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Abstract 
 
 

The purpose of this survey is to compare how teachers in Sweden and Finland work on 

reading learning. In particular, I'm looking for answers how teachers work with pupils who 

have reading difficulties and what support systems they have in school. I study this through 

qualitative interviews with teachers in grades 1-2. The selection consists of three active 

teachers in Sweden and three active teachers in Finland. The collected material of the 

interviews has been compared to previous research done on the subject. Researchers' opinions 

about reading difficulties from different angles and what the benefits of early action mean are 

highlighted together with the interview material. The result shows that there is a clear 

difference between the support system in these countries and one can also see a difference in 

reading difficulties and when to use the support system. In the question of teaching the pupils 

how to read, teachers in Sweden and Finland are quite unanimous in what factors that are 

most important for the students' development. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att jämföra hur lärare i Sverige och Finland arbetar med 

läsinlärning. Framför allt söker jag svar på hur lärare arbetar med elever som uppvisar lässvå-

righeter och vilket stödsystem dessa elever har att tillgå. Detta undersöker jag genom kvalita-

tiva intervjuer med lärare i årskurs 1-2. Urvalet består av tre verksamma lärare i Sverige och 

tre verksamma lärare i Finland. Empirin som samlats in har ställts mot den tidigare forskning 

som gjorts på ämnet. Även forskares åsikter om bl.a. lässvårigheter från olika synvinklar och 

vad fördelarna med tidiga insatser innebär belyses tillsammans med intervjumaterialet. Resul-

tatet visar att det finns en tydlig skillnad mellan stödsystemet i de olika länderna och man kan 

även se en differens i frågor kring lässvårigheter och när insatserna bör sättas in. I frågan om 

läsinlärning är lärarna i Sverige och Finland ganska eniga i vilka faktorer som är mest bety-

delsefulla för elevernas utveckling.  
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1. Inledning  

 

Att lära sig läsa är den viktigaste kunskapen för ett barn att uppnå i skolan. Att skolan lär 

eleverna läsa är en uppgift mer angelägen än någonsin, då skriftspråket tar allt större plats i 

samhället och arbetslivet. Läskunnighet banar dessutom väg för oändliga möjligheter av 

ytterligare kunskap. Alla barn är olika och kommer till skolan med olika kunskaper, men för 

många av barnen är en god start avgörande om de ska lyckas med sin läsning (Lundberg & 

Herrlin 2014, s. 5-6). De flesta barn lär sig läsa utan vidare svårigheter, men för vissa barn 

kommer detta inte lika naturligt (Taube 2013, s. 47).  

 

 

 

Om inte de barn som stöter på lässvårigheter får stöd omgående, finns det alltså en stor risk att 

barnets utveckling bli lidande i alla skolämnen. Marjatta Takala, anställd vid Helsingfors uni-

versitet samt gästprofessor i Umeå, menar i en intervju för skolverket att i Finland satsar skolan 

på stöd redan i första och andra klassen för att fånga upp de eleverna med lässvårigheter från 

början. Satsningar på tidigt stöd med de små barnens läsförmåga kan vara orsak till Finlands 

omtalade goda kunskapsresultat (Skolverket 2016b).  

 

De goda resultaten i Finland har under flera års tid varit ett omdebatterat fenomen som många 

gånger jämförts med hur vi i Sverige presterat i undersökningar som t.ex. PISA. Fredriksson & 

Taube (2012, s. 193) menar att det land som det finns störst skäl för Sverige att lära utav är just 

Finland, då detta land enligt internationella undersökningarna är det land vi har mest gemen-

samt med. I debatten tas oftast tre olika faktorer upp för Finlands framgång inom skolväsendet: 

läroplanen, lärarutbildningen samt specialundervisningens organisering. Ett resultat av det fin-

ländska utbildningssystemet är den enastående goda läsfärdighet som elever visar upp redan i 

tidig ålder (Sahlberg 2012, s. 180). Många argumenterar att barnens goda läsfärdigheter i Fin-

Deras utveckling hänger på att skolan uppmärksammar dem och ger 
effektivt stöd för att möta deras svårigheter. Ges inget stöd tidigt i 
barnets läsutveckling kommer gapet i läsförmåga gentemot de övriga 
att växa och sätta spår i alla skolämnen (Myrberg 2007, s. 13). 
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land är ett resultat just på grund av att elever med lässvårigheter ges tidigt stöd (Fredriksson & 

Taube 2012, s. 193).  

 

Denna uppsats undersöker hur lärare i Sverige och Finland arbetar med läsinlärning, men 

undersökningens fokus är riktat mot elever med lässvårigheter och vilket stöd som finns att 

tillgå för dessa elever. Som tidigare beskrivits har Finland fått stor uppmärksamhet kring deras 

goda resultat i läsfärdighet, därför anser jag att det är intressant att jämföra om och hur de olika 

arbetssätten skiljer sig mellan Sverige och Finland, speciellt lärarnas syn på skolornas stödsy-

stem i relation med elever med lässvårigheter. Ytterligare en anledning till lockelsen av ämnet 

är då tidigare forskning i avhandlingar eller uppsatser som jag funnit, inte haft denna inriktning 

när det gjorts jämförelser mellan Sverige och Finlands skolor.  
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2. Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att jämföra hur lärare i Finland respektive Sverige arbetar med 

läsinlärning. Jag söker framför allt svar på hur pedagoger arbetar med elever som visar 

lässvårigheter och hur stödet ser ut för dessa elever. Undersökningen koncentreras till årskurs 1 

och 2 då läsinlärningen har huvudfokus i skolan.  
 

2.1 Frågeställningar 
 
Samtliga av undersökningens frågeställningar riktar sig till svenska respektive finska lärare och 

deras uppfattning: 

• Vilka faktorer är betydande för att kunna lära sig läsa? 

• Vad innebär lässvårigheter och hur kan man arbeta med det? 

• Vilket stödsystem finns för de elever som har lässvårigheter? 

 

2.2 Disposition 
 

Undersökningen är uppdelad i sex kapitel. I första kapitlet presenteras undersökningen genom 

en inledning som följs av andra kapitlet som tar upp syfte och frågeställningar. Det tredje 

kapitlet heter bakgrund och tar upp forskning och litteratur inom läsinlärning, lässvårigheter, 

stödinsatser samt styrdokument i Sverige och Finland och hur de förhåller sig till teorin 

sociokulturellt perspektiv. Vidare i nästa kapitel redogörs för mitt metodval och hur jag 

genomfört studien och bearbetat mitt material, även hur urvalet ser ut samt vilka etiska aspekter 

som tagits hänsyn till. I kapitel fem presenteras resultatet av undersökningen utifrån tre olika 

kategorier: viktiga delar i arbetet med läsning, lässvårigheter samt stödsystem i Sverige och 

Finland. Undersökningen avslutas med ett diskussionskapitel där diskussion kring metod och 

resultat förs i förhållande till tidigare forskning som tagits upp. 
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3. Bakgrund 
 

Denna forsknings- och litteraturgenomgång lyfter olika teoretikers syn på läsinlärning, hur 

lässvårigheter kan uppstå och vad dess inverkan på eleven kan bli. Här lyfter jag även Sverige 

respektive Finlands styrdokument samt även vilken teori som går att finna mellan raderna i 

dessa dokument, detta görs för att kunna jämföra de olika länderna.  

 

3.1 Läsinlärning  
 

Läsning är en basfärdighet som har betydelse för hur eleven kommer att lyckas i sin skolgång. 

Eleven kommer under hela sin skoltid, men också under hela livet, att använda sin läsförmåga 

för att fortsätta utvecklas och förstå världen. På så vis menar Taube och Fredriksson att ”God 

läsförmåga är en förutsättning för ett livslångt lärande” (Taube & Fredriksson 2012, s. 8-9). 

Bettelheim och Zelan (1983, s. 12-13) menar precis som föregående författare, att läsningen 

spelar en avgörande roll för den fortsatta skolgången. Barnen kommer att bli övertygade att 

läsningen faktiskt kommer bli det viktigaste de lär sig i skolan och den kunskapen går inte att 

jämföras 

  

Den formel som brukar användas för att beskriva läsningen är: 

        Läsning = avkodning x Förståelse av språk 

Definitionen kommer från The simple view of reading (SVR-modellen) och är vanligt 

förekommande i litteratur och forskning om läsning (Taube 2007, s. 12-13). Formeln innebär 

att både avkodning och förståelse av språket behövs för att man ska kunna läsa. Avkodning 

innebär att man som läsare känner igen skrivna ord och kan identifiera dess allmänna betydelse, 

uttal och grammatiska egenskaper. Det skrivna språket kan ofta vara mer abstrakt än det talade 

och det krävs en annan grad av språkförståelse. I det skrivna språket krävs att du som läsare får 

ihop textens bokstäver till ord och ord till meningar och med utgångspunkt i detta förstå det du 

läser. God läsfärdighet uppstår endast när avkodningen och språkförståelsen samspelar. Om en 

av faktorerna uteblir blir resultatet ingen läsning (Taube & Fredriksson 2012, s. 18-20). Dalby 
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utökade definitionen med en faktor som är betydande för läsningen och benämner 

läsningsdefinitionen som: 

 

         Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation (Dalby 1992 
refererad i Taube 2007, s. 12-13).  

 

Taube beskriver det som att någon läsning inte kan ske om inte läsaren är motiverad (2007, s. 

13). Att lära sig läsa handlar inte endast om att de tekniska faktorerna faller på plats, utan 

känslan inför momentet spelar även in. Motivation är alltså en drivkraft om än en nödvändighet 

för att kunna lära sig läsa.  

 

Vid skolstart talar de flesta barnen ”rent” och kan därmed hantera språkets fonologiska sida, 

d.v.s. språkljuden. Språkets semantiska sida, d.v.s. ordens betydelse, är dock en sida som barnet 

kommer fortsätta jobba på, i skola och på fritid. Läs- och skrivinlärning är till skillnad från att 

lära sig tala, inte lika naturligt. Kravet som skolan, men även samhället ställer, att lära sig läsa 

och skriva, innebär en annan slags distansering till språket och en reflekterande inställning 

(Taube 2013, s. 48-49).  

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar läsningen. Lundberg och Herrlin (2014, s. 9-11) 

menar att läsningen har fem utvecklingsdimensioner i den tidiga läsutvecklingen:  

• Fonologisk medvetenhet  

• Ordavkodning 

• Flyt i läsningen 

• Läsförståelse 

• Läsintresse 

Dessa olika dimensioner är nära relaterade och beroende av varandra men har även egna 

förlopp. En elev kan vara stark i en dimension men ha svagheter i en annan. En god fonologisk 

medvetenhet främjar ordavkodningen medan en god ordavkodning gynnar den fonologiska 

medvetenheten men även flytet i läsningen. Flyt i läsningen har i sin tur positiv inverkan på 
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läsförståelsen samtidigt som en god läsförståelse kan hjälpa barnet att få bättre flyt i läsningen. 

God läsförståelse är en förutsättning för ett gynnsamt inställt läsintresse som i sin tur också gör 

att förståelsen blir bättre. Läsutvecklingens olika dimensioner visar att man inte alltid kan lägga 

dem i en tidsföljd. De olika dimensionerna samspelar redan från början och läraren har en 

viktig roll i att samordna de olika utvecklingsstegen. 

Tiden för inlärning av läsning är avgörande för hur elevens läsfärdighet utvecklas. Det finns en 

stark komplexitet i att finna pedagogiska betingelser som gör att eleven inte bara är villig att 

lägga ner tid i skolan på sin läsning, utan även på fritiden. Det finns inte någon genväg för att 

bli en god läsare, övning ger färdighet. Det finns en likhet med att lära sig simma, man lär sig 

simma genom mycket övning och inget annat, ävenså med läsning. (Lundberg 2010, s. 118).  

Chambers beskriver fyra grundvillkor för att hjälpa barn att utvecklas till goda läsare: 

• Lästid 

• Högläsning 

• Genomtänkt bokbestånd 

• Reaktion/Respons 

Dessa grundvillkor är stöttepelare för en god läsmiljö som bidrar till att barnen utvecklas till 

läsare (Chambers 2011, s. 45). Chambers (2011 s. 64-65), såväl som forskare så som Taube 

(2007 s. 23) och Lundberg (2010, s. 32-33), menar att högläsning har en betydande roll i 

läsutvecklingen. Forskning och lärares erfarenheter visar att högläsning är viktigt, om än att det 

faktiskt är en nödvändighet för att barn ska kunna bli goda läsare (Chambers 2011 s. 64-65). 

Det finns en lång lista av fördelar med att läsa högt för barn. En stor fördel är att barnet får 

rikliga möjligheter att utveckla sitt ordförråd (Lundberg 2010, s. 33). Högläsningen fungerar 

även som en kraftfull social inlärningsprocess där vuxna kan modellera och demonstrera värdet 

och nöjet med läsning. Barnen får även lära sig skriftspråkets egenart, meningsuppbyggnad och 

språkets konventioner (2010, s. 34). Genom att lyssna vänjer man sig vid text och får även en 

förförståelse för själva upplevelsen. När barnen själva ska ta sig an en text är detta användbart 

(Chambers 2011, s. 64-65). Genom att barnet fått erfara högläsning och därmed vidgat sitt 

språk, blir mötet med skriften i skolan på så sätt naturligare (Lundberg 2010, s. 35). 
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3.2 Lässvårigheter  
 

Termen läs- och skrivsvårigheter, innebär någon slags svårighet i läs och skrivprocessen 

(Myrberg & Lange 2006 refererad i Alatalo 2011, s. 18). Denna definition använder även jag i 

detta arbete, om det inte finns någon nämnd författare som refererar till annan förklaring. 

  

När man talar om läs- och skrivsvårigheter brukar många förknippa detta med dyslexi 

(Fredriksson & Taube 2012, s. 22). Att ha en läs- och/eller skrivsvårighet kan inbegripa 

dyslexi, vilket innebär svårigheter i den fonologiska funktionen. I regel visas dyslexin först och 

tydligast när brister i automatiseringen av ordavkodningen uppstår (Svenska dyslexistiftelsen 

refererad i Myrberg 2007, s. 21). Dyslexi är förvisso en typ av läs- och skrivsvårighet men det 

är dock inte den enda (Fredriksson & Taube 2012, s. 22). Dyslexi och svag läsförståelse är 

olika svårigheter som också innebär olika insatser (Haglund 2016, s. 33). Uppskattningsvis har 

mellan 5 % och 15 % av alla barn dyslexi. Vad som betecknas som dyslexi skiftar dock mellan 

olika forskare och diagnosinstrument. Dyslexi är som tidigare nämnts relaterat till 

avkodningen, men det finns även lässvårigheter som är relaterat till språkförståelsen. Bristande 

språklig stimulans, begränsat ordförråd eller allmänna kognitiva svårigheter är att nämna några 

andra lässvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig på många olika sätt relaterat till 

avkodning och förståelse och likaså kan orsakerna vara många. Ibland går svaren att söka i 

elevernas erfarenheter, biologi eller interaktion mellan olika miljöer (Fredriksson & Taube 

2012, s. 22).  

 

De flesta barn lär sig läsa utan vidare svårigheter, men för vissa barn kommer detta inte lika 

naturligt (Taube 2013, s. 47). Utvecklingen hos barn som upplever lässvårigheter hänger på att 

skolan uppmärksammar dem och ger effektivt stöd för att möta deras svårigheter (Myrberg 

2007, s. 13). Faktorer knutna till eleven likaså faktorer kopplade till skolan kan påverka elevens 

läsning. Detta kan vara elevens hembakgrund, kön, vilken lärare man har eller vilka resurser 

skolan erhåller. Det finns en lång rad faktorer som har betydelse om en elev får svårigheter i 

skolan, men varje faktor för sig väger dock inte så tungt. Om en elev däremot har ett flertal av 

de ovannämnda faktorerna att handskas med, ökar risken för misslyckande i skolan betydligt 

(Fredriksson & Taube 2012, s. 151-153).  
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SVR-modellen förutspår att lässvårigheter kan bero på avkodningssvårigheter av ord, svag 

hörförståelse eller en kombination av dessa. Modellen visar att detta leder till tre olika grupper 

av lässvårigheter (Hoover & Gough 1990; Tunmer & Greany 2010 refererad i Levlin 2014, s. 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns två viktiga svårigheter som kan dyka upp under läsundervisningens början. Den första 

är att förstå orden och hur de talade orden representeras i skrift. Den andra svårigheten hänger 

ihop med den första som är att lära sig ljuda ut ord, att bli fonetiskt medveten. Svårigheterna 

gör att barnet blir begränsat till att lyckas läsa på egen hand det första året i skolan. Risken 

finns att denna begränsning kvarstår i kommande skolår (Haglund 2016, s. 31). Om en elev har 

fonologiska brister saktar läsprocessen ned vilket innebär att inlärning och ordavkodningen blir 

försenade (2016, s. 41). Den fonologiska medvetenheten är nämligen det viktigaste hindret att 

överkomma om man ska lära sig läsa. För de flesta elever som får lässvårighet under det första 

året, brukar det visa sig när man har svårare än sina jämnåriga att genomföra analys och syntes 

av fonem (Taube 2013, s. 83).  

 

Skolan har ett stort ansvar för att barnens läsutveckling blir en positiv sådan och att ett 

stödsystem finns att tillgå. Det krävs att skolpersonal har kunskaper om barnets 

språkutveckling, hur läsprocessen kan gå till, samt hur socioemotionella faktorer samspelar 

med inlärningen (Taube 2007, s. 11). Barns inlärningsproblem har ofta förknippats med 

Den första kategorin specifika avkodningssvårigheter består av läsare 
med en god hörförståelse (t ex av ord, meningar och text) i kombination 
med svag avkodningsförmåga. Den andra kategorin specifika 
förståelsesvårigheter består av läsare som har en god 
avkodningsförmåga i kombination med en svag hörförståelse. De 
specifika förståelsesvårigheterna begränsar både läs- och hörförståelse. 
Den tredje kategorin blandade lässvårigheter består av läsare som har 
både svag avkodning och hörförståelse, dvs. läsare som har mer 
omfattande språkliga kognitiva svårigheter utöver 
avkodningssvårigheterna  

(Levlin 2014, s. 18) 



 

9 
 

bristande kognitiv förmåga, men den nyare synen på lärande som presenteras visar att det finns 

andra faktorer att ta hänsyn till (Taube 2013, s. 39). Elever med inlärningsproblem i skolan 

visar sig använda ineffektiva strategier och utmärker sig med en omotiverad inlärningsstil. 

Varför eleverna utvecklar denna oengagerade och passiva elevroll tros ha två förklaringar. En 

av förklaringarna är att elever som har problem att välja rätt strategier kan ha en utmärkande 

sen metakognitiv utveckling. Den metakognitiva förmågan har en stor betydelse när man läser 

och kan därför vara en faktor som bidrar till läsproblematiken. En annan möjlig förklaring kan 

vara att elevens metakognitiva problem beror på motivationella faktorer och erfarenheter som 

hen haft, som i sin tur påverkat elevens utveckling (Taube 2013, s. 38-40).  

 

Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan negativ självbild och låg prestation. 

Forskare inom självbildsområdet är överens om att självbild är relaterat till prestationer men är 

dock inte överens ifall det är självbilden som påverkar prestationerna eller om det är tvärtom 

(Taube 2013, s. 74-76). Vissa elever kan känna sig besegrade av bokstävernas gåta redan från 

första skolåret och tappar sitt självförtroende, vilken i sin tur leder till att man tappar helt lusten 

att lära. Det kan vara första gången i livet de jämför sig intellektuellt med andra jämnåriga och 

inser sina begränsningar (Taube 2013, s. 82). Barn i sju års ålder kan ha utvecklat en självbild 

vid det här laget, men den är fortfarande mottaglig för förändring. Förutom stöd från hemmet 

kan även lärare och kamrater påverka barnets självbild i positiv riktning (Taube 2013, s. 82). 

Positiv motivation är viktig då det avgör hur mycket eleverna vill anstränga sig och investera 

sin tid i läsningen. Det påverkar även hur länge eleverna orkar handskas med sina svårigheter. 

De emotionella och kognitiva dimensionerna är ofta sammanflätade, därför är det viktigt att 

läraren har en förståelse för både lärandets kognitiva utveckling men också elevernas 

motivation och emotionella egenskaper (Haglund 2016, s. 78). 

 

Lärarens kompetens har även den stor betydelse för elevernas resultat (Gustafsson & Myrberg 

refererad i Alatalo 2011, s. 25). Skilda studier pekar på att lärarens undervisning är den mest 

avgörande för hur väl eleverna kommer att prestera (Barber & Mourshed 2007; Seidel & 

Shavelson 2007 refererad i Alatalo 2011, s. 25). I Elisabeth Franks (2009, s. 76-78) avhandling 

Läsförmågan bland 9-10 åringar tar hon upp kopplingen mellan lärarens kompetens och ele-

vernas prestationer. Kännetecken för den kompetenta läraren kan vara kvaliteter som empatisk 
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förmåga, didaktisk färdighet eller att kunna se till olika elevers behov. Dessa kvaliteter kan i sin 

tur leda till goda elevresultat. För att undervisningen ska kunna elevanpasssas behärskar den 

kompetenta läraren olika metoder, material och arbetssätt. Läraren ska även ha en medvetenhet 

och kunskap om hur hen kan arbeta med barn som har svårigheter att läsa. Att hjälpa barn med 

mindre goda förutsättningar till att bli goda läsare är en av de svåraste uppgifterna för en lärare. 

Lärarens förutsättningar för individuell uppföljning, organisering av klass och undervisning 

samt tillgänglighet för samarbete med andra klasslärare/specialpedagoger/speciallärare är vä-

sentligt för elevers läsutveckling (Myrberg 2007, s. 88).  

 

3.3 Stödinsatser 
 
Forskning pekar på att tidiga insatser är betydelsefulla. Haglund (2016 s. 44) skriver i sin bok 

Läsinsatser och lärmiljöer att det finns en mängd bevis som tyder på att den mest effektiva 

insatsen är där det finns en strukturerad läsundervisning som kombineras med en bestämd 

undervisning i fonologisk medvetenhet. Det ska även finnas en progression i textmaterialet som 

används och materialet ska även ha en elevanpassning. Vart bevisen går att finna framgår inte 

klart i Haglunds konstaterande. Marjatta Takala, anställd vid Helsingfors universitet samt 

gästprofessor i Umeå, berättar i en intervju för skolverket att i Finland satsar skolan på stöd 

redan i första klass, för att fånga upp elever med lässvårigheter från början. Satsningar i tidigt 

stöd med de små barnens läsförmåga kan vara orsak till Finlands omtalade goda 

kunskapsresultat (Skolverket 2016b). Specialundervisning är en betydelsefull del av 

utbildningen och omsorgen i Finland och ett systematiskt stöd åt elever med svårigheter finns 

som ett grundläggande inslag i grundskolan. Hur stora svårigheter eller hur stort behov eleven 

har är inte avgörande för om eleven erbjuds intensivt stöd i de lägre klasserna, elever med 

mindre behov har lika stor rätt till stöd. Andelen elever som får specialundervisning eller stöd i 

de första årskurserna är relativt högre än i andra länder. Grundtanken med detta är att man ska 

upptäcka inlärningssvårigheter och sociala problem i ett tidigt skede så att eleverna kan få ett 

professionellt stöd så fort som möjligt (Sahlberg 2012, s. 83-85). Pasi Sahlberg (2012, s. 82-83) 

visar att kunskapsskillnaderna mellan olika skolor i Finland är ungefär 7 % på PISA:s lässkala 

medan genomsnittet i andra OECD- länder låg runt 42 %. Flera olika faktorer bidrar till 

Finlands framgångar i utbildningsområdet så som att de prioriterar stödsystemet i skolorna, 
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men vissa kritiker menar att skolorna fungerar så bra för att befolkningen inte är lika 

mångkulturell som till exempel i Sverige (2012, s. 177) som istället kan tänkas behöva lägga 

resurser på andra delar av skolan. Hur skolan organiserar det specialpedagogiska stödet 

påverkar elevernas skolsituation och deras upplevelse av skolan (Bjar & Frylmark 2009, s. 54). 

Vilket stöd en elev får är ofta beroende av skolans organisering snarare än de svårigheter som 

eleven har (Myrberg & Lange 2005, refererad i Bjar & Frylmark 2009, s. 55). Myrberg (2007, 

s. 87) är enig om att insatser som sätts in tidigt ger de bästa resultaten. Forskaren anser att 

barnen är som mest formbara i den tidiga läsinlärningen och behöver därför inte fastna i 

ineffektiva strategier. Ger skolan inget stöd tidigt i barnets läsutveckling kommer svårigheterna 

i deras läsförmåga sätta spår i alla ämnen (Myrberg 2007, s. 13). 

 

Tidiga specialpedagogiska insatser kan även förebygga att elever utvecklar en negativ självbild, 

men det är väsentligt att insatserna sätts in redan vid första misstanke om lässvårighet, innan 

elevens känsla av misslyckande har slagit rot (Myrberg, 2007 s. 87). Många forskare är överens 

om att sätta in tidiga insatser för elever som finns i riskzonen för lässvårigheter i förebyggande 

syfte (Alatalo 2011, s. 31). Alatalos (2011, s. 116-117) studie visar två kategorier av lärare. En 

av kategorierna representerar lärare som anser att det är svårt att avgöra om lässvårigheter 

innebär att eleven behöver hjälp eller om det är en mognadsprocess. Dessa lärare anser att det 

inte är så allvarligt om en elev har svårigheter med sin läsinlärning under första terminen i 

årskurs ett, utan eleverna får arbeta med läsinlärningen i sin egen takt. Att vänta och se kan 

såklart också vara att läraren är övertygad om att eleven är på rätt väg, men en annan orsak kan 

också vara att man inte annars vet hur man ska göra (2011, s. 191-192). I den andra kategorin 

av lärare tycker de att det är viktigt att sätta in insatser redan i början av årkurs ett vid upptäckt 

av lässvårigheter. Studien visar att skolornas traditioner om stöd samt samarbete med 

speciallärare/specialpedagog har en betydelsefull roll för lärarnas förhållningssätt och agerande. 

Studiens resultat visar alltså att det finns en oenighet bland pedagoger gällande tidiga insatser. 

Vissa lärare anser att de ska sättas in direkt medan andra lärare anser att eleverna bör ges tid 

och chans att mogna (2011, s. 121). 
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3.4 Styrdokument i Sverige och Finland 
 

Tillsammans med skollagen ska läroplanen styra verksamheten i skolan och all skolpersonal är 

skyldiga att följa dem. Att diskutera lässvårigheter och stödinsatser i Sverige och Finland utan 

att bearbeta dess läroplaner, är som att prata om skolan utan elever. Denna punkt kommer ta 

upp vad det står skrivet i läroplanerna om läsning och även hur tillgång till stöd belyses. Utifrån 

min tolkning av de båda läroplanerna kommer en teori kunna knytas till dem.  

 

I svenska läroplanen kan man läsa under skolans uppdrag: att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs behov och förutsättningar (Skolverket 2016a, s. 8). Läraren har ansvar för att varje 

elevs individuella behov och förutsättningar tas hänsyn till samt att handleda, stimulera och ge 

särskilt stöd till elever som uppvisar svårigheter. Alla som arbetar i skolan ska dock 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (2016a, s. 14). Under rubriken En 

likvärdig utbildning står det att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, då det finns 

olika vägar att nå målen på. Skolan har dessutom ett särskilt ansvar för de elever som upplever 

svårigheter i skolan (2016a, s. 8). I skolverkets allmänna råd, som grundar sig i läroplaner och 

skollagen, beskrivs två olika sorters stöd (Skolverket 2014, s. 7). Extra anpassningar är en 

stödinsats av mindre ingripande karaktär som är inom den ordinarie undervisningen och oftast 

genomförs av läraren eller övrig skolpersonal. För att få detta stöd behövs inget formellt beslut 

fattas. Särskilt stöd är av mer ingripande karaktär som inte vanligtvis är inom den ordinarie 

undervisningen, och som inte utförs av lärare eller övrig skolpersonal. Varaktighet och 

omfattning skiljer sig från extra anpassningar och beslut om stödet ska fattas av rektor och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram (2014, s. 10-11).  

I läroplanen för ämnet svenska står det att ett av ämnets syfte är att elevernas intresse för att 

läsa och skriva ska stimuleras genom undervisningen (skolverket 2016a, s. 247). I slutet av 

årskurs 3 är godtagbara kunskapskrav att:  

 

 

 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom 
att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 
innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 
läsförståelse  

(Skolverket 2016a, s. 252). 
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Svenska språket är ett av Finlands två nationalspråk, det är alltså samma mål och innehåll som i 

lärokursen finska och litteratur, därför tas exempel från svenska upp. I årskurserna 1-2 är det 

särskilt viktigt att eleverna lär sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter 

(Utbildningsstyrelsen 2014, s. 106). I den finska läroplanen kan man finna tre olika mål där 

ordet läsa/läsning står skrivet för årskurs 1-2. 

 

 

 

 

 

 

Vidare menar Utbildningsstyrelsen (2014, s. 34) att till lärarens uppgift hör att upptäcka 

svårigheter i god tid samt handleda och stödja eleverna. Läraren ska se till att elevernas rätt till 

stöd och handledning tillgodoses.  

 

I den finska läroplanen finns ett helt kapitel om ”stöd för lärande och skolgång” (2014, s. 62). I 

detta kapitel beskrivs de tre olika nivåerna för stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. 

Stödet ska ha en långsiktig planering, vara flexibelt och anpassat efter behovet av stödet. Stödet 

ska även ges så länge och i den form som det behövs. Elever ska få stöd för lärande och 

skolgång genast när behovet uppstår, syftet med stödet är att svårigheterna inte växer eller blir 

långvariga (2014, s. 62). Detta stöd kallas även trestegstödet. Den första nivån av stöd benämns 

som allmänt stöd. Det innebär att eleven får punktinsatser av pedagogiska lösningar under 

skolvardagen, som ska påverka situationen i positiv riktning så fort som möjligt. Allmänt stöd 

ska sättas in genast vid behov och det krävs inga särskilda beslut eller undersökningar för att 

påbörja stödet. Nästa nivå är intensifierat stöd och ges när det allmänna stödet inte räcker till. 

Utifrån en pedagogisk bedömning ska ett intensifierat stöd ges i enlighet med den skriftliga, 

individuella planen för elevens lärande, som vid det här laget blivit obligatoriskt. Den här 

formen av stöd ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Det ska ordnas 

genom ett samarbete mellan lärarna då vid ett intensifierat stöd innebär mer 

M5 sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven 
möjlighet till övning i att använda strategier för läsförståelse samt 
uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsförståelse. M8 sporra ele-
ven att bli intresserad av (barn)litteratur, medietexter och andra 
texter genom att skapa positiva läsupplevelser och samtidigt väcka 
intresse och lust att läsa och lära sig samt dela med sig av sina 
läsupplevelser. M13 uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa 
litteratur för barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsin-
tresse och använda sig av bibliotek 

(Utbildningsstyrelsen 2014, s. 106-107).   
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specialundervisning och individuell handledning (2014, s. 64-65). Särskilt stöd ska ges till 

elever som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för utveckling, växande och lärande. 

Det är ett beslut som fattas i allmänhet om det konstaterats att det intensifierande stödet inte 

räckt till. Syftet är att ge eleven övergripande och systematiskt stöd så eleven kan fullgöra 

läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter den grundläggande skolan. Särskilt stöd 

innefattar specialundervisning och även annat stöd utifrån en individuell plan. För att få särskilt 

stöd ska utbildningssamordnaren fatta ett skriftligt beslut, som sedan fattas i enlighet med 

förvaltningslagen (2014, s. 67-68).  Genom att titta på omfånget av stödinsatser som presenteras 

i den finska läroplanen, så är det mer omfattande än i den svenska läroplanen. 

3.4.1 Sociokulturellt perspektiv – Lev. Vygotsky 

 

I både den svenska och den finska läroplanen kan man finna antydan till det sociokulturella 

perspektivet. Lev. Vygotsky vars pedagogiska idéer är grunden till det sociokulturella perspek-

tivet menade att det är i samspelet med andra som man lär sig. Genom att ta del av andras tan-

kar samtidigt som du formulerar dina egna tankar och idéer skapas ett kollektiv meningsskap-

ande (Bjar & Frylmark 2009, s. 88-89). I Skolverkets läroplan står det att skolan är en social 

och kulturell mötesplats som har ett ansvar att stärka denna förmåga hos både elever och alla 

som arbetar där. Lärande, språk och identitetsutveckling är nära förknippade. Skolan ska ge 

eleverna möjligheter att samtala, läsa och skriva och få tilltro till sin språkliga förmåga. Skap-

ande arbete är särskilt viktigt under de tidiga skolåren. Skolan har i uppgift att stimulera elever-

nas nyfikenhet, kreativitet och deras självförtroende samt att vilja pröva egna idéer och lösa 

problem. Vidare står det att eleverna ska få chans att ta egna initiativ och ansvar. Eleverna ska 

även få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra (Skolverket 2016a, s. 7-9). Att arbeta och utforska tillsammans med andra i grupp läggs 

det även vikt på i målen (2016a, s. 13-15). I Utbildningsstyrelsens läroplan (2014, s. 16) finns 

också indikationer om Vygotskys teorier. Det står att lärandet sker genom kommunikation med 

andra elever, lärare och andra vuxna, i olika grupper och lärmiljöer. Lärandet innebär individu-

ellt arbete såväl som gemensamt arbete. Gemensamt lärande främjar elevernas problemlös-

ningsstrategier och förmåga att tänka kreativt och kritiskt. Det ger även ett vidgat perspektiv 

och breddar elevernas intresseområden. Eleverna ska uppmuntras att utvecklas till skickliga 

språkbrukare. Eleverna ska sporras att söka svar och lyssna på andras åsikter (2014, s. 19-21).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

Vilket syfte en studie har avgör vilken slags metod man använder sig av. Om man vill mäta 

eller ange frekvenser av något lämpar det sig att göra kvantitativ studie. Om man däremot vill 

försöka förstå människans sätt eller hitta ett mönster så skall man göra en kvalitativ 

undersökning (Trost 2005, s. 14). Genom denna metod kan betydelser och egenskaper av olika 

företeelser framträda och även visa på variation mellan olika personer. Det innebär att 

undersökningen är hermeneutisk d.v.s. att man gör en undersökning i syfte att förstå en del av 

verkligheten (Kilström 2007, s. 228-229). I min undersökning har jag därför valt en kvalitativ 

metod för att utifrån informanternas svar kunna jämföra och förstå hur lärare arbetar med elever 

med lässvårigheter, men även få en överblick vilket stödsystemet elever och lärare har att tillgå. 

 

Undersökningen har även en fenomenografisk karaktär. Fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats, där syftet är att finna en variation av människors olika uppfattning, 

erfarenheter och tankar om olika fenomen (Kilström 2007, s. 157). Detta gör jag genom 

kvalitativa intervjuer med lärare som är den valda informantgruppen (Kilström 2007, s. 48). 

Formen av intervju kallas semistrukturerad intervju. I en sådan intervju är samtalet mer 

fokuserat och inriktat på ett bestämt ämne, d.v.s. att den i detta fall utgår från intervjufrågor (se 

bilaga), till skillnad från exempelvis en öppen intervju där målet är att få informanten att berätta 

fritt (Dalen 2011, s. 34).  

 

4.1 Urval  
 
För att kunna få insikt i både den finska skolan och den svenska skolan hade jag för avsikt att 

intervjua minst två lärare i Sverige och lika många i Finland, helst med varierande 

yrkeserfarenhet (Trost 2005, s. 117). Vid kvalitativa intervjuer bör informanterna ha erfarenhet 

kring det ämne som man tänker undersöka (Kilström 2007, s. 49) därför valde jag lärare i 

årskurs 1-2 som arbetar med läsinlärningens första tid. Jag tog mailkontakt med sju 

slumpmässiga svensk-språkiga skolor i Finland. Anledningen till att jag tog kontakt med 

svensk-talande lärare var endast i kommunikativt syfte, jag ansåg att intervjuerna inte skulle bli 

lika väl genomförda om de behövdes göras på engelska. Informanterna fick då ta kontakt med 
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mig om de ville delta i undersökningen. Somliga informanter svarade genom telefonkontakt 

medan andra genom mail. Informanterna fick välja om de ville att jag skulle komma och göra 

intervjun på plats eller om de önskade att göra den över telefon. I Sverige kontaktade jag fem 

skolor, utvalda efter någorlunda närliggande geografiskt läge, eftersom dessa intervjuer skulle 

göras på plats. De tre informanter som tackade ja gjorde det över telefonkontakt. Urvalet 

landade i tre lärare, från två olika skolor i Finland. Informanterna i Sverige blev två lärare 

verksamma i samma skola samt en lärare verksamma i en annan skola. Som önskat fanns i 

informanterna en variation av yrkeserfarenhet.  

 

4.2 Genomförande och bearbetning 
 
Samtliga intervjuer med lärare från Finland utfördes genom telefonintervjuer. Informanterna 

fick som tidigare påpekats välja själva om det skulle göras på plats eller över telefon. Två av 

intervjuerna med informanterna i Sverige gjordes på plats i deras hem, efter informanternas 

egna önskemål. Den tredje intervjun gjordes på arbetsplatsen. Varje intervju hade ett intervall 

mellan 20-40 minuter. Samtliga intervjuer med lärarna genomfördes under mars månad 2017 

och utgick från de intervjufrågor som finns presenterad i bilagan. För att få bästa möjliga 

underlag för bearbetning, tolkning och analys av materialet bör intervjuerna spelas in, vilket 

gjordes vid varje intervjutillfälle (Dalen 2011, s. 120). Inspelningen gjorde att jag kunde 

behålla ett bättre fokus på vad informanterna berättade, även om jag också gjorde anteckningar 

för att understryka vissa saker som sades i intervjuerna. Jag noterade sådant som förekom i 

intervjuerna så som betoning av ord eller kroppspråk som anses vara väsentligt för intervjun för 

att underlätta minnet och förståelsen av betydelsefulla delar när resultatet analyseras (Trost 

2005, s. 128). När allt material var färdigt samlades det in, analyserades och tolkades (2005, s. 

125). Intervjuerna sammanställdes genom att jag transkriberade varje intervju var och en för sig 

och avkodades samtidigt för att bevara informanternas anonymitet. Vid analys av 

intervjumaterialet jämförs tankar och erfarenheter för att finna mönster i materialet (Kilström 

2007, s. 158-162). Den information som inte var av intresse, t.ex när en informant kommit in på 

sidospår, sållades bort för att behålla fokus på det väsentliga för uppsatsens syfte. Det mönster 

som urskiljs i svaren utgör grunden för hur kategorierna utformar sig i mitt resultat (2007, s. 

162-163).  
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4.3 Etiska aspekter  

När en vetenskaplig undersökning ska genomföras behöver man tänka på de etiska riktlinjer 

som finns angivna i de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet antog för forskning 

inom humaniora och samhällsvetenskap år 1990. För att skydda undersökningens deltagare 

krävs det att individskyddskravet följs, vilket inkluderar fyra allmänna huvudkrav (Vetenskaps-

rådet 2002, s. 5).   

Informationskravet har i denna undersökning uppfyllts genom att samtliga deltagare fått in-

formation om forskningens syfte. Samtyckeskravet uppfylldes genom att pedagogerna själva 

fick välja om de ville delta i undersökningen och hade rätt att avbryta sin medverkan om så 

önskades. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de uppgifter och den information som 

samlades in under undersökningen avkodades direkt för att skydda informanternas integritet. 

Skolor och informanternas är på så vis alla anonyma. Det sista huvudkravet är Nyttjandekravet 

och det uppfylldes genom att uppgifterna i min undersökning endast får användas för forsk-

ningsändamål och ska inte utlånas till icke-vetenskapligt syfte eller kommersiellt bruk (Veten-

skapsrådet 2002, s. 6-14). Jag har alltså utgått från samtliga huvudkrav i min undersökning. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten eller tillförlitligheten i en undersöknings resultat. För att 

förtydliga kategorierna i resultatet kan man i fenomenografiska studier låta en beskrivning 

följas av ett citat från intervjuerna. Detta gör jag inte bara för att läsaren ska förstå kategorins 

innebörd utan den blir även fördjupad och trovärdig. Sonja Kilström (2007, s. 164-165) anser 

att man inte endast ska välja ut de mest utvecklade svaren utan låta olika informanters svar 

representera de olika kategorierna. Idén med reliabilitet bygger på att man utgår från en 

kvantitativ studie, att man mäter något, som man vid hög reliabilitet kan få samma svar om 

samma studie gjordes vid ett annat tillfälle. Sannolikheten att få samma svar vid en kvalitativ 

intervjustudie vid två skilda tillfällen är liten då människan inte är statisk utan är ständigt i 

förändring (Trost 2005, s. 112). Å andra sidan är det inte svaren i sig som är relevant för 

resultatet utan det är informanternas uppfattningar som bör lyftas. Sannolikheten att min 
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undersöknings empiri skulle kunna upprepas i en annan undersökning vid ett annat tillfälle kan 

däremot tänkas vara desto större.  

 

Validitet handlar om studiens giltighet (Kilström 2007, s. 231). Jag anser att jag har undersökt 

det jag hade för avsikt att undersöka även om arbetet fick ett bredare perspektiv än vad jag hade 

tänkt från början. Som tidigare nämnts spelades varje intervjutillfälle in för att få ett objektivt 

material och korrekt citering, men detta gjordes även då det stärker validiteten (Dalen 2011, s. 

120). Validitet kan även förstärkas genom att man använder sig av flera redskap för att samla 

empiri, så kallas triangulering (Kilström 2007, s. 231). Detta var dock inte ett alternativ för 

mig. Observation som metod valdes bort då jag anser att det utifrån mina frågeställningar inte 

hade tillfört något som jag inte kunde få ut av mina intervjuer. Ytterligare ett skäl till varför 

metoden inte togs i konsideration var den långa distansen till de finska informanterna. Att 

använda enkäter skulle kunna tänkas ha fungerat som ett komplement till mitt material, men på 

grund av avsaknad av informantkvantitet uteslöts denna metod.  
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5. Resultat  
 

Samtliga informanter i undersökningen är lärare på lågstadiet. Detta var ett medvetet val som 

bestämdes i början av undersökningen för att begränsa undersökningens omfattning. 

Redovisningen av resultatet inleds med en presentation av informanterna från Sverige och 

Finland och följs sedan av redovisning av intervjusvaren. För att undvika en lång presentation 

av intervjumaterialet samt information som känns irrelevant för undersökningens syfte 

presenteras resultatet i löpande text där jag också lyfter citat från intervjuerna. Intervjusvar från 

Sverige samt Finland presenteras skilda från varandra för att få tydligare bild av likheter och 

skillnader mellan lärarna i de olika länderna. Resultaten presenteras under tre olika kategorier 

som är baserade på mina frågeställningar. Nedan följer en presentation av informanterna.  

 

SVE-lärare1: Arbetat som lärare i tre år. Verksam lärare i årskurs 2. Utbildning: 

Grundskollärarexamen F-6 inriktning hinder och möjligheter för lärande. 

 

SVE-lärare2: Arbetat som lärare i tre år. Verksam lärare i årskurs 2. Utbildning: 

Grundskollärarexamen F-6 inriktning hinder och möjligheter för lärande. 

 

SVE-lärare3: Arbetat som lärare i nio år. Verksam lärare i årskurs 2. Utbildning 

Grundskollärarexamen 1-6. 

 

FIN-lärare1: Arbetat som lärare i 4 år. Verksam lärare i årskurs 1.  

Utbildning: Pedagogie magister.  

 
FIN-lärare2: Arbetar som lärare i 29 år. Verksam lärare i årskurs 2.  

Utbildning: Pedagogie magister. 

 

FIN-lärare 3: Arbetat som lärare i 29 år. Verksam lärare i årskurs 2. 

Utbildning: Pedagogie magister.  

Pedagogie magister motsvarar grundskolelärare 1-6.  
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5.1 Viktiga delar i arbetet med läsning  
 

Lärare i Sverige 
SVE-lärare:1, SVE-lärare:2 och SVE-lärare:3 poängterade alla högläsningen som en central del 

för att kunna utvecklas till en god läsare. SVE-lärare:3 beskriver högläsning i klassrummet som 

ett fint möte med eleverna och en naturlig ingång till böckernas värld. SVE-lärare:2 menar att 

många barn inte får någon träning eller får lyssna till högläsning hemma och att det därför är 

extra viktigt att detta är ett varaktigt inslag i klassrummet. SVE-lärare:2 fortsätter förklara att 

för att ett barn ska lära sig läsa behövs mycket träning. Barn med lässvårigheter undviker ofta 

att läsa på egen hand, då kan högläsning såväl i helkass som på tumanhand vara ett viktigt 

inslag i skoldagen.  

SVE-lärare1: Läsningen är grunden till allt, till alla ämnen. Kan man inte läsa så 
blir de andra ämnena också lidande… Hitta deras intresse för att vilja förstå och 
vilja läsa… Nyfikenhet! ... Att få lyssna till högläsning är grunden till att bli 
nyfiken till att läsa själv. 

Läsningens betydelse framkommer i samtliga intervjuer. Samtliga informanter tycks även vara 

eniga om att högläsning i klassrummet är ett viktigt inslag i strävan mot att bli en god läsare. 

Det är så det väcks en nyfikenhet om böcker menar SVE-lärare:1. Även att erbjuda olika 

former av läsning är betydelsefullt menar samtliga informanter så som: Tyst läsning, läsa i 

grupp, läsa för en kompis eller eventuellt läsläxa. Olika kombinationer av läsning och 

kontinuerliga textsamtal menar SVE-lärare:3 stimulerar läsintresset såväl som lästekniken. Men 

även om det erbjuds ett stort utbud av olika former av läsning så ska det erbjudas lika många 

tillfällen att öva sin lästeknik. SVE-lärare:1 framhäver att inte bara de svaga läsarna gynnas av 

att möta text i så många olika former som möjligt, utan det är även viktigt för alla barns 

stimulering av läsutvecklingen. Läsundervisningen ska ge alla barn positiva erfarenheter av 

läsning, menar informanten. Likaså tar SVE-lärare:2 upp detta arbetssätt med läsning, men 

informanten tar även upp att det är viktigt att de texter som väljs ut känns intressanta och 

relevanta för barnen.  
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Lärare i Finland 
De finska lärarna påpekar alla läsningens betydelse. FIN-lärare:2 och FIN-lärare:3 påpekar 

vikten av att få lyssna till högläsning för att utvecklas till en god läsare. Samtliga lärare lyfter 

att lärare såväl som föräldrar ska visa barnen olika typer av texter men att det är framför allt 

viktigt att visa texter som intresserar barnen då detta stimulerar läsintresset.  

 

FIN-lärare:3 Det är så viktigt att man diskuterar nyttan och glädjen med att 

läsa… Visa och säg: Vilken tur att du kunde läsa! 

FIN-lärare:3 menar att läraren måste visa för eleverna i olika situationer hur roligt och 

betydelsefullt det är att kunna läsa men också hur mycket man skulle missa om man inte kunde 

läsa. Vidare tar läraren upp begrepp som uppmuntring och stöttning som viktiga faktorer i 

barnens läsutveckling. FIN-lärare:3 tar upp hur viktigt det är att eleverna får positiva 

erfarenheter av läsning från början och att detta kan vara avgörande för hur eleven utvecklas. 

FIN-lärare:2 menar att om böcker alltid finns tillhands samt att man följer mottot ”övning ger 

färdighet” kan barnet utvecklas till en god läsare. FIN-lärare:1 och även FIN-lärare:2 menar att 

läsläxor är viktigt för att eleverna ska bli goda läsare då läsning kräver mycket övning. FIN-

lärare:2 anser att de finska skolorna har mycket läsläxa men att det bara är till elevernas fördel 

och att man till skillnad från förr kan ställa lite andra krav på eleverna då många kommer till 

årskurs 1 och redan kan läsa. 

 

5.1.1 Sammanfattning 

 

Samtliga lärare i Sverige och Finland är överens om läsningens betydelse i skolan. Högläsning, 

arbeta med olika typer av texter samt att ge eleverna positiva erfarenheter av läsning är 

gemensamma nämnare för lärare i Sverige såväl som i Finland.  

 

5.2 Lässvårigheter 
 

Lärare i Sverige 
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Definitionen av lässvårigheter är inte densamma hos alla informanter. SVE-lärare:3 pratar om 

två olika processer. Informanten menar att om en elev har lässvårigheter i början av sin 

läsutveckling innebär detta att eleven inte förstår sambandet mellan ljud och bokstav eller att 

den inte klarar av att se vad som står i texten. I den andra processen menar informanten att 

eleven kan ljuda ihop orden men förstår inte vad det står. Med andra ord pratar SVE-lärare:3 

om avkodning samt språkförståelse/läsförståelse. SVE-lärare:2 menar att om någon uttrycker 

att en elev har lässvårigheter måste man som lärare alltid ställa följdfrågor då det inte finns 

endast en förklaring. Det kan vara lätta svårigheter såväl som besvärligare menar läraren. SVE-

lärare:1 börjar med att svara likt tidigare informant men nämner vidare att lässvårigheter är 

brist på läsförståelse och/eller avkodning. Samtliga lärare nämner att elever som uppvisar 

lässvårigheter behöver individuell lästräning.  

 
SVE-lärare3: Man måste försöka jobba en till en med eleven... Ofta svackar 
självförtroendet också, så då är det viktigt att få kunna sitta själv för att inte 
känna att man inte behöver göra bort sig inför andra och dessutom få 
uppmuntran av läraren. 

 

SVE-lärare:3 säger att hon sett att elever kan få dåligt självförtroende som en följdverkning av 

lässvårigheter. Informanten poängterar att elevens självförtroende kan stärkas genom att eleven 

får individuell lästräning. Dock poängterar både SVE-lärare:1 och SVE-lärare:2 att uppmuntran 

generellt är viktig för läsutvecklingen. Vidare menar SVE-lärare:2 att individualisering är 

viktig för att kunna anpassa verktyg samt material efter behovet och nivån på läsningen elever 

ligger på. Om inte de extra anpassningarna som prövats i klassrummet fungerar kontaktas 

specialpedagogen, detta understryker alla informanter. Vidare poängteras av informanterna 

SVE-lärare:1 samt SVE-lärare:2 att samarbete med vårdnadshavare är väsentligt för elevens 

utveckling då man kan föra en dialog kring elevens behov. Alla informanter säger att 

mängdträning är ledstjärnan för att arbeta med barn med lässvårigheter. 

 

Lärare i Finland 
Lärarna i Finland nämner flera olika förklaringar till begreppet lässvårigheter. FIN-lärare:2 

anser att när en elev har lässvårigheter har hon/han avkodningssvårigheter. Likaså definierar 

FIN-lärare:1 lässvårigheter så, även om informanten inte använder just det begreppet. FIN-

lärare:3 menar att det kan vara när både avkodning och språkförståelse inte samspelar eller när 
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en av dem inte fungerar. Alla lärare i Finland poängterade tidigt stöd för elever som uppvisar 

lässvårigheter. Detta var ett tankesätt de alla praktiserade utifrån. Alla lärare understryker även 

samarbetet med vårdnadshavare om det finns behov av insats för en elev, för att eleven ska få 

stöd både i skola och i hem.  

FIN-lärare:1: När jag upptäcker att något barn har lässvårigheter får de genast 
extra stöd en gång i veckan genom individuell lästräning… Ger positiv 
feedback och gör allt för att de inte ska misslyckas med läsningen… Om 
åtgärden inte hjälper undersöker jag saken närmare: Finns det något 
bakomliggande som bromsar inlärningen? Från och med här kan jag använda 
mig av trestegsstödet.  

 

Precis som FIN-lärare:1 börjar också FIN-lärare:2 och FIN-lärare:3 med individuell lästräning 

med klasslärare eller resurs samt att under denna tid kontakta speciallärare/specialpedagog för 

att kunna samarbeta kring elevens svårigheter. Den individuella lästräningen som FIN-lärare3 

berättar om sker utöver skoltid.  

 

5.2.1 Sammanfattning 
 

Svaren från de svenska informanterna kontra de finska informanterna skiljer sig en aning men 

tillvägagångssättet med elever som har lässvårigheter verkar i stora drag vara detsamma. 5 av 6 

informanter poängterar att barn som uppvisar lässvårigheter behöver ha individuell lästräning, 

lika många lärare nämner vikten av samarbete med vårdnadshavare i strävan för att stödja 

eleven till fullo.  

 

5.3 Stödsystemet i Sverige och Finland  
 

Lärare i Sverige 
Under intervjutillfällena nämner samtliga lärare vikten av tidiga insatser vid upptäckt av 

lässvårigheter. SVE-lärare:1 samt SVE-lärare:2 menade att det dock inte är helt enkelt att bara 

sätta in insatser vid minsta tecken om lässvårighet.  
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SVE-lärare2: Man vill inte vara för snabb när man får en klass i ettan med 
stödinsatser. Men å andra sidan inte vänta för länge heller… Men man får ha 
extra koll på de elever som uppvisar någon form av svårighet och sedan följa 
upp… Börja med förändringar i klassrummet, men om inte det funkar så kan 
man börja vidta större åtgärder… Det finns tyvärr inte mycket stöd för mig 
som lärare! ... Det ligger på läraren att hantera alla kriser. 

 

SVE-lärare:2 förklarar att man sällan sätter in stödinsatser i årskurs 1 om det inte är någon 

extrem svårighet. Informanten berättar att de flesta lärare alltid börjar med att göra olika former 

av extra anpassningar i klassrummet innan ytterligare extra stöd sätts in. Dels för att i årskurs 1  

kan eleverna snabbt utvecklas och lässvårigheterna kan försvinna och dels för att de flesta 

lärare vet att det är en lång process av dokumentation att förvänta sig om en elev ska få tillgång 

till ett stödsystem som inte bara innefattar lärarens hjälp. Som tidigare nämnts kontaktar dock 

samtliga lärare specialpedagogen på skolan oavsett om det endast blir rådfrågning eller 

framtida hjälp. SVE-lärare:1 pratar om brister i stödsystemet i de svenska skolorna. 

Informanten menar att de flesta eleverna tar sig ur sina lässvårigheter genom lärarens extra 

anpassningar, men när lärarens stöd inte räcker till blir inte bara processen långdragen för att få 

hjälp, det finns sällan heller utbildad personal att tillgå. SVE-lärare:1 betonar att hon önskar att 

det fanns ett bättre stödsystem i skolan för både lärare och elevers skull. Likaså nämner SVE-

lärare:3 att det är en lång process att ta sig igenom om man ska få hjälp. Vidare berättar 

informanten att man ofta får ta den tillgängliga resursen som finns på skolan, även om personen 

i fråga kan vara outbildad, för att b.la. få hjälp med extra träning med eleven. 

 

SVE-lärare3: Egentligen ska man gå den långa vägen och lämna in 
åtgärdsprogram, vänta på besked om stöd osv. Men jag hade en tillgänglig 
resurs och hon hjälpte mig att intensivträna individuellt med de barn som vi 
märkte hade lässvårigheter. Hade jag inte gjort på det viset hade barnen fått 
ännu större svårigheter men nu klarade han sig igenom det… Många säger: 
lågstadielärare måste ha is i magen i 1:an men det ska man inte ha… barnen 
tappar fort självförtroendet… 

 

SVE-lärare:3 menar alltså att man inte ska vänta om man upptäcker att en elev har 

lässvårigheter, inte bara för att det kan vara svårare att komma ur sitt läsproblem utan även för 

att barn som inte får hjälp fort tappar självförtroendet. Dessutom innebär lässvårigheter att 

andra ämnen än just svenskan blir drabbade om eleven inte får hjälp fort, menar informanten.  
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Lärare i Finland 
Samtliga informanter i Finland tycks vara överens om att stödinsatser ska sättas in omgående 

när man upptäcker att en elev har svårigheter. 

FIN-lärare3: … Genast i ettan efter att eleverna har blivit kartlagda ska 
insatser sättas in! 

Som FIN-lärare:3 uttrycker sig gör även de andra lärarna. FIN-lärare:3 berättar att eleverna i 

årskurs 1 blir kartlagda genom att specialpedagogen gör ett läsförståelsetest, läshastighetstest 

etc. med eleverna. Denna kartläggning följs sedan upp flera gånger under varje skolår. 

Informanten upplever att när kartläggningen visat att eleven har lässvårigheter går man snabbt 

vidare för att kunna tillfredsställa elevens behov. Likaså överensstämmer allas svar i 

beskrivningen av processen hur de går vidare med problemet, att de använder tre-stegstödet. 

Samtliga lärare är eniga om att tre-stegstödet är gynnande för lärare såväl som elev samt att det 

är viktigt för en skola att ha ett bra stödsystem när en elev stöter på svårigheter. FIN-lärare:1 

menar dock att tre-stegstödet är bra men att det krävs mycket dokumentering av läraren vilket 

blir tidskrävande. För att kunna hantera problemet och även få stöd som både lärare och elev 

krävs ett nära samarbete med specialpedagog/speciallärare, menar de intervjuade lärarna. FIN-

lärare:2 anser att samarbetet är en nödvändighet för att få eleven att utvecklas åt rätt håll. FIN-

lärare:3 förklarar att specialläraren i årskurs 1-2 jobbar i förebyggande syfte för att eleverna ska 

kunna bli goda läsare medan de i årskurs 3 arbetar mer intensivt med de elever som faktiskt 

upplever svårigheter. 

 

5.3.1 Sammanfattning  

I denna fråga kan man se en tydlig skillnad i svaren hos de finska respektive de svenska lärarna. 

De finska informanterna har ett tydligt stödsystem i skolan vilket gör att lärarna kan sätta in 

stödinsatser direkt när behovet uppstår, medan de svenska lärarna berättar att den svenska 

skolan inte alls har ett stödsystem att förlita sig på. 
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras det tidigare presenterade empiriska materialet. Mitt 

resultat i förhållande till mina frågeställningar samt tidigare forskning presenteras genom en 

kritisk diskussion ur olika infallsvinklar.  

 

6.1 Reflektioner över uppsatsens upplägg och genomförande 
 

Denna undersökning har belyst hur olika lärare i årskurs 1-2 i Sverige och Finland arbetar med 

lässvårigheter. Forskningsområdet läsning och lässvårigheter är brett och i försök att begränsa 

undersökningens fokus bestämdes att det inte gick att gå in på alla olika faktorer som kan 

påverka eller tillhöra detta område, även om andra delar av forskningen är minst lika 

väsentliga. Tidigare forskning i avhandlingar eller uppsatser som jag funnit har inte gjort denna 

typ av jämförelse mellan Sverige och Finland. Tidigare forskning har dock förevisat 

jämförelser i matematikundervisningen eller i ländernas läroplaner, men läsning, lässvårigheter 

eller stödinsatser är områden som det inte finns mycket forskning kring, debatten kring dessa 

ämnen är däremot lättåtkomligt, i synnerhet stödinsatsernas betydelse. 

 

Den metod som valdes till undersökningen var kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i 

årskurs 1-2. Skillnaden mellan intervjuerna med de svenska lärarna och de Finlands-svenska 

lärarna var att den första kategorin intervjuades alla på plats medan alla i den andra kategorin 

intervjuades över telefon. Det finns inget tydligt mönster att finna om telefonintervjuerna blev 

mindre innehållsrika än de som gjordes på plats. Det som däremot försvinner under en 

telefonintervju är ögonkontakt och kroppsspråk, som är väsentliga för sammanhanget och som 

man som intervjuare tar notis om. Även nyanser i uttal är lättare att upptäcka i en öga-mot-öga 

intervju. Dessa fenomen är dock inte alltid något som tar sig uttryck i själva svaren men 

understrykningar och viktiga poänger från informantens sida kan lätt missas i en 

telefonintervju. Noteringar om t.ex. en informants kroppsspråk vid ett visst tillfälle, 

underlättade mitt analysarbete då jag med dessa kunde hjälpa minnet och få en förståelse för 

betydelsefulla delar i intervjuerna (Trost 2005, s. 128). Alla intervjuer spelades in vilket gjorde 
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att inget svar kunde missas, något som även stärker validiteten i undersökningen (Dalen 2011, 

s. 120).  

 

I denna fenomenografiska studie presenteras resultatet i en sammanfattande text med inslag av 

citat från informanterna, för att få resultatet mer levande och även reliabiliteten förstärks 

(Kilström 2007, s. 164-165). I tidigare kapitel nämns att jag har undersökt det jag hade för 

avsikt att undersöka, men arbetet fick dock ett bredare perspektiv än vad som var tanken från 

början. Det finns en problematik att jämföra skolorna i Sverige och Finland. Ska man jämföra 

en aspekt av skolans värld finns yttre omständigheter såväl som inre som påverkar elevernas 

resultat och skolornas resurser som också behöver lyftas till diskussion. Vill man ha en inblick i 

hur lärare arbetar med lässvårigheter i skolan behöver man först titta på vad forskning och 

lärare uttrycker är viktiga delar i det dagliga arbetet med läsningen för att få med hela 

perspektivet. Diskuterar man vidare kring lässvårigheter i skolan tillfaller ytterligare en 

infallsvinkel i ämnet nämligen stödsystem och resurser. Samtliga delar finns därför presenterat 

i mitt resultat.  

 

I denna undersökning finns andra kritiska aspekter att diskutera. Eftersom jag valt att göra en 

jämförande undersökning mellan Sverige och Finland bör frågan om validitet och frågan om 

generalisering tas upp. Undersökningen bygger på tre informanter i Sverige samt tre 

informanter från Finland och deras erfarenheter och tankar kring lässvårigheter och stödinsatser 

i deras skola. Urvalet har inget större omfång och resultatet har därmed inte grund för att det 

skall kunna göras en generalisering. Syftet med undersökningen var att jämföra och hitta ett 

mönster och en förståelse för mina frågeställningar genom att intervjua lärare, alltså genom en 

kvalitativ undersökning (Trost 2005, s. 14). Det är dessa lärares röster i förhållande till 

forskning som belyses i undersökningen, inte att ge ett svar eller statistik på varför det ser ut 

som det gör. Ytterligare en sak som bör påpekas apropå undersökningens urval är att två av de 

finska lärarna har påfallande lång erfarenhet om man jämför med resten av informanterna. 

Även om det fanns en strävan efter mångfald i urvalet, så kan lärarnas varierande erfarenheter 

vara en faktor som påverkar intervjusvaren och således undersökningens resultat. 
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6.2 Diskussion om resultat i förhållande till forskning och 
litteratur 

 

Resultatets olika delar diskuteras och kopplas till syfte, frågeställningar, tidigare littera-

tur/forskning samt egna erfarenheter. Syftet med undersökningen var att få svar på dessa fråge-

ställningar utifrån svenska respektive finska lärares erfarenheter och åsikter: 

• Vilka faktorer är betydande för att kunna lära sig läsa? 

• Vad innebär lässvårigheter och hur kan man arbeta med det? 

• Vilket stödsystem finns för de elever som har lässvårigheter? 

 

Att kunna läsa betyder mycket för ett barns utveckling, det är inte bara progression i 

skolgången utan även nyckeln till att kunna vara delaktig i andra sammanhang i livet. Taube 

och Fredriksson menar att ”God läsförmåga är en förutsättning för ett livslångt lärande” (Taube 

& Fredriksson 2012, s. 8-9). Det framkommer i resultatet för denna undersökning att alla lärare 

är eniga om att läsning har en central betydelse i skolan. Eftersom läsning är ett område inom 

skolan där Finland har nått framgångar (Sahlberg 2012, s. 180) och debatten kring detta och 

Finlands övriga goda resultat i skolvärlden har cirkulerat en längre tid, är detta ett aktuellt ämne 

att undersöka såväl som ytterst intressant. Många argumenterar för att barnen i Finland visar 

goda läsfärdigheter redan i tidig ålder för att elever med lässvårigheter fångas upp tidigt och får 

stöd (Fredriksson & Taube 2012, s. 193). Därför har denna del fått en betydande roll i 

undersökningens jämförelse mellan Sverige och Finland. Pasi Sahlberg (2012, s. 82-83) visar 

att kunskapsskillnaderna mellan olika skolor i Finland är ungefär 7 % på PISA:s lässkala, 

medan genomsnittet i andra OECD- länder ligger runt 42 %. En kritisk aspekt att lyfta i denna 

undersökning är om Finlands omtalade och resultatrika läsförmåga hos eleverna även 

inkluderar de elever som går i de Finlands-svenska skolorna, eftersom det är lärare från dessa 

skolor som resultatet i denna undersökning är baserat på. Men emedan Sahlberg visar att 

kunskapsskillnaderna mellan skolor i Finland är små och att det inte går att finna någon djupare 

förklaring angående ämnet får jag hoppas att resultatet är trovärdigt i relation till mitt syfte.  

 

Ser man till undersökningens första frågeställning: Vilka faktorer är betydande för att kunna 

lära sig läsa? Så ser intervjuresultatet med lärarna i de både länderna tämligen lika ut. Det som 
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resultatet indikerar är att de svenska lärarna och de finska lärarnas har en övergripande 

överensstämmande syn på läsinlärning. En enighet som visades var vikten av högläsning, att 

den är betydande för barnens läsutveckling och att det därför bör arbetas rutinmässigt med i 

klassrummet. Chambers (2011 s. 64-65), Taube (2007 s. 23) och Lundberg (2010, s. 32-33) är 

några av de forskare som anser att högläsning är effektivt för läsinlärningen, något 

informanterna också uttrycker. Andra viktiga delar som visas i resultatet är att flera av lärarna i 

Sverige och Finland tycker att man ska visa eleverna olika typer av texter och olika former av 

läsning för att stimulera läsintresse och lästeknik. En av de svenska informanterna 

kommenterar att även om barnen erbjuds flera olika former av läsning behöver de många 

tillfällen att öva. Att övning ger färdighet tas upp både av lärare i Sverige och i Finland. Att bli 

en god läsare kräver tid, det vet vi alla som någon gång lärt oss, likaså bekräftas detta av 

forskaren Lundberg (2010, s. 118) som jämför läsinlärning med att lära sig simma. Man lär sig 

simma genom mycket övning och inget annat, vilket är likaså med läsning. Att mängdträning är 

nyckeln till att lära sig läsa kan tänkas vara något majoriteten av befolkningen kan skriva under 

på, men vart den mängdträningen ska utföras är förmodligen en desto mer kluven fråga. Två av 

de Finlands-svenska informanterna poängterade starkt att läsläxa är viktigt för barnens 

läsutveckling, att den kvantiteten av läxor bara är till elevernas fördel. De svenska 

informanterna nämner inte läsläxa i denna kontext utan snarare att det är en del av idén om att 

få möta olika sorters texter i olika sammanhang. Detta visar dock inte att de svenska lärarna 

anser att läsläxa är av betydelse, inte heller att det inte är något de använder sig av själva i sin 

undervisning, utan det handlar snarare om otydlig frågeställning. 

 

 

Resultatet för undersökningens andra frågeställning: Vad innebär lässvårigheter och hur kan 

man arbeta med det? indikerar som tidigare presenterad forskning, att det finns ett flertal 

faktorer som spelar in när ett barn ska lära sig läsa och att finns flera orsaker till att 

lässvårigheter uppstår. Enligt The simple view of reading som både är allmän inom litteratur 

såväl som i forskning, kan läsningen ske när avkodningen samt förståelsen av språket 

interagerar (Taube 2007, s. 12-13). Läsfärdighet uppstår alltså bara när dessa två funktioner 

samspelar, om en av faktorerna inte fungerar kan det heller inte ske någon läsning (Taube & 

Fredriksson 2012, s. 18-20). SVR-modellen förutspår att lässvårigheter kan bero på 

avkodningssvårigheter av ord, svag hörförståelse eller en kombination av dessa (Hoover & 
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Gough 1990; Tunmer & Greany 2010 refererad i Levlin 2014, s. 18). En central förklaring vad 

lässvårigheter faktiskt innebär finns inte. Däremot finns ett flertal olika uppfattningar vad det 

kan innebära. Fredriksson & Taube (2012, s. 22) menar att läs- och skrivsvårigheter kan yttra 

sig på många olika sätt relaterat till avkodning och förståelse och likaså kan orsakerna vara 

många. Författarna menar att ibland går svaren att söka i elevernas erfarenheter, biologi eller 

interaktionen mellan skola och hemmiljö. I undersökningens resultat kan man se i kapitel 5.2 

att alla informanter inte heller har en gemensam definition av begreppet lässvårigheter. Det som 

syns tydligt är att samtliga informanter i Finland och i Sverige menar att det handlar om 

avkodning eller språkförståelse/läsförståelse precis som SVR-modellen antyder även om inte 

alla lärare benämner det vid dess ”rätta” begrepp. Taube (2007, s. 13) anser att motivation bör 

inkluderas som en ytterligare faktor i SVR-formeln då hon menar att läsning inte kan ske om 

läsaren inte är motiverad. Taube (2013, s. 82) och Haglund (2016, s. 78) framhäver att huruvida 

läraren stöttar och motiverar eleverna är avgörande för hur eleverna utvecklas och presterar. 

Ingen av informanterna tar upp elevernas motivation, självförtroende eller liknande som en 

orsak till lässvårigheter. En informant i Sverige tar däremot upp dåligt självförtroende som en 

biverkning som kan tillkomma om en elev har lässvårigheter och att det är väsentligt att läraren 

uppmuntrar eleven. En av de finska lärarna pratar istället om positiv feedback. En av 

informanterna i Sverige och likaså en informant i Finland talar om hur viktigt det är med att 

eleverna får positiva erfarenheter av läsning då detta gynnar elevernas läsutveckling, vilket kan 

placeras in under kategorin motivering. 

 

Samtliga lärare i både Sverige och Finland uttrycker att individuell lästräning är första steget i 

arbetet med lässvårigheter hos en elev. Vid ytterligare stödresurser är informanterna inte helt 

eniga hur man ska gå till väga. I resultatet ser man att lärarna i Sverige och lärarna i Finland har 

olika syn på detta. Den tredje frågeställningen i denna undersökning visar nämligen på störst 

skillnad i svaren hos informanterna från de olika länderna. De finska lärarna är eniga om att 

tidiga stödinsatser är betydelsefullt för elevens läsutveckling. Likaså nämner lärarna i Sverige 

detta, men det visar sig att de förhåller sig annorlunda till detta fenomen än de finska lärarna. 

Det framkommer i resultatet att informanterna från Sverige anser att anledningen till att tidiga 

stödinsatser inte sätts in är för att det inte finns förutsättningar i skolan för detta. Alatalos 

(2011, s. 121) studie visar att skolornas traditioner om stöd samt samarbete med 
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speciallärare/specialpedagog har en betydelsefull roll för lärarnas förhållningssätt och agerande. 

Alatalos studie åskådliggör dessutom att det finns en oenighet bland pedagoger gällande tidiga 

insatser. Vissa lärare anser att de ska sättas in direkt medan andra lärare anser att eleverna bör 

ges tid och chans att mogna. Frågan om när insatser ska sättas in lyftes även som sagt i denna 

undersökning och precis som i Alatalos resultat fann jag en skiljaktighet i lärarnas svar. En av 

de svenska informanterna i denna undersökning menade att det inte går att säga att tidiga 

insatser alltid ska sättas in vid minsta misstanke om lässvårigheter. Att eleverna ibland behöver 

få tid och chansen att utvecklas ändå, speciellt med tanke på om eleverna går i årskurs 1. En 

annan informant från Sverige menade att tidiga insatser bör sättas in tidigt, men att det inte 

alltid är möjligt på grund av ett bristfälligt stödsystem. Den tredje informanten från Sverige 

menade att man som lärare inte bör ha is i magen om man upptäcker att en elev har 

lässvårigheter, som den första informanten ansåg. Informanten menar att eleven kan ha svårare 

att komma ur sitt läsproblem och därmed också få dåligt självförtroende. Myrberg (2007, s. 13) 

tar även upp precis som en informant i Sverige, att om skolan inte ger tidigt stöd i barnets 

läsutveckling kommer svårigheterna sätta spår i alla ämnen så småningom.  

 

Myrberg (2007, s. 87) tar även upp att just eftersom barnen är som mest formbara i den tidiga 

läsinlärningen är det också då tidiga insatser ger bäst resultat för att eleverna inte ska fastna i 

ineffektiva strategier. Vilket stöd en elev får är dock ofta beroende av skolans organisering, 

snarare än de svårigheter som eleven upplever (Myrberg & Lange 2005, refererad i Bjar & 

Frylmark 2009, s. 55) precis som Alatalos studie också visar. Trestegstödet som beskrivs i 

kapitel 3, är något alla informanter i Finland brukar när deras elever uppvisar svårigheter. 

Trestegstödet har tre olika nivåer av stöd som en elev kan få vid behov. Detta stödsystem 

verkar inte bara vara en av grunderna till elevers goda skolresultat, utan verkar även stödja och 

underlätta arbetet för läraren då ett nära samarbete med specialpedagog tycks vara en regel mer 

än ett undantag. Samtliga informanter i Finland är överens om att stödinsatser ska sättas in 

omgående när man upptäcker att en elev har svårigheter. Informanterna i Sverige tar istället 

upp bristerna i stödsystemet i de svenska skolorna och att de tidiga insatserna inte är lika 

självklara och lättillgängliga som de finska lärarna beskriver. I kapitel 3 - Bakgrund, tas 

Finlands framgångar i utbildningsområdet upp, så som just stödsystemet i skolorna (Sahlberg 

2012, s. 177). Vissa kritiker menar att skolorna fungerar så bra för att befolkningen inte är lika 
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mångkulturell som till exempel i Sverige (2012, s. 177) som istället kan tänkas behöva lägga 

resurser på andra delar av skolan. Finland som inte lägger samma resurser på 

förberedelseklasser eller dagligt arbete med elever med svenska som andra språk, kan därför 

tänkas använda sina ekonomiska resurser inom skolan på andra viktiga fenomen så som ett 

beprövat stödsystem. De svenska lärarna berättar i intervjuerna att det är en långdragen process 

att starta, om en elev har behov av stöd för sin lässvårighet. Ibland så pass långdragen att 

lärarna fått använda outbildade resurser till hjälp i väntan på utredning eller förstärkning från 

specialpedagog/speciallärare. Det finns en samstämmighet hos samtliga informanter angående 

det bristfälliga stödsystemet i de svenska skolorna. Alla lärare tar upp att de anser att tidiga 

insatser är viktigt. Problemet tycks ligga i att det inte verkar finnas ett system som stöttar elev 

och lärare när det behövs och detta blir en blockering för att verkställa tidiga insatser. En 

informant tar även upp att det är ovanligt att sätta in tidiga insatser i årskurs 1 om det inte är 

extrema svårigheter. Att tidiga insatser inte ingår i arbetssättet på vissa skolor kan tänkas ha 

förklaringen att man inte vill sätta igång en lång process med tidskrävande pappersarbete om 

det inte finns en garanti för att insatserna sätts in omgående, då läraren lika gärna kan sitta den 

tiden med eleven själv och försöka bearbeta svårigheterna. En annan förklaring kan vara att 

läraren på grund av ängslan inte vill ”sätta etikett” som markerar att en elev har problem, för att 

det eventuellt kan bli konfrontation med t.ex. elevens vårdnadshavare. 

 

I den finska läroplanen finns ett helt kapitel om ”stöd för lärande och skolgång” 

(Utbildningsstyrelsen 2014, s. 62). I den svenska läroplanen finns inget eget kapitel att läsa om 

vilka stödinsatser skolan kan erbjuda. Det står däremot klart och tydligt att skolan ska erbjuda 

stöd till de elever som uppvisar svårigheter (Skolverket 2016a, s. 14) även om det inte står 

vilka olika slags stöd som finns. I Skolverkets allmänna råd (2014, s. 7) går det att läsa om två 

olika sorters stödinsatser för elever som har svårigheter i skolan. Extra anpassningar är den 

första stödinsatsen som är av mindre ingripande karaktär medan särskilt stöd är mer 

intensifierat stöd som inte utförs inom den ordinarie undervisningen (2014, s. 10-11). Detta 

visar att den finska läroplanen kanske inte bara har ett större stödsystem i skolan utan lärarna 

kan även luta sig tillbaka till sin läroplan som pekar på att lärare såväl som elev har rätten till 

ett skyndsamt stöd. På så vis är stödsystemet mer invant i deras skolvärld än i den svenska 
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skolan där läraren tagit steget mot särskilt stöd fortfarande känns som det vilar på klasslärarens 

axlar.  

 

En informant från Sverige understryker att ”Läsningen är grunden till allt, till alla ämnen”. Just 

det är anledningen till varför ämnet aldrig kan bli inaktuellt. Vikten av att läsa och 

läsinlärningen i skolan måste vara en fortlöpande debatt för att kunna förnya, förbättra och 

bredda skolans perspektiv. Det finns naturligtvis fler detaljer att studera om man strävar efter 

en närmare jämförelse mellan Sverige och Finlands läsinlärning. Faktorer som skolpolitik, 

kunskapssyn eller lärarutbildning, listan kan göras lång om man är beredd att verkligen finna 

svar och förklaring varför en skola är mer framgångsrik än någon annan. Men om man vill 

utveckla och förbättra skolan för våra elever får vi rikta blicken där vi har chans att göra en 

rimlig anpassning efter materiella, kulturella och historiska förutsättningar. Fredriksson & 

Taube (2012, s. 193) menar att det land som det finns störst skäl av Sverige att lära av är just 

Finland, då detta land i de internationella undersökningarna är det land vi har mest gemensamt 

med. Jag anser att jag fått svar på mina frågeställningar och fått en bild av skillnader och 

likheter mellan Sverige och Finland i detta ämne, men det har även i sin tur väckts flera nya 

frågor. De båda länderna har sina svagheter och styrkor som inte alla går att bearbeta i en enda 

undersökning, men i denna undersökning lyfts några perspektiv som jag anser man kan börja 

med i syfte att lära sig av varandra och förbättra skolan. 

  

6.3 Tankar och förslag till vidare forskning  

 

I kombination med nyväckta frågor och ökat intresse motiverar detta till ytterligare forskning. 

Vilket stöd en elev får är ofta beroende av skolans organisering snarare än vilka svårigheter 

som eleven uppvisar (Myrberg & Lange 2005, refererad i Bjar & Frylmark 2009, s. 55) därför 

är en närmare granskning kring vad det är i skolans organisering som gör att elever får tillgång 

till ett stabilt stödsystem, ett intressant område att utforska ytterligare. Vidare studier kan även 

vara att finna svar på vad det är i skolans organisering som gör dem framgångsrika? Eller 

varför inte: Vad innebär en framgångsrik skola och för vem? Detta kan vara en intressant fråga 

att lyfta för att bidra i debatten om en skola för alla. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till lärare i Sverige och Finland 

Inledning 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken utbildning har du? 
• Vilken årskurs undervisar du i? 

 
 
Läsinlärning 

• Hur arbetar du/ni med läsinlärning i klassrummet? 
• Vad skulle du säga är det viktigaste för att få en elev att utvecklas 

till en god läsare? 
 
 
Lässvårigheter 

• Vad är lässvårigheter för dig? 
• Hur arbetar du med elever som uppvisar svårigheter gällande läs-

ning?  
• Vilken insats/åtgärd vidtas vid upptäckt av lässvårighet? 
• När sätts insatsen/åtgärden in? 
• Om åtgärden inte hjälper hur går du vidare då?  
• Hur samarbetar lärare och specialpedagog/speciallärare? 

 
 
Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga?  

 


