på den. Det sista kravet heter 

nyttjandekravet, forskaren får bara använda information om enskilda personer till forskningen 

(Dimenäs, 2006).  

Det första jag gjorde när jag skulle göra fallstudien var att meddela att jag skulle skriva om 

läs- och skrivsvårigheter, samt syftet med undersökningen. Jag frågade själv lärare om jag 

kunde få intervja dem och även när jag ville observera en viss lärares lektion. Detta för att de 

skulle kunna bestämma om de ville vara med när jag undersökte mitt syfte på skolan. Innan 

jag gjorde intervjuerna och observationerna berättade jag också att jag inte skulle ange deras 

namn i studien. Den data som jag samlat in både intervjuer och observationer har jag sett till 

att ingen annan kan få ta del av. När jag transkriberat intervjuerna har jag använt mig av 

fiktiva namn för att inte avslöja lärarnas eller elevernas riktiga namn. 
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4. Resultat 
Nedan kommer jag att presentera det resultat som jag kommit fram till både intervjuerna och 

observationerna. Jag kommer att analysera resultatet löpande i texten. Jag kommer att 

presentera resultatet utifrån de olika frågeställningarna. Citaten som är i detta avsnitt är 

översatta från engelska till svenska av mig.  

4.1 Observationer 
Nedan kommer jag att presentera det resultat av de observationer som jag genomförde på 

skolan. När jag genomförde observationerna hade jag speciella punkter som jag skulle titta på. 

Den första var att fokusera på hur läraren genomförde testet och lektionerna, samt att titta på 

hur läraren arbetade under lektionens gång.   

PM benchmark test  

Testet gjordes med en flicka i år 3. Eleven och klassläraren sitter i ett rum utanför 

klassrummet, där de kan sitta ostörda. Läraren inleder med att säga att de ska göra ett PM 

benchmarking test. Eleven verkar lugn, det märks att hon gjort testet tidigare.  Läraren börjar 

med att ta fram den bok som eleven ska läsa. De börjar prata om bokens framsida och läraren 

ställer sedan frågor om bokens titel och författare. Läraren har ett papper framför sig, med 

bokens text på, läraren bockar av varje ord som eleven uttalar korrekt. När eleven säger fel 

ord skriver läraren ner ordet på pappret. När eleven läst ut boken ställer läraren frågor till 

eleven. Frågorna var både enkla och svåra, några frågor behandlade händelser i texten medan 

andra frågor var mer förståelse frågor.  

Hur läraren arbetade 

Testet är till för att se vad eleven kan, detta gjorde att läraren inte uppmärksammade några 

rätta eller felaktiga svar. Flickan var inte tagen av situationen och det märktes att flickan hade 

gjort testet ett flertal gånger tidigare. Läraren var väldigt vänlig och tog det lugnt med flickan 

under testets gång.  

Learning support – läsning 

Eleverna kommer till specialpedagogens rum. Det är sex elever som deltar vid detta 

lektionstillfälle. Lektionen är 40 minuter lång. Läraren säger åt eleverna att de ska hämta den 

magiska pennan, hörlurar och boken som de läste igår. När eleverna lyssnar på ljudböckerna, 

tas en elev åtsidan som får göra ett PM benchmark test.  

När eleverna läst klart böckerna samlas eleverna vid ett bord. Läraren har tagit fram bokstäver 

och de ska bilda ord som är tre bokstäver långa. Eleverna har ett visst antal bokstäver framför 

sig, men alla elever har olika bokstäver. När läraren säger ett ord, ska eleverna bilda det ordet  

tillsammans.   

Därefter är det dags för den vägledda läsningen. Läraren delar ut böcker till eleverna och 

behåller en själv. De börjar att prata om bokens framsida, sedan om bokens titel och 

författare. Eleverna får sedan läsa självständigt en sida åtgången, när eleverna läst klart ska de 

vända boken upp och ner för att visa att de har läst klart sidan. Läraren frågar efter varje sida 

om eleverna tyckte att något som de läst i texten var konstigt eller svårt. Om eleven har svårt 

att uttala ordet, frågar läraren vilken bokstav ordet börjar med. Det kan också vara att en elev 
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inte vet vad ett ord betyder, då frågar läraren om någon annan av eleverna vet vad ordet 

betyder. Detta kan vara de strategier som läraren använder för som Holliday & Winch(2006) 

skriver att att lista ut okända ord och fokusera på textens betydelse. Läraren ställer även frågor 

om texten för att se att eleverna förstått de det läst. Detta kan leda till diskussioner mellan 

eleverna. När de läst färdigt boken får eleverna den i hemläxa. Läraren avslutar sedan 

lektionen.     

Hur läraren arbetar? 

Eleverna och läraren har en bra relation till varandra, som märks för att de skrattade med 

varandra under lektionens gång. Det märks också att eleverna litar på pedagogen, de hade inte 

inte svårt för att säga till om de inte förstod något i texten eller om de inte kunde uttala ett ord. 

Läraren var under lektionens gång väldigt positiv när en elev klarar något och uppmuntrande 

när en elev stöter på problem. Till exempel sa hon ofta ”God girl!” eller ”Well done!”. Om 

eleven inte klarade lösa en uppgift eller problem hade hon alltid en väldigt lättsam ton till 

eleven.   

Learning support – skrivning 

Eleverna kommer till specialpedagogens rum, eleverna är sju stycken. Pedagogen säger att de 

kan sätta sig på mattan, som är klassrummets golv framför whiteboarden. När alla sitter ner 

börjar pedagogen prata om olika känslor och hon börjar med arg. Hon frågar eleverna hur de 

känt när de varit arga? Eleverna får sen diskutera händelser då de känt att de var arga. De 

pratar även om andra ord som kan användas för att beskriva den känslan. Detta tar Björk och 

Liberg(2002) upp att genom att ställa frågor kan eleverna få en förförståelse om vad de vill 

skriva om (Björk & Liberg, 2002).  

Pedagogen tar sedan fram ett blad med olika ansiktsuttryck och över det står det vilken känsla 

som det ska föreställa. Eleverna får sedan välja tre av dessa ansiktsuttryck som de sedan, ska 

skriva tre meningar om. De ska skriva om egna erfarenheter då de känt att de varit arg och de 

ska då beskriva hur de kände att de var arga. Det märks att eleverna har svårt att skriva om 

egna minnen. Specialpedagogen går fram till dessa elever och diskuterar hur de kände vid ett 

visst tillfälle.   

Hur läraren arbetar? 

Även under den här lektionen märks det att eleverna har stor tillit för pedagogen. Det märks 

också att eleverna trivs i gruppen de är i, alla eleverna vågar diskutera med varandra. 

Pedagogen är under lektionen väldigt engagerad, positiv och uppmuntrande för att eleverna 

ska klara av olika svårigheter.      

4. 2 Intervjuer 
Jag kommer nedan att presentera det resultat jag fick från de intervjuer som jag gjorde. 

Resultatet kommer att presenteras efter uppsatsens frågeställningar.  

Hur uppmärksammar pedagogerna läs- och skrivsvårigheter?  
Informanterna förklarar först att den nyzeeländska skolan har en nationella krav när det 

kommer till både läsning och skrivning. Eleverna ska ligga på en viss nivå när de går i alla 

årskurser. I läsningen har skolan 30 olika svårighetsnivåer. När eleverna går i årskurs två ska 
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de läsa på nivå 18 och när eleverna går i årskurs tre ska de läsa på nivå 21. När det kommer 

till skrivningen ska eleverna också ligga på en viss nivå vid en viss årskurs. Men den har bara 

sex svårighetsgrader. När de går i årskurs två ska de ligga på ett och när de går i årskurs tre 

ska de ligga på en och halv till två.  

På frågan hur de bedömer vilken nivå eleverna läser på berättar lärarna att de använder sig av 

ett test som heter PM benchmark reading assessment test. Lärarna gör det här i alla årskurser 

en i början av årskurserna och en gång i slutet. Detta för att se vilken nivå eleverna ligger på 

och då främst för att se om eleverna ligger nedanför de nationella kraven. De gör ett test i 

slutet av årskursen för att se hur eleven har utvecklats under läsåret. Det är klasslärarna som 

gör testen med eleverna. De elever som ligger nedanför de nationella kraven får gå på något 

som skolan kallar learning support.  

När alla lärare registrerat elevernas resultat ser jag vilka elever 

som inte nått upp till de nationella kraven. De här eleverna får 

då gå till learning support,  dit elever går om de behöver extra 

hjälp i skolan. Jag försöker dela in eleverna i grupper där 

eleverna ligger på liknande läsnivåer. 

                                                                           Mary, Specialpedagog  

PM benchmark testen kommer i kit som innehåller ett antal böcker på varje nivå. Det finns ett 

test till varje bok. På frågan hur PM benchmark testet fungerar berättar lärarna att det finns 

fyra delar i testet. Den första delen är läsning, eleven får då läsa en bok högt för läraren och 

läraren prickar av de ord eleven har svårigheter med. Här tittar läraren på elevernas flyt i 

läsningen samt på de strategier som eleverna använder. Därefter får eleven återberätta det 

eleven har läst. I den tredje delen ställer läraren frågor på texten för att se om eleven förstår 

texten. Läraren får sedan sammanställa det och göra en analys hur eleven kan utveckla sin 

läsning. Om nivån är för enkel eller för svår för eleven gör läraren tester till de kommer fram 

till den rätta läsnivån eleven ligger på.  

Två av lärarna berättar att alla skolor i Nya Zeeland testar eleverna för att ta reda på vilken 

nivå de läser på. Men lärarna berättar också att PM benchmark testet inte används av alla 

nyzeeländska skolor. En annan anledningen än att det visar vilka elever som har 

lässvårigheter, till att skolan använder sig av det här testet är för att detta test är lätt att 

dokumentera. De menar att de vill ha en kontinuitet och stadga i skolan, eftersom att skolan är 

väldigt stor.  

Klasslärarna är väldigt positiva till PM benchmark assessment testen av många olika 

anledningar. Lärarna får genom testet veta om en elev har lässvårigheter och behöver extra 

hjälp. Men  lärarna berättar också att testet kan vara ett hjälpmedel som de kan använda sig av 

när de ska hjälpa eleven vidare i sin läsutveckling. De berättar också att de kan genom testet 

se var eleven brister i sin läsning. En lärare säger så här om testet:  

PM benchmark testen ger dig en varningsklocka om något inte 

står rätt till hos eleven. Du får en bra uppfattning om elevernas 

läsbeteende och var luckorna finns. Du får också en bra bild om 
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eleven har haft dålig eller begränsad livserfarenhet, och att de 

på så sätt inte alls känner till det de läser om i skolans böcker.  

                                                                                                            Lily, klasslärare 

Testet är alltså inte bara bra för att det visar att en elev har problem läs- och skrivinlärnignen. 

Den visar även var eleven brister i sina kunskaper. Winch och Holiday (2006) anser att det är 

viktigt för lärarna att veta var eleverna brister i sin läsning. Detta för att lärarna på bästa sätt 

ska kunna hjälpa eleverna från lässvårigheterna. Björk och Liberg(2002) menar att om 

eleverna inte har växt upp med några aktiviteter som liknar skolans som till exempel 

frågelekar, pussel och samtal. Kan det göra att eleverna känner sig obekväma inför skolan och 

dess aktiviteter.  

Lärarna berättar att de inte bedömer elevernas skrivförmåga på samma sätt. Klasslärarna 

upptäcker att en elev har problem med skrivandet genom att hela tiden titta på det eleverna 

skriver i klassrummet. Eleven ska även i skrivandet ligga på en viss nivå i en viss årskurs. I 

dessa nivåer finns det beskrivningar vad en elev ska uppfylla vid en viss nivå. En klasslärare 

menar att läsning och skrivning hänger ihop, att de flesta elever som har lässvårigheter har 

också skrivsvårigheter. Fridolfsson(2008) poängterar också detta och menar att läs och skriv 

förmågorna hör ihop och att de samtidigt kan stödja varandra. Klassläraren lägger dock till att 

lära sig skriva är svårare än att lära sig läsa.  

Det är ofta en fördröjning efter läsningen. Jag är inte helt säker 

på varför men jag tror att barn tycker att det är svårare att 

skriva. Det finns ytterligare ett lager av komplexitet vid  

skrivning. 

                                                       Lily, Klasslärare  

Klassläraren tror att elever tycker att det är svårare att skriva än att läsa. Detta för att det finns 

mycket annat som eleverna ska tänka på när de skriver. Ljungdal och March(2006) anser att 

det finns behov av tydliga nationella krav när det kommer till läsning och skrivning. Men när 

det kommer till den kreativa skrivningen kan det vara svårt att bedöma, eftersom att texterna 

kan vara väldigt känsloladdade.  

 

Sammanfattning  

Informanterna berättar att de har olika nationella krav när det kommer till läsning och 

skrivning. Om en elev inte har nått upp till dessa krav visar det att eleven har 

svårigheter.  Skolan uppmärksammar lässvårigheter och skrivsvårigheter på olika sätt. Vid 

läsningen använder sig lärarna av ett test som kallas PM benchmark assessment test. Detta test 

mäter elevernas flyt i läsningen, vilka lässtrategier de använder samt elevens läsförståelse. 

Lärarna tycker att detta test är bra för att det uppmärksammar inte bara om eleven har 

lässvårigheter, utan också identifierar var elevernas svårigheter ligger. Det är en vägledning 

för lärarna hur de ska hjälpa eleven att övervinna dennes svårigheter. När det kommer till 

skrivningen tittar lärarna väldigt noga i böckerna de skriver under lektionerna, och markerar 

för att hålla koll på vad eleverna ligger i skrivningen. En specialpedagog berättar att låta 
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eleverna diskutera med varandra är en bra metod som hon använder sig av. Genom att 

diskutera kan eleverna komma få tips och idéer om vad de kan skriva om. 

Hur arbetar skolan med läs- och skrivsvårigheter?  
Informanterna berättar att skolan använder sig av PM benchmarking för att uppmärksamma 

de elever som behöver själp med läs- och skrivinlärning. Dessa elever får gå till något som 

skolan kallar learning support, där de fokuserar på att utveckla elevers läs- och skrivinlärning. 

Det är specialpedagogerna som arbetar med learning support. De berättar att lektionerna 

innehåller tre moment: Rainbow Reading, vägledd läsning samt en minilektion.   

Eleverna som går till learning support är indelade i mindre grupper om sex till sju personer, 

indelningen är även tänkt efter elevernas förmågor. Specialpedagogerna berättar att de börjar 

med Rainbow Reading, som är upprepad läsning och som går ut på att eleverna lyssnar på 

ljudböcker och samtidigt följer med i texten. Skolan använder sig bara av en del av 

programmet Rainbow Reading. Dobson(2013) anser att programmet fungerar bättre när det är 

en del av ett större läsprogram. Lärarna brukar kalla den mp3 som ljudböckerna finns i för den 

magiska pennan. Eleverna lyssnar på samma bok en hel vecka. Detta för att eleverna ska bli 

vana med texten. Lärarna berättar att det är en väldigt bra metod som ger resultat. Den är till 

för att förbättra elevernas förståelse samt att eleverna ska bli bättre att läsa med flyt. 

Wheldall(2000) anser att eftersom att eleven läser samma text flera gånger ökar flytet i 

läsningen.  Lärarna berättar också att det kan göra att eleverna tycker att det blir roligare att 

läsa. En specialpedagog berättar:  

Det ger eleverna en möjlighet att läsa med utan att behöva 

anstränga sig alltför mycket när de läser. 

                                                                                       Mary, Specialpedagog 

Specialpedagogerna berättar att en stor del av learning suport-lektionerna går till den vägledda 

läsningen. Pedagogerna förtydligar att de använder sig av en tyst form av vägledd läsning. 

Eleverna får läsa självständigt en sida åt gången. Läraren fokuserar sen på det eleverna 

upplevde som svårt och ger tips på olika strategier. Alla lärare menar att det finns många 

fördelar  med den vägledda läsningen. Det är ett bra sätt att jobba på för att läraren kan 

fokusera på ett fåtal elever och se vad de behöver utveckla. Lärarna anser också att den 

utvecklar eleverna till självständiga läsare. En av klasslärarna berättar också att hon tror att de 

mindre grupperna kan vara en fördel för eleverna:  

En annan fördel är att eleverna är placerade i grupper där de har 

liknande läsförmågor. Eleverna kan lära från varandra när de är  

tillsammans med andra elever. Detta gör att det inte blir 

stressigt för eleverna när de läser och att eleven kan bygga upp 

sitt självförtroende. Det här kan göra att elevens motivation för 

att läsa ökar.  

                                                                                          Amanda, klasslärare 
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Läraren anser att de mindre grupperna kan vara en fördel för eleverna. Det blir inte stressigt 

för eleverna och de kan bygga upp ett bra självfötroende. Glentow(2006) tycker tvärtom att 

den enskilda undervisningen är den bästa undervisningsformen när det kommer till att arbeta 

med läs- och skrivsvårigheter. Detta för att eleven inte ska behöva konkurrera om lärarens 

uppmärksamhet och stöd med andra elever.  

Pedagogerna berättar att varje learning support lektion innehåller en mini-lektion. Den är 

utvecklad speciellt för de elever som läser en specifik text. Det kan vara hur ord formas eller 

hur eleverna ska titta för att förstå vad en mening betyder. En av specialpedagogerna berättar: 

Mini-lektionerna fungerar som extra kunskap som eleverna får 

under lektionen. Eleverna som går på learning support har ofta 

luckor när det kommer till läsningen. Lektionerna ser därför 

olika ut från grupp till grupp. I vissa grupper kan jag till 

exempel jobba med ord eller en grupp av ord som är krångliga 

för en del elever. Jag jobbar även mycket med hur ord avlutas 

till exempel –ng eller -ed. 

                                                                                          Mary , Specialpedagog 

Speciallärarna har under learning support mini-lektioner där de går igenom sådant som 

eleverna behöver extra träning på. Fridolfsson(2008) menar att det är viktigt att barn som har 

läs- och skrivsvårigheter ska få möjlighet att träna olika läs- och skrivaktiviteter. Lärarna  

berättar att eleverna går till learning support tre gånger i veckan, både för att arbeta med 

läsning och skrivning. Eleverna går till learning support när de har till exempel läsning i 

klassrummet. Därigenom tappar inte elverna klassrumsundervisningen helt. Det är lättare för 

eleverna att gå tillbaka till klassrummet om de fortfarande vet hur det går till i klassrummet.   

På frågan vad informanterna fokuserar på när det kommer till läs- och skrivinlärning får jag 

olika svar. De yngre lärarna pratar om avkodning och förståelse, medan de äldre lärarna 

lägger mer fokus på den fonologiska medvetenheten. En av de äldre lärarna lägger även stor 

vikt vid dessa, men nämner mest den fonologiska medvetenheten. En av de äldre lärarna säger 

så här: 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att dessa elever har en bra 

fonologisk grund. Om elverna har detta, är det en stor hjälp när 

de ska avkoda ord och de förstår även hur ett ord är uppbyggt. 

Detta hjälper eleverna inte bara vid läsning, utan även när de 

ska skriva egna texter.    

                                                                 Lily, klasslärare 

Det märks att det finns en skillnad mellan de äldre och yngre lärarnas sätt att tänka kring läs- 

och skrivsvårigheter. De äldre lärarna diskuterar hur viktigt det är att fokusera på den 

fonologiska medvetenheten. Eleverna kan om de har fonologisk medvetenhet avkoda ord samt 

förstå hur ett ord är uppbyggt. De yngre lärarna pratar endast om avkodning och förståelse. 

Informanterna tar upp två nackdelar med skolans learning support-lektioner. Den första är att 

eftersom det går många elever på skolan, kan de mindre grupperna blir förstora. Det kan 
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också vara att vissa elever inte klarar av att vara i mindre grupper, vissa elever kan behöva 

enskild undervisning.  

På frågan vad som händer med eleven när denne har nått upp till den givna nivån. 

Specialpedagogerna berättar att eleverna får då gå tillbaka till den vanliga 

klassrumsundervisningen, men både klassläraren och specialpedagogen håller ett öga på 

elevens fortsatta utveckling i klassrummet. Om eleven inte klarar av att acklimatisera sig till 

den vanliga undervisningen får eleven komma tillbaka till learning support. Men 

specialpedagogerna tillägger även att de försöker vara säkra att eleven klarar att komma 

tillbaka till klassrumsundervisningen, innan eleven får gå tillbaka.  

Specialpedagogerna berättar för att hålla koll på elevens utveckling gör de PM benchmarks 

assesssment tester, varannan vecka. Specialpedagogerna gör det när de andra eleverna gör 

rainbow reading. En lärare anser att testet är bra för att då kan du se elevens utveckling och 

vad denne behöver träna mer på.  

När det kommer till skrivningen berättar en av klasslärarna: 

Det kan vara en ren plåga att få eleverna skriva ner någonting i 

början, men alltmer de skriver blir de bättre och bättre.  

                                                                                       Lily, klasslärare 

Det största problemet som en av lärarna tar upp är att få eleverna att överhuvudtaget skriva 

ner något. Men när eleverna gör det mer och mer blir också deras skrivning bättre. Därför är 

det den första tiden som är som jobbigast, både för läraren och eleven. När eleverna går på 

learning support som fokuserar på skrivningen menar specialpedagogerna att det främst 

handlar om hur eleverna ska komma igång att skriva. Det som gås igenom på learning support 

kan handla om många olika saker, allt ifrån att komma på idéer vad eleven ska skriva om till 

hur man ska skriva en mening. Även i skrivningens learning support är eleverna indelade i 

grupper. En specialpedagog berättar att en bra metod som hon ofta använder sig av är att hon 

låter eleverna diskutera med varandra. Det gör att eleverna får tips och idéer om vad de kan 

skriva om. Björk och Liberg(2002) menar om man ställer en rad frågor om vad eleverna vill 

skriva om kan eleverna få en förförståelse och helhetsuppfattning om vad de ska skriva om. 

Pedagogen berättar också att det är viktigt att eleverna kan använda sig av sina egna 

erfarenheter och övriga kunskaper när de skriver. Det här instämmer Björk och Liberg(2002) 

med, de anser att det är viktigt att elever lär sig använda sin omvärldskunskap. Detta för att 

när eleverna läser och skriver bygger de upp en förförståelse av det som de läser och ska 

skriva. 

Sammanfattning 

När eleverna har läs- och skrivsvårigheter får de gå till något som kallas learning support. De 

skiljer läsningen och skrivningen åt. Learning support-lektionerna när de fokuserar på läsning 

innehåller tre moment: Rainbow Reading, vägledd läsning samt en mini-lektion. I learning 

support-lektionerna då de fokuserar på skrivning, pratar specialpedagogerna om att det är 

viktigt att diskutera och skriva mycket. De ser många positiva bitar med learning support-

lektionerna eftersom att det har visat att de ger bra resultat. Men det finns även nackdelar och 
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dessa är att de är rädda att det kan bli förstora grupper. En annan nackdel är att vissa elever 

klarar inte av gruppundervisningen utan behöver enskild undervisning. När eleven läser på 

den nivån denne ska göra får eleven gå tillbaka till klassrumsundervisning. Klassläraren och 

specialpedagogen har ett öga om eleven klarar av att att vara med i klassrummet, om eleven 

inte klarar detta får eleven gå tillbaka till learning support. 

Vad har pedagogerna för åsikter om Reading Recovery programmet? 
Det var ingen av lärarna som ansåg att Reading Recovery var ett dåligt program. De menade 

på att alla metoder har både nackdelar och fördelar. Alla lärarna var positiva till Reading 

Recovery för att de kan erbjuda elever enskild undervisning. Klasslärarna berättade att det kan 

vara svårt att ge de elever som har svårigheter det stöd de behöver. Det var två av klasslärarna 

som menade att mindre grupper i den vägledda läsningen inte hjälper alla elever som har läs- 

och skrivsvårigheter.    

Jag tycker att Reading Recovery programmet är en bra 

undervisningsform eftersom att den har enskild undervisning. 

Det är bra med mindre gruppundervisning för att eleverna kan 

lära av varandra. Men samtidigt finns det elever som kommer 

efter och kan behöva enskild undervisning. 

                                                                                                              Lisa , klasslärare 

Glentow(2006) håller med om att den enskilda undervisningen är den bästa för att hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Men lärarna menar  också att det kan vara bra att 

använda sig av olika metoder, detta för att eleverna lär sig på olika sätt. De jämför då med hur 

skolan arbetar med läs- och skrivsvårigheter. De använder till exempel inte hela Rainbow 

Reading-programmet utan bara ljudbok delen som bara  är en del av programmet Rainbow 

Reading. Iquainta menar att den vägledda läsningen innehåller olika former av lärande. Detta 

gör att den vägledda läsningen kan ses som flera metoder i en. Många av lärarna tar också upp 

att det är bra för eleverna att få arbeta tillsammans med andra elever för då vet dem att de inte 

är ensamma. De vet att de försöker nå samma mål tillsammans och det ger dem 

självförtroende. Lärarna tror också att det hjälper fler elever om lärarna använder sig av flera 

olika metoder. De menar att de då nå ut till fler elever om de använder sig av olika 

arbetsformer, eftersom att elever lär sig på olika sätt. Fridolfsson(2008) instämmer i detta, att 

alla elver är olika och eleverna kan behöva undervisas med olika undervisningsmetoder. 

Klasslärarna tror att specialpedagogerna har hittat metoder som kan hjälpa de flesta elever.      

Genom att vi använder olika metoder som guidad läsning, 

Rainbow Reading och även små minilektioner så tror jag att vi 

kan nå ut till fler barn. Vi har skapat vår egen Reading 

Recovery som fungerar för oss. 

                                                                                           Amanda, klasslärare 

Den pedagog som var utbildad Reading Recovery-lärare menar att det finns många fördelar 

med progarmmet, men att den kanske inte passar alla elever som har läs- och skrivsvårigheter.  
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Reading Recovery-programmet är på många sätt en väldigt bra 

metod. Men samtidigt tycker jag att de elever som väljs ut för 

programmet kanske inte är de rätta eleverna. Till exempel  när 

jag arbetade som reading recovery lärare, hade jag en elev som 

var från Stillahavsöarna och han pratade inte så bra engelska. 

Den här eleven utvecklades inte så mycket under programmet. 

Därför kanske inte Reading Recovery var den bästa metoden för 

honom.  

                                                                                        Bianca, klasslärare     

Detta problem tar även McDowell et al(2005) upp i en studie om Reading Recovery. De fann 

att elever som är Maori och elever från Stillahavsöarna inte hade stor framgång i programmet. 

Chapman et al(2013) skriver att Reading Recovery kan hjälpa en del elever som har läs- och 

skrivsvårigheter, men inte de elever som behöver mest hjälp.             

Lärarna berättar att det finns två anledningar till att skolan inte använder sig av Reading 

Recovery. Den första anledningen är att det är enskild undervisning och att skolan är alldeles 

för stor för att kunna använda sig av Reading Recovery. Glentow(2006) som tidigare nämnts 

anser att den enskilda undervisningen är den som passar bästa när det kommer till läs- och 

skrivsvårigheter. Skolan skulle  inte kunna erbjuda så många av eleverna den undervisningen. 

Men informanten tillägger också att Reading Recovery är en mycket bra metod, men den 

skulle inte fungera på den skolan. 

Om jag skulle använda mig av Reading Recovery skulle jag 

kunna ha fyra elever per dag. De har jag kanske i 15 veckor och 

i år har vi sex klasser i år två där det är 25 till 30 elever i varje 

klass. Vi skulle inte kunna erbjuda den undervisningen till 

tillräckligt många elever. 

                                                                                           Mary,Specialpedagog                         

                                                                               

Den andra anledningen är att det är en finansieringsfråga. En stor nackdel med Reading 

Recovery är att det är väldigt dyrt, eftersom det handlar om enskild undervisning. En av 

lärarna berättade att skolan använde sig av Reading Recovery tidigare, men att de ansåg att 

det var för dyrt och lade pengarna på annat. Forskarna Reynolds och Wheldall(2007) skriver 

att skolor som har Reading Recovery har börjat tänka över om programmet är 

kostnadseffektiv nog för att ha kvar.  Skolan har istället skapat en modell då de använder sig 

av vägled läsning i mindre grupper för att kunna hjälpa flera elever. Pengar har i stället lagts 

på speciallärare som tar upp till sex elever i varje grupp. Lärare som arbetade när skolan 

använde sig av Reading Recovery menar att learning support hjälper eleverna bättre.  En 

klasslärare som är utbildad Reading Recovery lärare berättar:  

Förra året hade jag en elev som i början av år 3 låg på nivå 10 

och eleven gick till learning support ett helt år. När jag gjorde 

om testet i slutet av året låg eleven på nivå 18. Det är en 
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fantastisk utveckling och det är en sådan utveckling som man 

ser om man använder sig av Reading Recovery metoden. 

                                                                                                              Bianca, klasslärare 

Sammanfattning  

Det var ingen av informanterna som var negativ till Reading Recovery. De ansåg att 

programmet hade både för- och nackdelar som alla metoder har. De gillade att i Reading 

Recovery används  enskild undervisning, det är vissa elever som måste ha enskild 

undervisning. Men de menar ändå att den vägledda läsningen är bra, för att då kan eleverna 

vara tillsammans och kan då hjälpa varandra. Lärarna anser också att det kan vara bra att 

använda sig av flera olika metoder för att kunna nå ut till fler elever. Skolan använder inte 

Reading Recovery för att den har enskild undervisning och det finns för många elever på 

skolan för att kunna erbjuda den undervisningen till de elever som behöver den. Det är också 

en finansieringsfråga eftersom att programmet är väldigt dyrt att använda sig av 
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5. Slutsats och Diskussion  
Syftet med detta arbete var att nå kunskap hur en skola på Nya Zeeland arbetar med läs- och 

skrivsvårigeheter. Under det här avsnittet kommer jag att diskutera några av de resultat som 

jag fått under denna studie. Jag kommer även att ta upp för- och nackdelar med de arbetssätt 

som de använder sig av på skolan där jag gjort min fallstudie och jämföra hur det sett ut i de 

skolor jag har varit i Sverige. Det kommer även finnas en diskussion om metodformerna 

intervjuer och observationer som jag använde mig av för att samla in material till resultatet.   

5.1 Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter 
Det som jag tycker att de gör bättre i skolan på Nya Zeeland är främst när det kommer till att 

uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter. Speciellt när det kommer till lässvårigheterna med 

PM benchmark testet som skolan använde sig av. Jag har fått uppfattningen att vi i Sverige 

använder mer av observationer för att se om en elev har läs- och skrivsvårigheter. 

Fridolfsson(2008) anser att observationer är bra men att det kanske inte är tillräckligt. Man 

missar till exempel att titta på hur eleven avkodar texter. Jag tycker att PM benchmark testet 

verkar bra dels för att du får reda på om eleven ligger i riskzonen för att ha svårigheter med 

läsningen, dels för att du får reda på var svårigheterna hos eleven ligger. Detta tycker jag är 

positivt, eftersom att det kan hjälpa dig som lärare hur du ska arbeta vidare med dessa elever. 

Det som är negativt är att det tar väldigt mycket tid och lärarna på skolan i Nya Zeeland 

kunde få en dag ledigt för att bara göra tester med eleverna, detta skulle inte fungera i Sverige. 

Vi har inte den lärarkraften i Sverige för att kunna göra det. 

5.2 Hur arbetar lärarna med läs- och skrivsvårigheter 

Det är intressant att de yngre och äldre lärarna svarar annorlunda på frågan hur de arbetar med 

läs- och skrivsvårigheter. De äldre de nämnde att det fonologiska var en viktig bit som 

eleverna behöver, medan de yngre pratade om avkodning och förståelse. Men de två 

sistnämnda var något som alla lärare tyckte var viktigt. En anledning till detta kan vara att 

lärarutbildningen, har förändrats under de senaste åren eller att de äldre lärarna har mer 

erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter. En av de äldre lärarna berättar att det 

skedde en förändring i det nyzeeländska skolsystemet under 1980-talet. De slutade lära ut 

fonologisk medvetenhet, grammatik och de tränade inte eleverna att stava ord. Tanken var att 

eleverna skulle lära sig detta genom att läsa och skriva. Hon berättar att 80% av eleverna gör 

det, men att det finns 20% som inte gör det. Det är därför hon fokuserar mycket på dessa 

förmågor. 

Rainbow Reading är en metod som var ny för mig inför detta arbete, jag har varit med då 

elever använt ljudböcker och de fått läsa med. Men inte att det var varit ett helt program. Det 

är inte förrän nu jag förstår varför lärare använder sig av det. Det är en metod som jag ser 

positivt på inte bara för att det kan förbättra deras läsning. En av lärarna berättade att metoden 

gör att eleverna inte behöver kämpa lika mycket för att läsa när de läser med när de lyssnar på 

ljudboken samtidigt. Jag tror att den här metoden kan göra att eleverna som tycker att det är 

svårt och tråkigt att läsa kan få läslust igen. Om det samtidigt kan förbättra elevernas 

förståelse och flyt. Men då tycker jag att det ska vara en del av ett läsprogram, kanske inte 

bara använda Rainbow Reading. Men det finns klart nackdelar med programmet. En nackdel 
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är att det är dyrt att köpa in. Men eftersom att metoden passar bäst till specialundervisningen 

behöver man inte köpa jättemånga.   

I den här skolan användes gruppundervisning där de hade Rainbow Reading, vägledd läsning 

och mini-lektioner. I de skolor i Sverige som jag gjort min verksamhetsförlagda utbildningar 

på har vart med om olika scenarion. De elever som har haft svårigheter i de klasser som jag 

har varit i har ofta gått till specialpedagogen och fått enskild undervisning. Ibland har eleverna 

blivit indelade i grupper och eleverna har då fått läsa högt för läraren. Men det var inte som 

den vägledda läsningen som hölls på skolan på Nya Zeeland. Det har också förekommit att 

elever med läs- och skrivsvårigheter har fått använda sig av ljudböcker och läsa med i boken. 

Det är det skolan använde sig av i Rainbow Reading. I svenska skolor som använder sig av 

ljudböcker är säkert målet detsamma som i den nyzeeländska skolan som jag gjorde min 

fallstudie på. Alltså som Dobson(2013) skriver underlätta för elevens förståelse samt att få 

eleven att läsa mer flytande. Jag tror att Rainbow Reading är en bra metod som kan ge resultat 

men jag tror inte att man bara ska förlita sig på den. Anledningen till att skolorna i Sverige 

som jag har varit på inte använt sig av mindre grupper när de ska hjälpa elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Kan det vara att dessa skolor inte har varit jättestora och att det då har passat 

bättre med att eleven har gått till specialpedagogen själv. Skolan i Nya Zeeland hade de till 

exempel sex klasser bara i årskurs 3.  

Den vägledda läsningen som skolan använde sig av gillar jag för jag tror precis som lärarna 

säger att elever lär av varandra. Lärarna i skolan på Nya Zeeland använde sig av vägledd 

läsning även i klassrummet. Om eleverna då får använda sig av vägledd läsning när de arbetar 

med läsning i learning support, tappar de inte heller klassrumsundervisningen. Det jag kan 

tycka är negativt med skolans form av vägledd läsning är att läraren frågar om eleverna hade 

några svårigheter efter att de hade läst en sida. Jag tror inte att alla elever vågar säga att de har 

problem med till exempel ett visst ord om ingen annan har problem med det. Iquanita(2006) 

anser att det krävs en skicklig lärare för att den vägledda läsningen ska vara en lyckad metod. 

Detta håller jag med om en lärare inte kan hjälpa eleverna med strategier för att bli bättre 

läsare är metoden misslyckad. Detta kan jag tycka är en nackdel med denna arbetsform, 

eftersom att alla lärare kanske inte har de egenskaperna.  

5.3 Enskild undervisning eller gruppundervisning 
Ett ämne som ofta kom upp i intervjuerna var enskild undervisning eller mindre 

gruppundervisning. Det kändes som att de föredrog gruppundervisningen men en del av 

lärarna ansåg att vissa elever kan behöva enskild undervisning. Glentow(2006) anser som jag 

tidigare nämnt att enskild undervisning är den bästa undervisningen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Jag tror säkert att den enskilda undervisningen som arbetsform är bra, 

eftersom att eleven får all av lärarens uppmärksamhet.  Men jag tror också att det kan bli en 

väldig omställning för eleven när denne ska gå tillbaka till klassrumsundervisningen och 

eleven inte har en lärare för sig själv längre. Men om det är elever som inte klarar av att vara i 

gruppundervisning är den enskilda undervisningen en metod som behövs. 
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5.4 Diskussion om metoderna 
För att få svar på mina frågeställningar, valde jag att använda mig av metoderna intervju och 

observation. Jag använde mig av fler metoder för att få fram material som är mer tillförlitligt 

än om man bara använder sig av en metod(Trost, 2005). En annan anledning till att jag 

använde mig av observationer var att få en inblick hur lärarna arbetade innan intervjuerna. Det 

för att få ett bra underlag för frågor som skulle ställas.  När jag tänker efter fick jag ut mer av 

intervjuerna, men jag tror samtidigt att intervjuerna inte skulle ha blivit lika bra om jag inte 

använt mig av observationer innan. Metoderna går hand i hand på ett sätt. 

Det märktes när jag gjorde första intervjun att jag inte var van vid att intervjua. Kvale(1997) 

skriver att den som intervjuar måste fatta snabba beslut om vilka frågor som ska ställas och 

hur dessa ska ställas. Under den första intervjun tyckte jag att det var svårt ställa bra 

följdfrågor. När jag tänkte tillbaka kom jag på att jag borde ställt den frågan. Men jag tycker 

att intervjuerna gick bättre och bättre för varje intervju som jag gjorde. Man lär sig av sina 

misstag. Nu i efterhand hade det kanske varit bra att göra en testintervju med någon för att på 

så sätt förbättra mig inför den första intervjun. Under observationerna kanske jag skulle ha 

gjort ett observationsschema. Jag visste innan lektionerna vad jag skulle fokusera på under 

observationerna, men anteckningarna hade kanske varit mer lättlästa om jag haft ett 

observationschema. Men eftersom att jag skrev rent anteckningarna nästan direkt jag fick 

tillfälle tycker jag ändå att ja fick med det som var viktigt.  

Intervjuerna genomfördes på engelska och det kan ha påverkat hur intervjuerna utfördes 

eftersom att engelska inte är mitt första språk. Jag tycker dock inte att det var ett stort problem 

för mig. Dessutom spelade jag in intervjuerna vilket har gjort att jag kunnat gå tillbaka om det 

är något som har varit oklart.    
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6. Framtida forskning 
Läs- och skrivsvårigheter är ett ämne som är väldigt stort och det går att gräva djupare i 

ämnet. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse med en annan skola i Nya Zeeland 

som använder sig av Reading Recovery, vilken skola som lyckas bäst med sina metoder. En 

annan jämförelse som också skulle vara intressant att göra är med en svensk skola.  

Det resultat som jag fått fram både utifrån intervjuer och observationer, är att metoderna 

fungerar bra och att eleverna verkar trivas med de arbetsformer som lärarna använder sig av. 

Men det skulle ändå vara intressant och se metoderna utifrån elevernas ögon. Vad känner och 

tycker eleverna om metoderna som skolan använder sig av.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
1. Hur uppmärksammar du läs- och skrivsvårigheter? 

2. Hur arbetar ni med läs- och skrivsvårigheter? 

3. Hur förbättrar Rainbow Reading elevernas läsning? 

4. Varför använder ni er av vägledd läsning? 

5. Vilka för- och nackdelar ser ni med den metoden? 

6. Vilka för- och nackdelar ser ni med learning support? 

7. Ser ni att eleverna gjort framsteg med learning support? 

8. Vad har ni för tankar kring Reading Recovery? Är ni positiva eller negativa till 

programmet? 

9. Varför använder sig er skola inte av programmet? 

 


