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Sammanfattning 

Att som klasslärare ansvara för läsundervisningen i årskurs 1 kan uppfattas som ett 

komplext uppdrag. Man bör ha god kunskap om läsprocessen och dess olika 

utvecklingsnivåer för att kunna möta eleverna där de befinner sig i läsutvecklingen, 

samtidigt som yttre faktorer kan påverka möjligheterna till individanpassad undervisning. 

Syftet med studien var att belysa hur klasslärare uppfattar elevers läsutvecklingsnivåer i 

årskurs 1 samt hur klasslärare beskriver sin planering och organisation av 

läsundervisningen utifrån elevers olika behov i årskurs 1.  

Lärarna i studien anser att det är lustfyllt, men också utmanande, att bedriva 

individanpassad läsundervisning i årskurs 1. Höga krav ställs på lärarnas kompetens när 

det gäller planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Det anses som en 

fördel när man uppnått en viss erfarenhet av läsinlärning och läsundervisning. Lärarna 

menar att kunskap om elevernas utvecklingsnivå redan vid skolstarten i årskurs 1 är 

mycket viktig. Förskollärarnas elevinformation till de blivande klasslärarna i årskurs 1 

grundlägger planeringen av den första läsundervisningen i årskurs 1.  

Trygghet i skolmiljön bidrar till framgångsrik läsundervisning. Genom att eftersträva ett 

lärandeklimat som byggs av lek, glädje och respekt kan en trygghet i den pedagogiska 

miljön skapas. Det är viktigt att som klasslärare kunna inspirera och motivera eleverna till 

läsning. Informanterna beskriver olika arbetssätt som kan främja detta, till exempel 

högläsning, gruppläsning och kamratläsning.  

Specialläraren har en viktig roll i sammanhanget då denne bland annat ska visa fördjupad 

kunskap inom elevers läsutveckling, medverka i förebyggande arbete samt bidra till att 

avlägsna hinder och problem i undervisningsmiljön.  

Nyckelord: undervisning, läsning, tidig läsundervisning, speciallärarroll 
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1. Inledning 
 

Att kunna läsa är nödvändigt för att kunna utföra sina samhälleliga plikter (Taube, 2013). 

När sjuåringar börjar första klass är de flesta medvetna om läsningens betydelse och att 

det handlar mycket om läsning i skolan. Lärarna i årskurs 1 möter elever vars 

läsutvecklingsnivå kan variera stort. Vissa elever läser i princip flytande medan andra inte 

knäckt läskoden. Lärarnas uppgift är att möta varje elev där den befinner sig i sin 

utveckling, vilket är en utmaning i dagens skola. Skollagen säger att alla elever ska få den 

ledning och stimulans som är nödvändig för en fortsatt god kunskapsutveckling. De elever 

som lätt når kunskapskraven har rätt till undervisning som vidareutvecklar förmågorna. 

Elever som behöver särskilt stöd ska främst erhålla detta inom den klass där han eller hon 

har sin tillhörighet (SFS 2010:800 3 kap. 3§). Det krävs mycket kunskap, yrkesskicklighet 

och organisationsförmåga hos lärarna för att klara av detta uppdrag på ett tillfredsställande 

sätt. För att säkra kvaliteten i framtidens läsundervisning är det viktigt att forskningen 

lyfter fram exempel på hur lärare hanterar dessa utmaningar. 

Det är också viktigt att jag som blivande speciallärare är medveten om lärares sätt att 

hantera läsundervisningen för att jag ska kunna tillföra min specialkompetens inom 

området. Jag har egen erfarenhet av den första läsundervisningen i årskurs 1, då jag har 

tagit emot förstaklassare sju gånger i mitt yrkesverksamma liv som klasslärare. I min 

kommande yrkesroll som speciallärare förväntas jag bland annat ha fördjupade kunskaper 

om läsutveckling och läsprocesser. Jag förväntas också vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i frågor som rör elevers läsutveckling samt kunna leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Som 

speciallärare ska jag även besitta en fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt 

för elever i behov av särskilt stöd samt visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma elevers läsutveckling (SFS 2011:186). Därför är det viktigt att jag 

är väl insatt och medveten om andra pedagogers tankar om och erfarenheter av 

läsundervisning. Det kan ge en god plattform till ett professionellt kollegialt samarbete när 

det gäller utformning och utveckling av lämpliga undervisningsmodeller. 
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1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att beskriva klasslärares uppfattning om elevers 

läsutvecklingsnivåer i den första läsundervisningen i årskurs 1 samt belysa hur klasslärare 

beskriver sin läsundervisning utifrån elevers läsutvecklingsnivåer i årskurs 1. 

Undersökningen baserar sig på lärares egna uttalanden. Lärarkunskap är svårt att förmedla 

och beskrivs ibland som tyst kunskap, men genom att samtala och diskutera om olika 

fenomen i skolan kan den bli mer åtkomlig för andra (Alatalo, 2011).  

Mina forskningsfrågor uttrycks enligt följande: 

 Hur uppfattar klasslärare elevers läsutvecklingsnivåer i den första 

läsundervisningen i årskurs 1? 

 Hur beskriver klasslärare sitt arbetssätt utifrån elevers läsutvecklingsnivåer i den 

första läsundervisningen i årskurs 1? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Några centrala begrepp och uttryck som förekommer i texten nedan behöver en extra 

förklaring. ”Simple view of reading” (Hoover & Gough, 1990) är ett begrepp som innebär 

att läsning är en produkt av avkodning och förståelse. Avkodning betyder att man känner 

igen bokstävernas utseende, är medveten om och kan bokstavsljuden, det vill säga 

fonemen, samt har förmåga att sätta ihop ljuden till ord. Kan man avkoda ett ord innebär 

det i normala fall att man både kan uttala och förstå vad ordet betyder. Avkodning är alltså 

inte enbart översättning till språkljud utan leder också till ordets igenkännande (Elbro, 

2004). En läskunnig person kan avkoda ord och förstår betydelsen av dem (Jönsson & 

Englund, 2006). Lundberg och Herrlin (2005) menar att det är viktigt att förstå 

växelverkan och interaktion mellan läsningens olika sidor. Att vara fonologiskt medveten 

underlättar ordavkodningen och en skicklig ordavkodning påverkar den fonologiska 

medvetenheten på ett gynnsamt sätt. Den första läsundervisningen präglas främst av 

avkodningsträning men läsförståelsen hamnar successivt i fokus när texterna ökar i 

svårighetsgrad (Taube, 2009). Läsförståelse innebär att framställa och skapa mening i en 

skriven text, det vill säga aktivt interagera med texten. Det betyder att läsförståelse kräver 

ett samspel mellan läsaren och texten, det vill säga läsaren ska själv stå för ett aktivt inslag 

i läsningen (Bråten, 2013). 



3 
 

Lässtrategier betyder att läsaren med hjälp av fasta textfrågor erhåller förståelse för 

innehållet (Elbro, 2004). Enligt Alatalo (2011) har lässtrategier stor betydelse för 

elevernas läsförmåga och är således ett viktigt inslag i läsundervisningen. Syftet med 

lässtrategier är att eleven ska kunna förstå texter med hjälp av sin förförståelse. Bråten 

(2013) skriver att elever som har utvecklats till aktiva och skickliga läsare använder 

lässtrategier som ett naturligt inslag i läsprocessen. Taube (2009) menar att syftet med 

undervisning i lässtrategier är att läsaren ska bli mer engagerad och medveten i sin 

läsning. Det är en lång process att bygga upp fungerande lässtrategier hos eleverna och 

därför är det viktigt att lärarna startar tidigt med undervisning i lässtrategier. Genom 

explicit undervisning i lässtrategier, det vill säga läraren modellskriver genom att förklara 

och visa själv hur strategierna används, utvecklar eleverna en bättre läsförståelse enligt 

Anmarkrud (2013). 

 

Pedagogisk kartläggning är ett strukturerat verktyg för insamling av information och 

analys av elevers skolsituation (Runström Nilsson, 2012). Lundberg och Herrlin (2005) 

menar att kartläggningens viktigaste funktion är att synliggöra elevens läsutveckling. 

Läraren kan tydligt se om eleven utvecklas i rätt riktning och om utvecklingen sker inom 

rimlig tid. Det blir ett viktigt underlag till pedagogiska insatser och åtgärder. 

Kartläggningen kan användas som en samtalsgrund när läraren samtalar med eleven om 

dennes läsutveckling. Eleven behöver själv bli medveten om sin läsutveckling och få 

känna ansvar och delaktighet i lärandeprocessen. Föräldrar behöver också bli delaktiga i 

barnens läsutveckling. Kartläggningen kan diskuteras under föräldrasamtal och få 

föräldrarna insatta och engagerade i sitt barns läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Klasscreeningar ingår i skolans pedagogiska kartläggning och kan beskrivas som 

objektiva grupptest av olika slag. Testen är anpassade för vissa åldrar och kan vägleda 

lärarna till kunskap om var varje individ befinner sig i sin utveckling (Lundberg & 

Herrlin, 2005). För att uppnå nationell ekvivalens i svenska skolor utförs klasscreeningar i 

stor utsträckning. Det finns ett antal tester på den svenska marknaden som används till 

kartläggning av läsning. Ett flertal av dessa tester kan utföras utan att läraren har 

genomgått någon särskild utbildning (Skolverket, 2010).  
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Individualisering i undervisningen innebär att lärarna kartlägger elevens individuella 

möjligheter och svårigheter och utifrån resultatet planerar och genomför undervisningen. 

Det betyder att varje individ ska få undervisning utifrån sina egna förutsättningar, det vill 

säga få utmaningar som främjar elevens inlärning. Att fånga individerna där de befinner 

sig i kunskapsutvecklingen och individualisera undervisningen är centralt i en heterogen 

grupp (Lutz, 2014). 
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2. Tidigare forskning 
 

Här redovisas ett urval av tidigare nationell och internationell forskning om läsning och 

läsundervisning. 

 

2.1  Vad är läsning och vilka är förutsättningarna för läsning? 

Hoover och Gough (1990) har utarbetat formeln ”The Simple view of reading” vilken 

innebär att läsning är produkten av avkodning och språkförståelse. Formeln tydliggör att 

båda processerna krävs i läsprocessen (Elbro, 2004). En definition på läsning är förmågan 

att kunna utröna betydelsen av ett skrivet meddelande eller budskap, det vill säga att 

kunna läsa på, mellan och bortom raderna. Det är avgörande hur aktiv läsaren är för att 

detta samspel ska fungera (Taube, 2013). Elbro (2004) beskriver läsning som ett 

tillämpningsområde som utvecklas genom relativt preciserade metoder. Dessa metoder 

härstammar från olika vetenskaper såsom språkvetenskap, psykologi och medicinsk 

vetenskap.  I mitten på 1870-talet började forskare intressera sig för läsning och hur 

läsningen verkligen går till. I ett tyskt laboratorium pågick undersökningar om 

ögonrörelserna under läsning och hur snabbt ögat uppfattar ett skrivet ord. Forskningen 

visade så småningom att det är läsaren som styr ögonen och inte tvärtom. På 1970-talet 

undersökte en forskningsgrupp hjärnans aktivitet under läsning. Genom att tillföra 

radioaktivt spårämne i en hjärnartärs blod kunde man mäta radioaktivitetens spridning i 

hjärnan. Forskarna upptäckte att den delen av hjärnan som är aktiv innehåller mycket blod 

och att det uppstår ett särskilt aktivitetsmönster i hjärnan vid läsning. De första bilderna av 

hjärnaktiviteten under läsning visar att vänster halva är mest aktiv (Elbro, 2009).  

Att lära barn att läsa är ett komplext uppdrag och det har genom åren förts otaliga 

diskussioner om hur läsundervisningen i första klass bör bedrivas och vad den ska 

innehålla (Bråten, 2013). För att kunna utöva skicklig läsundervisning bör läraren ha 

kunskap om läsprocessen. Genom att veta precis vad eleven förväntas tillgodogöra sig kan 

läraren upptäcka elevens starka och svaga sidor i läsningen och därifrån individanpassa 

undervisningen (Elbro, 2009). Lärare i årskurs 1 möter ett antal individer som befinner sig 

på olika ställen i läsutvecklingen. Det är en stor utmaning för lärarna att möta varje elev 

på rätt nivå, men inte en omöjlighet (Bråten, 2013). När eleverna i årskurs 1 utsätts för den 

första läsundervisningen måste de kunna hålla en viss distans till språket samtidigt som de 
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ska kunna reflektera över detsamma. Läsinlärning är nämligen onaturligt för människan 

till skillnad från att lära sig att tala (Taube, 2013). 

Ett antal faktorer påverkar eleverna och deras förutsättningar för att lyckas i skolans 

läsundervisning. En viktig och central utgångspunkt för fortsatt framgång i 

läsutvecklingen är barns medvetenhet om fonemens betydelse. De barn som uppfattar 

fonemen i språket redan i förskoleåldern tycks utveckla läsförmågan snabbare under 

skolans tidigare år (Taube, 2009).  

Lärarna som tar emot förstaklassare måste ta hänsyn till olika omständigheter, exempelvis 

begåvning, hur läsvanorna ser ut i hemmet, koncentrationsförmåga, motivation, 

temperament och tidigare kontakter med skriftspråket (Heimann & Gustafson, 2015). I de 

fall där elever har dyslexi blir det oftast stora problem med avkodningen. Dyslexi innebär 

varaktiga läs- och skrivsvårigheter och det finns en tydlig skillnad mellan läskunnighet 

och intelligensnivå bland dessa elever. Karaktäristiskt för dyslektiska personer är att de är 

normalbegåvade eller överbegåvade vilket innebär att inlärningsförmågan av 

ordavkodning inte endast har med intelligens att göra (Høien & Lundberg, 2013). De 

elever som precis har börjat lära sig svenska som andraspråk kan uppleva läsinlärningen 

som riktigt problematisk (Melin, 2011). Enligt Hagtvet (2011) behöver barn med språklig 

och emotionell sårbarhet erhålla både språkligt och emotionellt stöd. Dessa behov kräver 

professionell språk- och läsundervisning, och ställer höga krav på lärarnas kompetens och 

flexibilitet.  

En annan faktor som kan påverka förutsättningarna för god läsundervisning är läromedel. 

Olika läsläror blir ibland kritiserade för att innehålla torftiga meningar och tråkigt 

innehåll. Det finns en uttalad oro att texterna påverkar elevernas läsglädje och gör dem 

understimulerade. Å andra sidan är ju läromedelstexternas syfte att underlätta för eleverna 

att knäcka läskoden. Kritikerna hävdar dock att läsmaterialet måste vara intressant, 

spännande och verklighetsnära. Först då utvecklas lästekniken och barnen upptäcker 

själva hur läsning fungerar (Lundberg, 2010). Eftersom läsläror fortfarande används i stor 

utsträckning i den första läsundervisningen tycks de fylla en viktig funktion. Många 

läsläror har dessutom omarbetats för att innehållet ska passa dagens förstaklassare (Taube, 

2013). 
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2.2  Pedagogiska kartläggningar 

Enligt Bjar (2015) är det av stor betydelse att en pedagogisk kartläggning av elevernas 

läsutvecklingsnivå sker kontinuerligt. Många kommuner väljer att regelbundet genomföra 

så kallade klasscreeningar, vilka är standardiserade och normerade på stora populationer. 

Dessa kvantitativa testmetoder anses vara objektiva och mätbara och tillämpas i stor 

utsträckning. Resultaten förväntas vägleda pedagogerna till val av lämpliga arbetssätt 

(Bjar, 2015). I början på höstterminen i årskurs 1 är det vanligt att samtliga nybörjares 

läshastighet kontrolleras eftersom det anses vara ett säkert utvecklingsmått. Tidtagningen 

avslöjar svaga läsare. De elever vars testresultat påvisar dålig avkodningsförmåga och 

stora brister på fonemnivå bör noggrant följas upp eftersom upprepade observationer är ett 

lämpligt sätt att mäta läsutvecklingen över tid (Melin, 2011). När elever i läs- och 

skrivsvårigheter identifieras bör de undervisas systematiskt i fonologisk medvetenhet och 

grafem-fonem-kopplingar. En-till-en-undervisning kan förbättra läsningen för elever som 

riskerar att misslyckas i skolan (Vetenskapsrådet, 2015). 

Som komplement till kvantitativa kartläggningar kan kvalitativa kartläggningsmetoder 

leda till värdefull information om elevens läsutveckling. Det kan till exempel innebära 

pedagogiska samtal mellan lärare och elev om lässtrategier, stavning och läsförståelse. 

Pedagogen kan även kartlägga elever kvalitativt genom deltagande observation i samband 

med undervisningen. Enligt Bjar (2015) bör metoden ske kontinuerligt och den ställer 

höga krav på pedagogernas yrkeskompetens.  

 

2.3  God läsundervisning 

Mahiri & Maniates (2013) har observerat och intervjuat en amerikansk lärare, Ms. 

Jamison, som undervisar förstaklasselever i en statlig storstadsskola i North Carolina i 

USA. Ms. Jamison beskrivs som en skicklig pedagog och fungerar ofta som 

modellpedagog eller rådgivare för kolleger och besökare. Hon menar att det är viktigt att 

väcka elevernas engagemang och vilja till deltagande när det gäller läsning, vilket kan 

vara en utmaning när det gäller lättdistraherade förstaklassare. Ms. Jamison har höga 

förväntningar på samtliga elever och tror tveklöst att alla kan bli litterata. Hon bygger sin 

undervisning på en tydlig struktur och ständig upprepning av moment där samtliga elever 

är aktiva. För att inte äventyra elevernas uthållighet skiftar hon med korta intervaller 

läsaktiviteternas utformning. I klassrummet finns ett litet bibliotek som fungerar som 

inspiration för samtliga elevers läsutvecklingsnivåer. Ms. Jamison läser ofta högt ur dessa 
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böcker för att ytterligare väcka elevernas läslust och nyfikenhet. Även Lundberg (2010) 

förespråkar högläsning och menar att det leder till utveckling av ordförrådet och en 

föreställning om berättelsers struktur och uppbyggnad.  

Ms. Jamison låter även eleverna träna läsning i form av läslistor. De läser antingen enskilt 

eller tillsammans med en kamrat och ibland med en resurspedagog. Ms. Jamison påpekar 

att vissa elever avkodar ord mycket snabbt men har kanske inte förståelsen eller 

betydelsen klart för sig. Hon arbetar därför aktivt med att balansera avkodning med 

läsförståelse i sin undervisning. Taube (2009) beskriver goda läsare som att de har en 

förståelse för texten och en förmåga att överblicka och reflektera över textinnehållet. De 

kan också dra nytta av tidigare erfarenheter och behärskar förmågan att skapa inre 

föreställningar av det som händer i texten.  

Vissa lektionspass nivågrupperas eleverna i fyra olika grupper beroende på hur långt de 

har kommit i sin läsutveckling. Ms. Jamison undervisar varje grupp i ca 15 minuter vilket 

innebär att hon anpassar innehållet och instruktionerna till den utvecklingsnivå som gäller 

i gruppen. Övriga elever arbetar med självgående individanpassade övningar. Vid andra 

tillfällen arbetar grupperna med texter anpassade efter elevernas läsutvecklingsnivå. Ms. 

Jamisons varierande arbetssätt har visat sig ge goda effekter på elevernas läsinlärning. 

Studiens resultat visar att lektionerna tilltalar eleverna. De är engagerade och har fokus på 

inlärningen, vilket är ett tecken på att lärarens undervisningsstruktur fungerar.  

Hyry-Beihammer & Hascher (2015) är två andra forskare som har studerat åldersblandade 

landsortsskolor i Österrike och Finland. Forskarnas syfte var att identifiera lärares 

undervisningsstrategier i åldersblandade klasser. De ville också undersöka om lärarnas 

undervisningssätt kan användas som en generell metod när det gäller undervisning i 

heterogena grupper. Resultatet påminner om Ms. Jamisons undervisningsstrategier, det 

vill säga lärarna använde så kallad ”parallell läroplan”. Det innebär att lärarna 

nivågrupperade eleverna och hade genomgång med en elevgrupp i taget. Övriga grupper 

arbetade då självständigt. Flera lärare från Österrike tillämpade individuella arbetsplaner 

vilket betyder att elevernas arbetsmaterial är anpassat efter deras utvecklingsnivå. 

Forskningsstudiens resultat visar att lärarnas undervisningsstrategier kan användas i 

åldershomogena elevgrupper. Kamratlärande kan ses som ett exempel, det vill säga elever 

undervisar elever parvis.  Individuellt arbete som läraren skräddarsyr utifrån elevers behov 

samt att läraren lägger upp individuella arbetsplaner är också lämpliga arbetsformer när 

man som lärare möter elever på olika utvecklingsnivåer. 
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Utmärkande för Finland var att lärarna gav stödundervisning före och efter skoltid och 

ibland på raster för elever i särskilt behov av stöd. Analyser som behandlar den finska 

utbildningsframgången visar att de allra flesta barn i riskzonen snabbt blir hjälpta med 

lämpliga stödåtgärder. Utmärkande för finländska klasslärare är att de har en stark 

skyldighet att genast påbörja intensivundervisning om en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen. Lärarassistenter arbetar nära klasslärarna och kan således bedriva 

stödundervisning med handledning från klassläraren. Visar det sig att åtgärderna är 

otillräckliga kopplas specialläraren in för att eleverna ska få det specialpedagogiska stöd 

de behöver i läsundervisningen (Hagtvet, 2011). 

I en forskningsstudie presenterar Alatalo (2011) ett antal svenska lärares syn på 

läsundervisning. Syftet med undersökningen var att förstå och skildra lärares 

kunskapsmässiga förutsättningar för professionell läs- och skrivundervisning, vad lärarnas 

utbildning, erfarenhet och förhållningssätt betyder för läs- och skrivundervisningen samt 

lyfta möjligheter och hinder i läs- och skrivundervisning. I resultatet framgår att lärare 

framhåller flera faktorer som ger konsekvenser för undervisningen, bland annat lärares 

grundutbildning, fortbildning och erfarenhet men också resurstillgångar och speciallärare 

samt tillgång till material. Det framkommer även att arbetslaget har stor betydelse för de 

enskilda lärarna. Det fungerar som ett viktigt forum där man kan diskutera utmaningarna 

som väntar i klassrummet.  

Alatalo (2011) uppger att lärarna i studien framhåller och utgår från avkodningens 

principer i den första läsundervisningen. Målet är att eleverna ska förstå hur grafem och 

fonem samverkar för att sedan träna upp läsflytet och uppnå fullständig läsförståelse. Det 

är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med ordförråd och läsförståelsestrategier för 

att läsningen ska utvecklas optimalt. Alatalo (2011) uppger att ett väl utvecklat ordförråd 

är en av förutsättningarna för god läsförståelse liksom att många studier visar att 

läsförståelsestrategier är en viktig faktor för utveckling av läsförmågan. Vidare är det 

betydelsefullt att eleverna får läsa, för dem, intressanta texter i läsundervisningen. Det är 

vanligt att lärarna låter eleverna läsa tyst när de har en viss läsvana, vilket kan innebära att 

de elever som egentligen behöver fortsatt lärarledd teknisk lästräning blir utan det stödet. 

Enligt Alatalo (2011) inträffar detta när lärare inte har tillräcklig kunskap om läsprocessen 

och dess olika utvecklingsnivåer.  
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Senare års lärarutbildningar har inte fokuserat lika mycket på läsinlärning som de tidigare 

utbildningarna. Nya metoder såsom lustfyllt lärande, varierad undervisning och elevansvar 

har ställt den traditionella läsinlärningen i skymundan. Intentionerna är säkert goda men 

kräver ändå gedigna kunskaper om läsinlärningen och läsutvecklingsprocessen enligt 

Alatalo (2011). Lärarutbildningarna och lärarfortbildningarnas kvalitet står ständigt i 

fokus. Moats (i Alatalo, 2011) uttrycker vikten av att lärare ska utgå från 

forskningsbaserade kunskaper i läs- och skrivinlärningen och att det är nödvändigt att det 

sker en utveckling av lärarutbildningens kurser i läsundervisning. Kursernas innehåll bör 

vara systematiskt testade kunskaper som ger insikt i och förståelse för läs- och 

skrivinlärningens psykologi. Utbildningen ska också ge kunskap om språkets 

uppbyggnad. Det är även viktigt att studenterna får lära sig, den av hävd, bästa 

läsundervisningen i alla avseenden. 

Ytterligare en faktor som påverkar möjligheten till god läsundervisning är enligt Taube 

(2011) klassrumsklimatet. Det bör vara välkomnande, accepterande och inlärningsvänligt 

vilket skapar självrespekt och självförtroende hos eleverna. I förlängningen leder det till 

att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.  

Förstaklassare har en föreställning om vilka de är och självbilden är för det mesta 

grundad, men de brukar ändå vara mottagliga för betydelsefulla personers inflytande, till 

exempel klassläraren. Attityder kan påverka självuppfattningen och självförtroendet när i 

både positiv och negativ riktning när det gäller läsning. Därför kan kommentarer från 

läraren påverka elevernas uppfattning om sig själva och sin läsning permanent enligt 

Taube (2009).   

 

2.4  Brister i läsundervisningen 

Förutsättningarna för god läsundervisning är ibland inte de bästa. Alatalo (2011) menar att 

lärarnas största utmaning tycks vara känslan av otillräcklighet när det gäller att stötta alla 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Alatalo (2011) uppger även att lärarnas utbildning eller 

brist på utbildning kan få konsekvenser för elevernas läsutveckling.  

Några lärare ser stora problem i vissa elevers beteendestörningar och sociala svårigheter 

eftersom det tar mycket tid och kraft i anspråk, vilket i förlängningen kan leda till sämre 

läsundervisning. Taube (2013) skriver att lärare och skolpsykologer anmäler allt fler 
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elever med koncentrationsproblem och att det är ett allvarligt hinder i den första 

läsundervisningen.  

Bristande individualisering från lärarens sida kan få förödande konsekvenser för den 

enskilde eleven och kan i förlängningen leda till att han eller hon tillämpar felaktiga 

strategier såsom lära sig texter innantill eller skriva av kamraterna (Taube, 2013). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Kapitlet behandlar studiens teoretiska utgångspunkter, vilket innebär att olika 

specialpedagogiska perspektiv lyfts fram och redovisas.  

 

Persson (2013) beskriver skolan som en komplex värld, det vill säga skollagen och 

läroplaner dikterar hur verksamheten ska fungera men uppger inte hur dessa ambitioner 

ska genomföras i praktiken. Många gånger upplever lärare att målen är omöjliga att 

uppnå, vilket i praktiken innebär att vissa elever följer en individuell läroplan. I dessa 

sammanhang har skolans specialpedagogiska verksamhet strävat efter att försöka utjämna 

skillnaden mellan förordningar och verklighetens problematik (Persson, 2013).  

Som blivande speciallärare har jag i min studie valt att utgå från det specialpedagogiska 

perspektivet. Nilholm (2012) förklarar begreppet perspektiv som en tankeskapelse vars 

ändamål är att underlätta en förståelse för ett forskningsområde. Specialpedagogik kan 

beskrivas som pedagogik som bedrivs när den ordinarie undervisningen inte är tillräcklig.  

Specialpedagogik har av tradition dominerats av det kompensatoriska perspektivet. Lärare 

söker hitta problematiska egenskaper och förmågor hos eleven, vilket betyder att skolan 

tillskriver individen problemen. Grundtanken är att skolan ska kompensera eleven för dess 

brister. Man letar i första hand efter neurologiska och psykologiska orsaker till individens 

tillkortakommanden och försöker utifrån testresultat åtgärda dessa med 

specialpedagogiska verktyg. Det kompensatoriska perspektivet är tydligt underställd 

psykologisk och medicinsk vetenskap och åtgärderna inrättas utifrån det (Nilholm, 2012).  

Mot det kompensatoriska perspektivet ställs det kritiska perspektivet. Inom det kritiska 

perspektivet framställs specialpedagogik som förtryckande. Det kritiska perspektivet utgår 

från missnöjet med uteslutning av vissa grupper från klassrummets gemenskap. Vidare 

beskrivs begreppet specialpedagogik som uteslutande i sig eftersom det inbegriper idén 

om att barn är mer eller mindre onormala. Anhängare av det kritiska perspektivet förnekar 

inte människors olika förutsättningar men är kritiska till specialpedagogikens åsidosatta 

effekter. När en elev misslyckas i skolan bör anledningen sökas utanför individen. 

Skolmiljön påverkar eleverna och skolans uppgift är att forma en god grogrund för alla 

typer av elever. Elevers olikheter bör uppfattas som tillgång för skolarbetet istället för 

problem som ska lösas. Det kritiska perspektivet ifrågasätter också diagnoser och 
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bedömningar och användbarheten hos dessa eftersom de fokuserar på elevernas 

otillräckligheter (Nilholm, 2012). 

Dagens utbildningssystem står inför motsättningar som egentligen inte går att lösa. Det 

blir en konflikt mellan ”en skola för alla” och ”elever i behov av särskilt stöd”. Därför har 

dilemmaperspektivet blivit intressant och aktuellt i sammanhanget. Skollagen säger att 

alla elever ska erhålla samma kunskaper men undervisningen ska samtidigt anpassas 

utifrån elevernas särskilda behov. Frågan är då hur eleven ska kompenseras? Ska 

skolmiljön anpassas till elevens behov eller ska eleven kompenseras för sina svagheter? 

Det är ett komplicerat dilemma som skolan måste förhålla sig till. Lärarna bör utöka 

kunskapen om dessa motsättningar för att kunna hantera problematiken professionellt 

(Nilholm, 2012).  

Det relationella perspektivet utgår enligt Persson (2013) från att omgivningen kan 

anpassas och påverka elevers möjligheter att uppnå skolans mål. Arbetslagen och lärarna 

ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten, det vill säga förändrar elevens miljö 

så att denne uppnår kunskapskraven. Inkludering av elever i behov av stöd är en 

konsekvens av det relationella perspektivet. När skolan anpassar undervisningen till 

elevers olikheter leder det till individuella läroplaner, det vill säga skolan gör avsteg från 

den ordinarie läroplanen och skräddarsyr lösningar till elever i särskilt behov av stöd. 

Skolan försöker alltså utjämna skillnader med specialpedagogiska insatser, vilket i 

praktiken ofta upplevs som omöjligt. Denna viktiga fråga har uppmärksammats obetydligt 

i forskningsvärlden och kunskapen om hur skolan lyckats med sina intentioner i 

sammanhanget har framkommit i liten utsträckning (Persson, 2013). 
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4. Metod 
 

Kapitlet beskriver metodval, urvalsprocessen, information om studiens informanter, 

pilotstudiens utfall och datainsamlingens förlopp. De fyra huvudkraven i forskning 

tydliggörs liksom studiens analysmetod. Kapitlet avslutas med en redogörelse av validitet 

och reliabilitet.  

 

4.1   Metodval 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare uppfattar och beskriver den första 

läsundervisningen i årskurs 1 utifrån elevers behov. För att söka svar på mina 

frågeställningar använde jag mig av kvalitativ forskning. En kvalitativ studie fokuserar 

mer på ord än på siffror (Bryman, 2011). Den kan också framställa en teori som bygger på 

praktiska forskningsresultat där tyngdpunkten ligger på förståelse av den sociala 

verkligheten såsom deltagarna i en viss miljö uppfattar den. Den kvalitativa forskningen 

framställs som konstruktionistisk, vilket betyder att sociala särdrag är resultatet av ett 

samspel mellan människor och inte av omständigheter som finns i samhället (Bryman, 

2011). 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan indelas i sex steg (Bryman, 2011). Första steget 

handlar om studiens utgångspunkt och forskningsfrågor. I mitt fall var utgångspunkten att 

jag förmodade att elever befinner sig på olika läsutvecklingsnivåer i årskurs 1. Jag antog 

att klasslärare i årskurs 1 känner sig frustrerade över spridningen och ville ta reda på hur 

klasslärare uppfattar olikheterna och hur de beskriver sitt arbetssätt utifrån elevers olika 

behov. I steg 2 fokuserar forskaren på lämpliga platser och adekvata deltagare i 

undersökningen. Jag valde att besöka fyra olika skolor i en mindre svensk kommun och 

där intervjua fem klasslärare i årskurs 1. Det tredje steget innebär insamling av uppgifter. 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer vilket innebar att jag följde en intervjuguide 

med teman som skulle behandlas. I det fjärde steget tolkade jag mina insamlade data. Jag 

noterade bland annat att det upplevs som svårt att bedriva individanpassad läsundervisning 

i årskurs 1, då både tid och resurser oftast är en bristvara. Informanterna var tydliga med 

att poängtera att de vill skapa en trygg skolmiljö eftersom de tror att det främjar 

läsutvecklingen. I det femte steget utför forskaren ett begreppsligt och teoretiskt arbete 

som kan innebära att nya begrepp skapas utifrån den genomförda datainsamlingen. I detta 

skede specificeras frågeställningarna och eventuellt blir det aktuellt med utvidgad 
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datainsamling. Utifrån min undersökning har det inte skapats några nya begrepp. Däremot 

kan jag skönja likheter mellan informanterna både när det gäller hur de uppfattar elevers 

olikheter i läsutvecklingen och hur de beskriver sitt arbetssätt utifrån elevers olika 

läsutvecklingsnivå. I det sjätte och sista steget sammankopplas teori, begrepp och data, det 

vill säga forskaren formulerar sin rapport på ett sätt som gör intryck på läsarna. Jag har 

försökt att göra intryck på läsarna genom att betona vikten av att belysa hur olika lärare 

verkar på fältet, hur de uppfattar läsinlärning, läsundervisning och dess förmodade 

komplexitet. Lärarkunskap är komplicerat att klarlägga men för att skolutvecklingen inte 

ska stagnera är det viktigt att forskare ständigt aktualiserar och lyfter ämnet. 

 

4.2   Urval 

Jag har gjort ett så kallat teoretiskt urval vilket innebär att jag som forskare har kompetens 

och förståelse för det ämne som ska utforskas (Dalen, 2008). Jag har även tillämpat ett så 

kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att jag har kontaktat samtliga klasslärare som 

undervisar i årskurs 1 på fyra olika kommunala skolor i en mindre svensk kommun, det 

vill säga de personer som fanns tillgängliga för mig som forskare (Bryman, 2011). 

Fördelen med bekvämlighetsurval är att deltagandet sannolikt blir stort men å andra sidan 

är det omöjligt att dra allmänna slutsatser av resultaten. Det beror på att jag som forskare 

aldrig kan fastställa vilken population detta stickprov representerar (Bryman, 2011).  

Jag skickade via mejl en förfrågan om tillåtelse till intervjustudien till de aktuella 

skolornas rektorer (bilaga 2). Efter två veckor hade jag fått positivt svar från samtliga 

rektorer. Därefter kontaktade jag via mejl sju klasslärare i årskurs 1. Texten i mejlet 

formulerades som ett så kallat missivbrev (bilaga 3). Jag anser att mejl är ett enkelt och 

smidigt kommunikationssätt som fungerar ypperligt i detta sammanhang. Fem lärare 

tackade genast ja. En lärare tackade nej eftersom hon bara undervisar i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Den sjunde läraren var sjuk, men hörde senare av sig och sade 

sig vara positiv till intervjustudien. I det skedet valde jag att tacka henne för visat intresse 

men bad att få återkomma om jag inte fick tillräckligt med material till analysen från de 

övriga deltagarna.  
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4.3   Informanterna 

Tabellen innehåller de medverkande lärarnas fingerade namn, utbildningsbakgrund, antal 

gånger de mottagit elever i första klass samt antal yrkesverksamma år. Tabellen ger en 

viss bakgrundsinformation om informanterna och kan vara intressant i samband med 

citaten i resultatdelen. Ur genussynpunkt hade det varit önskvärt om någon eller några 

informanter hade varit män, men eftersom jag tillämpade ett bekvämlighetsurval var 

endast kvinnliga lärare tillgängliga för studien. 

Namn Utbildning Antal gånger 

läraren 

mottagit elever 

i årskurs 1 

Yrkesverksamma år 

Helene Grundskollärare 1-7 

sv/so, eng 

3 18 

Ann Lågstadielärare 10 31 

Lisa Lågstadielärare 3 10 

Karin Lågstadielärare 12 39 

Annika Grundskollärare 1-7 

sv/so, mu/eng 

3 16 

 

 

4.4   Pilotstudie 

För att testa intervjuguiden och sig själv som intervjuare är det viktigt att ha gjort en eller 

flera provintervjuer innan de verkliga intervjuerna (Dalen, 2008). Jag lät således en 

kollega agera som försöksperson en vecka innan första intervjun, dels för att prova min 

tekniska utrustning men också för att testa hur väl intervjuguiden fungerade i 

sammanhanget. Till skillnad från studiens informanter undervisar läraren i pilotstudien 

äldre elever, men är till viss del insatt i läsundervisning för elever i årskurs 1. 

Testintervjun avslutades med en ingående diskussion om begreppen ”uppfatta” och 

”beskriva” som ingår i intervjuguidens frågeställningar. Pilotstudiens informant tolkade de 

båda orden som nästan synonymer. Efter att tillsammans ha analyserat begreppens 

innebörd samtyckte vi att orden kunde brukas som jag bestämt från början, det vill säga 

ordet uppfatta är synonymt med att tolka och ordet beskriva är synonymt med att 

redogöra för. Pilotstudien spelades in via en mobiltelefons röstinspelning, vilket visade 

sig fungera utmärkt.   
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4.5   Genomförande av datainsamling 

Jag har samlat in data genom semistrukturerade intervjuer eftersom jag ville 

uppmärksamma informanternas uppfattningar och beskrivningar av det aktuella ämnet. En 

semistrukturerad intervju innebär att frågorna är mer allmänt utformade och forskaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor till det som uppfattas vara betydelsefulla svar. Frågorna 

behöver inte heller ställas i intervjuguidens ordning (Bryman, 2011). Enligt Bryman 

(2011) ska forskaren inför en semistrukturerad intervju skapa en intervjuguide med en 

lista över specifika teman som ska behandlas, vilket jag också gjorde (se bilaga 1). 

Utformningen av frågorna ska inte vara så specifik att de utgör ett hinder för andra idéer 

och synsätt som kan uppstå under intervjuprocessen (Bryman, 2011). Forskaren bör kunna 

fördjupa och bredda frågorna i samtalet, det vill säga tillämpa både verbal och icke-verbal 

probing då det är viktigt att samla in uttömmande svar i en fenomenografisk intervju 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Enligt Dahlgren & Johansson (2015) ska intervjun spelas 

in och transkriberas för att analysen ska bli grundlig och pålitlig. Således ligger samtliga 

intervjuer på ljudfiler och är transkriberade.  

För att förbereda informanterna inför intervjun sände jag dem intervjuguiden i förväg via 

mejl (bilaga 1). Genom att låta studiedeltagarna få fundera och reflektera över frågorna i 

lugn och ro ger forskaren dem en möjlighet att svara genomtänkt (Alatalo, 2011). 

Samtliga informanter bjöd in mig till respektive skola inför intervjun. Två lärare föredrog 

att bli intervjuade i sitt eget klassrum, två lärare valde grupprum som intervjulokal och 

den femte läraren ansåg att skolans personalrum var lämplig miljö för ändamålet. 

Intervjuerna skedde enskilt under avslappnade former, det vill säga de genomfördes mer 

som samtal än strikta intervjuer. Eftersom informanterna känner till att jag själv har 

arbetat många år som klasslärare uppstod det pedagogiska samtal om läsundervisning i 

allmänhet och läsundervisning i årskurs 1 i synnerhet. Varje intervju varade ungefär 30 

minuter. Jag anpassade intervjuns upplägg till informanternas svar vilket innebar att 

frågorna inte kom i exakt ordning. Jag ställde även följdfrågor när så krävdes. I slutet av 

intervjun fick informanterna möjlighet att göra tillägg eller kommentera frågorna 

ytterligare.  
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4.6   Etik 

För att samhället ska utvecklas finns det ett berättigat krav på att betydelsefull forskning 

bedrivs (Vetenskapsrådet, 2010). Forskningskravet handlar om att utveckla och 

vidareutveckla dagens kunskaper och metoder. I sammanhanget har dock 

samhällsmedborgarna ett forskningsetiskt skydd som innebär att de inte får utsättas för 

fysisk eller psykisk skada. Forskare får heller inte ha olovlig insyn i människors 

levnadsförhållanden. Detta är grundvalen för forskningsetiska överväganden och 

tydliggörs i forskningens fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera forskningsdeltagarna om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Jag kontaktade och 

informerade först aktuella rektorer om min undersökning (se bilaga 2) och därefter 

informanterna (se bilaga 3). Samtliga fick skriftlig information om forskningssyftet, att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan.  

Enligt samtyckeskravet ska forskaren erhålla informanternas samtycke. Är personerna 

yngre än 15 år ska även vårdnadshavare godkänna deltagandet. Jag fick positiva gensvar 

från samtliga rektorer och lärare.  

Konfidentialitetskravet betyder att forskningens deltagare avidentifieras och att 

personuppgifterna är otillgängliga för utomstående. Jag informerade studiedeltagarna om 

att de skulle behandlas anonymt och att alla uppgifter som framkom under intervjuerna 

skulle noteras, förvaras och avrapporteras på ett sätt som gör det omöjligt för obehöriga att 

komma åt dem.  

Allt insamlat material får endast användas för forskningens ändamål enligt 

nyttjandekravet. Uppgifterna som framkommer i studien får således inte nyttjas eller 

användas i kommersiellt syfte eller annat icke-vetenskapligt sammanhang. Enligt 

Vetenskapsrådet (2010) ska informanterna ta del av denna typ av information samt att de 

som undersökningsdeltagare har rätt att ta del av studiens forskningsresultat, vilket också 

har skett i min studie.  

  



19 
 

4.7   Analysmetod: Fenomenografi 

Jag har valt att använda den fenomenografiska ansatsmetoden i min studie. Den är 

komponerad för att analysera information från enskilda individer och lämpar sig för 

beskrivning och analys av människors tankar om specifika ämnen. (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Undersökningen fokuserar på variationen mellan människor i sätten att 

uppfatta omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). Jag hade kunnat välja den 

hermeneutiska analysmetoden som behandlar människors upplevelser av fenomen i till 

exempel skolans värld, men enligt Westlund (2015) ges informanterna i hermeneutik stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala om. I min studie ville jag ha en viss kontroll över 

frågorna och upprätthålla en viss struktur i intervjusituationen, vilket ingår i den 

fenomenografiska ansatsmetoden.  

Jag skrev ut de inspelade intervjuerna i sin helhet. Därefter bearbetades materialet enligt 

den fenomenografiska sjustegsanalysen som Dahlgren och Fallsberg arbetat fram 

(Dahlgren & Johansson, 2015). I analysens första steg läste jag igenom intervjuerna ett 

flertal gånger tills materialet kändes bekant. Samtidigt som jag fördjupade mig i 

transkriberingarna förde jag anteckningar för att förbereda den kommande 

analysprocessen. I steg två, som kallas kondensation, valde jag ut de mest väsentliga 

uttalandena, det vill säga viktiga stycken utsågs. De valda passagerna speglade 

forskningens ämne och kunde i nästa fas användas till jämförelser. I tredje steget jämförde 

jag passagerna och utmaningen i detta skede var att hitta likheter och skillnader i 

uttalandena. I steg fem artikulerades faserna. Det innebär att likheterna står i centrum och 

min utmaning var nu att hitta likheternas kärna i de olika kategorierna. I steg sex 

utkristalliserades det mest betydelsefulla i materialet. Då namngav jag kategorierna och 

min uppgift som forskare var att ringa in känslan i sättet att uppfatta och beskriva det 

behandlade ämnet. I det sjunde och sista steget, den kontrastiva fasen, granskades och 

jämfördes alla passager. Kategorierna reducerades till färre antal för att slutligen bilda så 

kallade utfallsrum. För att underlätta läsningen av intervjumaterialet valde jag att 

omformulera talspråk till skriftspråk. 
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4.8  Kritisk reflektion kring fenomenografi 

I den fenomenografiska analysmetoden kallas forskarens insamlade olika uppfattningar 

för ”utfallsrummet”. Man bör dock vara medveten om att det är ovisst om forskaren 

upptäcker alla tänkbara sätt att uppfatta något (Dahlgren & Johansson, 2015). Förståelsens 

djup av något inom den fenomenografiska forskningen hänger på antalet 

uppmärksammade synpunkter och i vilken utsträckning forskaren är tillräckligt skicklig 

att kunna se samband mellan dessa. En uppfattning som enbart fäster avseende vid några 

få perspektiv av ett fenomen kan därför tyckas vara ytlig. Ibland är det heller inte möjligt 

att klassificera uppfattningar i ett rankingsystem där den mest sammansatta uppfattningen 

uttrycker den djupaste förståelsen av ett fenomen, vilket kan ses som en otillräcklighet i 

den fenomenografiska forskningen (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Det är viktigt att beakta att de uttalanden som redovisas i studien uppfattas i relation till 

informanternas rådande situation. Resultatet bör även sättas i relation till den aktuella 

samhällsdebatten som drivs i ämnet (Dalen, 2008). Kvalitativ forskning redogör inte för 

en ”sann” verklighet utan beskriver hur människor uppfattar och konstruerar sin sociala 

värld. Undersökningsdeltagarnas uttalanden om sin verklighet är bundna till respektive 

individ (Dalen, 2008).  

Forskningsfrågorna i den fenomenografiska ansatsen måste formuleras så att forskaren 

tydligt kan se informanternas sätt att uppfatta ett fenomen. Det enklaste sättet kan tyckas 

vara att ställa Hur- och Vad-frågor, men risken är då att forskaren får svar som enbart 

speglar den allmänna uppfattningen. I fenomenografiska intervjuer är det alltså särskilt 

viktigt att forskaren ställer frågor av en viss karaktär för att komma åt uppfattningar som 

är förenliga med informanternas egentliga uppfattningar om ämnet. Det kan innebära att 

intervjuaren tillämpar probing och icke-verbal probing, vilket är en intervjuteknik som 

fördjupar och utvidgar samtalet. Forskaren ställer då följdfrågor som kan utveckla svaren 

ytterligare eller nickar och hummar för att förstärka intrycket av forskarens intresse av 

informantens uppfattning om fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2015). 
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4.9  Validitet och reliabilitet 

Ett viktigt forskningskrav är validitet. Det innebär att en bedömning görs om forskaren 

verkligen återger de fenomen som var tänkta att speglas (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). Forskaren ansvarar för att kvaliteten i studien är den bästa, det vill säga 

planeringen, genomförandet och redogörelsen av forskningen ska vara optimal (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). Forskaren ska också kunna garantera god reliabilitet, det vill 

säga resultatet ska vara tillförlitligt (Alatalo, 2011).  

Det kan finnas en risk att mitt eget inflytande och mina egna kunskaper och värderingar 

påverkar reliabiliteten i studiedeltagarnas utsagor. Därför har jag varit noggrann att 

analysera intervjuerna och ifrågasätta informationen därifrån. Tack vare 

transkriberingarna har jag kunnat återgå till materialet många gånger för att utreda 

innehållet och fördjupa min förståelse för informanternas utsagor. Min egen lärarbakgrund 

har varit positiv i den bemärkelsen att jag har en god förförståelse i ämnet. Det har hjälpt 

mig när jag har konstruerat intervjuguiden och tolkat uttalandena i intervjuerna. Däremot 

kan min förkunskap omedvetet ha påverkat mina analysresultat. Därför har jag valt att 

presentera ett antal citat i resultatet för att läsaren själv ska kunna ta ställning till mina 

tolkningar. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommer efter att det empiriska materialet 

analyserats enligt den fenomenografiska ansatsmetoden. Resultatet presenteras efter 

följande kategorier: ”Läsutvecklingsnivåer”, ”Trygghet som bas”, ”Att motivera till 

läsning” samt ”Att möta på rätt nivå”. Dessa huvudkategorier delas sedan in i ett antal 

underkategorier. 

  

5.1   Läsutvecklingsnivåer 

Kategorin ”Läsutvecklingsnivåer” beskriver klasslärares uppfattningar av elevers 

läsutvecklingsnivåer i årskurs 1 samt möjligheten till individualisering utifrån elevernas 

läsutvecklingsnivåer. Känslorna inför elevernas läsutvecklingsnivåer skiftar från lust till 

stress enligt lärarna i studien. Informanterna uppfattar att det är stor spridning av elevernas 

läsutvecklingsnivåer, men upplever samtidigt att de har kompetens för att möta dessa 

olikheter.  Spridningen i sig uppfattas på olika sätt. Några känner att det är svårt att räcka 

till för alla elever i alla lägen medan andra upplever att olika läsutvecklingsnivåer skapar 

möjligheter i klassrummets läsundervisning. Eleverna kan ha skiftande inlärningsstilar och 

det gäller att tillmötesgå alla individers sätt att lära.  

Studiens informanter uppfattar att det är viktigt att tidigt identifiera elevernas 

läsutvecklingsnivåer i årskurs 1 och försöka anpassa undervisningen utifrån resultaten. 

Individualisering i den första läsundervisningen är dock resurskrävande och kräver god 

kunskap om läsprocessen enligt lärarna i studien. Samtliga informanter anser att det är 

viktigt att skolledningen är medveten om detta när skolans organisation planeras. Lärarna i 

studien uppfattar olika grad av stöd från skolledningen när det gäller organisation och 

resursfördelning på skolan angående läsundervisningen i årskurs 1. För att närmare belysa 

kategorin ”Läsutvecklingsnivåer” har jag skapat underkategorierna ”Spridning som 

hinder”, ”Spridning som möjlighet” och ”Individualisering”. 

 

5.1.1 Spridning som hinder 

Variationerna i elevernas läsutvecklingsnivå uppfattas som problematiskt för vissa 

informanter. Några elever har inte knäckt läskoden medan andra elever praktiskt taget 

läser flytande. De elever som började läsa innan skolstarten är ofta positiva till 
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läsundervisningen och frågar gärna efter fler böcker, men för de elever där läsinlärningen 

går trögt känns det kanske mindre roligt och risken är att intresset svalnar. Glappet mellan 

elevernas utvecklingsnivåer kan uppfattas som komplicerat när det gäller att planera och 

genomföra en meningsfull undervisning för samtliga individer. Det kan upplevas som 

svårt att individanpassa undervisningen när läsutvecklingsnivån varierar så stort och 

resurserna är begränsade. Det finns en oro att klyftan ökar mellan eleverna angående 

läsutvecklingen.  

Lisa: Vi har ju ett stort glapp i den här klassen. Väldigt många är otroligt duktiga, men 

vi har några som av olika anledningar har svårt. Klyftan varierar år från år. Sedan är det 

beteendeproblematik. Det har inte så mycket med läsning att göra men det hindrar dem 

från att bli motiverade när de inte tycker att det här är viktigt. 

Det råder en uppfattning bland flera av informanterna att spridningen angående elevernas 

läsutvecklingsnivå i årskurs 1 är besvärlig och utmanande. Det är lätt att man som lärare 

känner sig otillräcklig när det gäller att tillgodose alla elevers behov i läsundervisningen. 

Det uppfattas som en utmaning att lyckas få alla elever motiverade och intresserade av 

läsundervisningen och fortsättningsvis behålla glädjen och lusten i läsningen, särskilt om 

eleverna själva inte tycker att läsning är viktigt. Det uppfattas som utmanande att försöka 

få elever med beteendeproblematik intresserade av läsning. 

 

5.1.2 Spridning som möjlighet 

Elevernas olika utvecklingsnivåer kan också uppfattas som roligt och stimulerande då 

läraren får möjlighet att praktisera olika undervisningsmetoder utifrån elevernas 

läsutvecklingsnivå. Det blir en dynamik i klassrummet eftersom eleverna befinner sig på 

olika ställen i läsutvecklingen enligt informanterna. Lärarna drar nytta av elevernas olika 

läsutvecklingsnivåer i varierande undervisningssätt, som till exempel i parläsning. Det 

innebär att en svag läsare tränar läsning tillsammans med en stark läsare. 

Ann: Det är roligt och det gäller att veta vad alla kan och känna av det och sedan hitta 

utmaningar för alla. Att eleverna befinner sig på olika nivåer i läsutvecklingen ser jag 

som en möjlighet. Jag låter eleverna läsa tillsammans i par. En svagare läsare läser ihop 

med en starkare läsare.  
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Elevernas olika läsutvecklingsnivåer kan uppfattas som stimulerande då läraren får 

möjlighet att forma en varierad undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och 

läsutvecklingsnivåer. Läraren kan utnyttja att eleverna kommit olika långt i läsprocessen 

genom att tillämpa undervisningsformer som bygger på elevers olikheter, till exempel 

parläsning. 

 

5.1.3 Individualisering 

Vissa informanter uppfattar att elevernas olika läsutvecklingsnivåer kräver 

individualisering. Individualisering i läsundervisningen tar mycket tid i anspråk, men är 

nödvändigt enligt informanterna. De menar vidare att det är viktigt att tidigt identifiera 

elevernas läsutvecklingsnivåer och individanpassa undervisningen utifrån dessa. 

Överlämningen från förskoleklassen upplevs som betydelsefull, särskilt för de lärare som 

inte mött eleverna som sexåringar i förskoleklassen. Informanterna uppger att 

klasscreeningarna i slutet på förskoleklassåret ger en god fingervisning om hur långt varje 

elev har kommit i läsutvecklingen. Det ger en möjlighet att individanpassa 

läsundervisningen i årskurs 1. Finns det till exempel misstankar om lässvårigheter kan 

specialundervisning sättas in direkt och elever som är goda läsare kan få läsundervisning 

på lämplig nivå. I början på höstterminen i årskurs 1 görs ytterligare kartläggningar för att 

kontrollera om resultaten från förskoleklassen fortfarande är aktuella. Klassläraren eller 

specialläraren sitter enskilt med varje elev för att, genom intervju och testuppgifter, ta reda 

på den aktuella läsutvecklingsnivån. Arbetssättet tar tid och utrymme från den ordinarie 

undervisningen men prioriteras eftersom resultaten av kartläggningen lägger grunden för 

individualiseringen, enligt informanterna.  Klasslärarna i studien menar att 

individualisering i den första läsundervisningen är resurskrävande och kräver god kunskap 

om läsprocessen. De menar därför att det är viktigt att skolledningen är medveten om detta 

när skolans organisation planeras.  

Ann: Jag tycker att det är synd att inte fler resurser läggs i ettan oavsett var barnen 

ligger till så att säga. För alla ska ju utvecklas tillsammans och få individanpassad 

undervisning. Här äts resurserna upp av de äldre barnen för där har svårigheterna blivit 

stora.  

Individualisering i läsundervisningen förutsätter att lärarna har god kunskap om 

läsutvecklingen och att regelbundna kartläggningar om elevernas läsutvecklingsnivåer 

genomförs. Det är viktigt att klasslärarna i årskurs 1 är medvetna om och uppmärksammar 
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alla elevers behov för att kunna stimulera läsutvecklingen på rätt nivå. Överlämningen 

från förskoleklassen till blivande klasslärarna i årskurs 1 uppfattas som viktig och 

grundläggande för planering och genomförande av individualisering i den första 

läsundervisningen. Informanterna anser att individanpassad läsundervisning kräver 

mycket tid och resurser vilket skolledarna bör vara medvetna om och ta hänsyn till när 

skolans organisation och specialpedagogiska resurser diskuteras och planeras. 

 

5.2  Trygghet som bas 

Kategorin ”Trygghet som bas” beskriver olika uppfattningar om metoder som kan skapa 

trygghet i den första läsundervisningen. Kategorin belyser även betydelsen av erfarenhet, 

kompetens och utbildning hos lärarna när det gäller tryggheten i läraruppdraget.  

Informanterna menar att trygghet i klassrumsmiljön är viktigt för att eleverna ska kunna 

utvecklas i sin läsning.  Eleverna måste känna tillit och respekt inför läraren och inför 

varandra för att kunna ta till sig undervisningen på ett bra sätt. När barn börjar i årskurs 1 

ligger det förväntningar i luften och de flesta ser nog fram emot läsundervisningen 

eftersom skolan till viss del kanske förknippas med just läsning, menar informanterna. För 

att skapa goda förutsättningar för elevernas läsutveckling är det viktigt att läraren bygger 

upp ett tillåtande och gott klassrumsklimat. Oavsett var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling måste de känna att de lyckas och utvecklas. Upplevelsen av att bli sedd och 

få det stöd som är lämpligt skapar tillförsikt. Förståelse och tolerans bland lärare och 

klasskamrater är också viktiga utgångspunkter för framsteg i läsningen. Lärarna i studien 

poängterar att ett tryggt lärandeklimat är centralt i en framgångsrik läsundervisning 

oavsett läsutvecklingsnivå. För att tydliggöra och utveckla kategorin ”Trygghet som bas” 

har jag skapat och namngett följande underkategorier: ”Glädje i läsundervisningen”, 

”Tryggt med bekanta lärare och strukturerad läsundervisning”, ”Alla elever ska se sig 

själva som läsare”, ”Erfarenhet, kompetens och utbildning”. 

 

5.2.1 Glädje i läsundervisningen 

Glädje är för lärarna en viktig komponent i läsundervisningen. Glädje hos eleverna kan 

uppstå som en naturlig följd av trygghet i skolmiljön. När läsundervisningen är lustfylld 

skapas förutsättningar för god läsutveckling. Leken kan väcka intresset för läsning, 

stimulera en vidareutveckling och bidra till att avdramatisera läsinlärningen. Den kan 
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också skapa en känsla av gemenskap. Det finns många lekar och läromedel, både i digital 

och traditionell form, som lärare använder i undervisningen för att träna in språklig 

medvetenhet och läsning på ett underhållande sätt.  På vissa skolor inplaneras så kallad 

”fri lek” för eleverna i årskurs 1. Det innebär att de besöker förskoleklassens lokaler för en 

timmes lek en gång i veckan. Under lekens gång får eleverna, som ett naturligt inslag, en 

stunds enskild lästräning tillsammans med klassläraren. Eleverna brukar uppskatta både 

lekstunden och läsningen för läraren.  

Lisa: Man bygger på glädje med små barn. Dom måste ha roligt för att kunna lära sig 

läsa. Det ska bygga på leken och ömsesidig respekt mellan lärare och elev, att man 

tycker om varandra och har förtroende för varandra.  

Glädje i undervisningen kan också bestå i utformandet av den fysiska miljön. En 

informant beskriver hur klassrummet kan inredas för att sprida glädje i undervisningen. 

Helene: Vi har byggt läskojor och inrett mysiga läsplatser i klassrummet. Det är 

uppskattat bland barnen. 

Genom att läraren eftersträvar ett lärandeklimat som genomsyras av lek och glädje, samt 

respekt och förtroende mellan personal och elever kan en trygghet i den pedagogiska 

miljön skapas. Den fysiska klassrumsmiljön kan också bidra till att eleverna känner nöje i 

undervisningen genom att lärarna skapar tilltalande mysiga läsplatser där eleverna kan 

uppleva läslust och trygghet.  

 

5.2.2 Tryggt med bekanta lärare och strukturerad läsundervisning 

Att möta sina elever redan i förskoleklass upplevs som positivt enligt informanterna. Vissa 

skolor låter lågstadielärarna arbeta ett år i förskoleklass för att de på så sätt ska lära känna 

eleverna och deras behov. Lärarna kan dra stora fördelar av systemet när de möter 

eleverna som sjuåringar året därpå. Året i förskoleklass innebär att läraren kan förbereda 

barnen inför läsundervisningen i årskurs 1 genom att arbeta med språklig medvetenhet. De 

skolar in eleverna i en undervisningsstruktur som de känner trygghet i när de möter den i 

första klass. Lärarna kan också genomföra så kallade klasscreeningar i förskoleklassen för 

att kartlägga elevernas utvecklingsnivå. Resultaten blir till hjälp när läsundervisningen ska 

struktureras och individanpassas.  
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Ann: Jag hade en sådan tur med den här klassen att jag fick vara i förskoleklass hela 

förra året. Så det var guld värt. Jag har gjort det en gång tidigare för många år sedan. 

Jag gjorde språkscreeningar i förskoleklassen med alla eleverna. Det var en otrolig 

förmån. Det var många barn som behövde stöd. Jag kände det som en fördel att jag 

kände barnen när de började i ettan. Jag visste att de här eleverna mår bra av struktur. 

Vi går sakta igenom. Jag känner att jag måste ha med alla barnen här och nu.  

På vissa skolor möter den blivande lågstadieläraren eleverna i förskoleklass ett fåtal 

gånger innan skolstarten i årskurs 1. 

Annika: Jag tycker att jag får en ganska god bild ändå. Vi brukar hälsa på och möta upp 

våra blivande ettor. Då får vi se både dem och delar av verksamheten. Det är klart att 

man skulle kunna få en ännu större inblick i hur de jobbar och så, det har vi inte fullt ut. 

Men ganska så god inblick. Det skulle vara många fördelar med att lärare gick ner och 

tog lektioner i F-klass men så har vi inte haft det. 

Informanterna har goda erfarenheter av att möta eleverna redan i förskoleklass. De anser 

att det är värdefullt att lära känna varje individ och därigenom kunna anpassa 

läsundervisningen efter elevernas utvecklingsnivå. Informanterna som har arbetat med 

sina elever redan i förskoleklassen är nöjda med organisationsformen. Lärarna har 

möjlighet att göra tidiga språkscreeningar och kartläggningar av elevernas läsutveckling 

under året i förskoleklassen. Utifrån resultaten kan de stimulera språk- och 

läsutvecklingen på individnivå. De får också möjlighet att förbereda eleverna på 

skolstarten. När eleverna börjar i första klass känner de sin lärare och dennes 

undervisningsstil. Det blir därmed ingen större omställning för dem. Läsundervisningen i 

årskurs 1 bygger på rutiner som läraren skolat in eleverna i under förskoleklassåret, vilket 

bidrar till trygghet. Lärarna är genom testresultaten medvetna om var varje elev befinner 

sig i läsutvecklingen och kan därmed anpassa undervisningen därefter. De lärare som lär 

känna eleverna på ett djupare plan först vid skolstarten i årskurs 1 menar att de genom 

besöken i förskoleklassen får en ganska bra uppfattning om de blivande eleverna och 

deras behov, men att det vore fördelaktigt om tillfällena var fler. 

 

5.2.3 Alla elever ska se sig själva som läsare 

Oavsett var eleverna befinner sig i sin läsutveckling i årskurs 1 är lärarens målsättning att 

de ska identifiera sig som läsare. Det handlar om att förmedla detta till eleverna och bygga 

upp självförtroendet hos dem. Det skapar en trygghet hos eleverna att läraren uppfattar 
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dem som läsare. Läraren bör vara medveten om elevernas läsutvecklingsnivå och ha den 

som utgångspunkt när de ”bevisar” för eleverna att de är läsare. Även de elever som inte 

knäckt läskoden ska känna att de har en grund att bygga på när läraren påvisar att de till 

exempel kan ”läsa” sitt namn eller andra kända ord, det vill säga läsa logografiskt.  

Helene: Ettor i läsning innebär att man ger dem en identitet som de inte har haft förut. 

Det är viktigt att de ser sig själva som läsare. ”Jag är en sådan som läser”. Det är väldigt 

mycket status i att kunna läsa. 

Ann: Det är jätteviktigt att hitta utmaningar för alla. För alla ska ju utvecklas, 

individanpassas.  

Elever uppmuntras, oavsett läsutvecklingsnivå, att se sig själva som läsande individer. Det 

är betydelsefullt att fånga upp eleverna i den fas där de befinner sig och bygga upp 

självförtroende hos dem. Som lärare är det viktigt att tydliggöra för eleverna att alla är 

läsare men på olika nivåer och att undervisningen ska leda till att alla gör framsteg. 

Genom att läraren förmedlar detta budskap kan eleverna uppleva trygghet och självkänsla 

i sin läsning.  

 

5.2.4 Erfarenhet, kompetens och utbildning 

Lärares erfarenhet, kompetens och utbildning i läsundervisning är viktiga komponenter i 

den första läsinlärningen i årskurs 1. Enligt informanterna kan man som lärare uppleva 

trygghet när man känner till vilka arbetssätt som fungerar. Det upplevs också som 

betryggande när man har gedigen kunskap om läsutvecklingens olika faser i samband med 

individualiseringen av läsundervisningen. Erfarenhet och kompetens är bra grund att stå 

på enligt informanterna.  

Informanterna menar att utbildning i grundläggande läsinlärning borde ta stor plats i 

lärarutbildningen. Läsinlärningens utrymme och status i lärarutbildningen har skiftat 

genom åren men uppfattas som mycket viktig för yrkesuppdraget, enligt informanterna. 

Även om man som nyutexaminerad lärare har god teoretisk kunskap i läsinlärning är det 

viktigt med särskild stöttning och vägledning av en mentor för att säkerställa 

utbildningskvaliteten. 
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Lisa: Alltså, jag vet inte, jag skulle nog ha velat ha ännu mer i utbildningen. 

Läsinlärning är ju, jag har ju fått det och jag har läst massor men ändå är det ju mycket 

erfarenhet att man lär sig mycket när man är ute. Man skulle vara kopplad ännu mer till 

en mer erfaren kollega som lite mentorskap där. 

 

En informant anser att hennes grundutbildning i läsundervisning är tillräcklig men 

poängterar fortbildningens betydelse för en kvalitativ läsundervisning. 

 

Helene: Just med läsinlärning tycker jag väl egentligen att jag kan det. Problemet är att 

det är så länge sedan man gick utbildningen. Jag skulle önska någon typ av fortbildning.  

 

För att den första läsundervisningen ska fungera optimalt krävs en gedigen 

lärarutbildning, kompetens och erfarenhet i yrket. Lärarutbildningarna är under ständig 

förändring och uppfattningen om kvaliteten skiftar beroende på vem man frågar. Många 

lärare upplever att erfarenhet och kompetens ökar tryggheten i yrket. Ett sätt att stärka 

oerfarna lärare är att de får handledning och stöttning av en mer erfaren mentorskollega. 

På så sätt kan läsundervisningen utifrån elevers olika läsutvecklingsnivå bli mer jämlik 

oavsett vem som är klasslärare. Det uppfattas också som viktigt att lärarna får regelbunden 

fortbildning i läsundervisning för att främja kvaliteten i densamma. 

 

5.3   Att motivera till läsning 

Kategorin beskriver varierande arbetssätt som lärarna uppfattar kan väcka elevernas 

nyfikenhet för läsning och litteratur. Elevernas bakgrund och erfarenheter av läsning 

skiljer sig åt. Vissa barn har fått texter lästa för sig redan i spädbarnsåldern medan andra 

lever i hem där litteratur och läsning är sällsynta inslag. Eleverna har också kommit olika 

långt i sin läsutveckling. När de möter skolans läsundervisning är det viktigt att alla blir 

motiverade oavsett läsutvecklingsnivå, det vill säga får ett positivt intryck och mersmak 

av läsning. För att belysa detta närmare har jag valt att skapa underkategorierna 

”Högläsning som morot”, ”Gruppläsning” och ”Kamratläsning” 
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5.3.1  Högläsning som morot 

För att eleverna ska bli motiverade och känna längtan till läsning behövs ibland stimulans. 

Enligt informanterna kan lärarens högläsning i klassen beskrivas som ett sätt att intressera 

eleverna för litteratur och läsning. Får eleverna möjlighet att lyssna på högläsning av olika 

genrer och författare kan det leda till nyfikenhet och lust att läsa. Högläsning i 

klassrummet kan också skapa diskussionstillfällen om litteraturens innehåll, det vill säga 

läraren och eleverna ställer hypoteser om handlingen och förklarar ord och begrepp i 

textinnehållet.  

Valet av litteratur kan ha betydelse för hur högläsningen tas emot av eleverna i årskurs 1. 

För att hjälpa eleverna att förstå handlingen och upprätthålla intresset för läsningen kan 

böcker med bildstöd vara ett fungerande koncept. 

För att ytterligare öka intresset och motivationen för läsning kan läraren be eleverna att 

komma med egna tips och förslag på högläsningslitteratur. Barnen har kanske böcker 

hemma som de gärna lånar ut som klassens högläsningsbok. Många elever brukar tycka 

att det är roligt när klasskamraterna får lyssna till en bok som de själva uppskattar.  

Klassisk barnlitteratur kan upplevas som ansträngande att lyssna till för många elever och 

den kräver mycket bearbetning. Texten måste ofta reduceras och göras om av läraren för 

att eleverna ska begripa innehållet. Lärarna i studien finner det ändå viktigt och värdefullt 

att behålla äldre klassisk barnlitteratur i läsundervisningen eftersom den tillhör vår 

litteraturskatt och innehåller intressant historia.  

Karin: Till jul läste vi den här gamla ”Marias lilla åsna”. De tyckte jättemycket om den och 

även fortsättningen ”Åsnan och barnet”. Den var ännu mer spännande, men man får sovra 

lite. Så att det inte blir så… Ängeln behöver inte visa sig så ofta. Man kan inte läsa för tunga 

böcker idag. Det klarar inte barnen. Förra året läste jag Bröderna Lejonhjärta av Astrid 

Lindgren för tredjeklassarna. Då var det en del som sa; ”den är jättebra Karin, men det är 

jobbigt att lyssna på så mycket text”.  

 

Annika: Över lag tycker de om stunden med högläsning. Även de som inte ser ut att lyssna, så 

märker man att de gjort det. När man ställer lite frågor och så där. Att de tycker om det och så, 

det märks. 

 

På en skola i studien kan elever i särskilt behov av stöd få extra högläsning när skoldagen 

är slut för att ytterligare väcka läslust och stimulera till egen läsning.  
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Annika: Sedan erbjuder vi ”läsverkstad” efter skoltid. Hit kan man gå om man vill som 

elev, det bygger på att väcka läslust, men också som lite träning. Jag tipsar och pushar 

för det och informerar föräldrar och så. Våra resurspedagoger håller i den 

verksamheten. Så då behöver vi ju samtala om mål och syfte där och hjälpa våra 

resurspedagoger och handleda dem lite hur det ska gå till för det är inte så lätt att ta 

emot en grupp på frivillig basis.  

 

Det förekommer att läraren läser högt ur en bok för att eleverna i första klass ska bli 

inspirerade och motiverade till egen läsning. Högläsningstillfällena inbjuder till samtal 

kring texten som kan vidareutveckla textförståelsen. Det blir naturligt att diskutera 

begrepp och ords betydelse i sammanhanget. Eleverna tränas i att lyssna och ges möjlighet 

att uppleva olika handlingar och miljöer mentalt. Litteraturen som lärarna väljer är av 

skilda slag. De värjer sig inte för den lite tyngre klassiska barnlitteraturen även om den 

kan upplevas som svår att lyssna till. Lärarna omformulerar och reducerar texter vars 

språk känns otidsenligt. Eleverna har själva boktips som lärarna gärna anammar till 

läsundervisningens högläsningstillfällen. Elever som inte utvecklas som förväntat i 

läsning erbjuds att delta i ”läsverkstad” efter skoltid. Där möter de en resurspedagog som 

läser högt ur böcker i syfte att väcka läslust.  

 

5.3.2 Gruppläsning 

Gruppläsning kan, enligt informanterna, beskrivas som ett undervisningssätt att motivera 

eleverna till läsning. Eleverna sitter utspridda i par eller fler och läser högt ur samma bok. 

I samband med läsningen är det vanligt att eleverna får som uppgift att diskutera 

handlingen och besvara frågor. Det är av vikt att litteraturen passar den nivå som eleverna 

befinner sig på. Genom att läsa tillsammans kan eleverna uppleva gemenskap samtidigt 

som läsutvecklingen stimuleras. Pedagogerna diskuterar och bestämmer i förväg hur 

eleverna ska grupperas för att läsningen ska fungera optimalt. Sammansättningen av 

eleverna kan variera beroende på vad syftet med läsningen är. Ibland är målsättningen att 

läsgrupperna ska vara så homogena som möjligt, det vill säga eleverna ska ha kommit 

ungefär lika långt i läsutvecklingen. Vid andra tillfällen paras elever som inte kommit så 

långt i läsutvecklingen ihop med en kamrat som kommit längre. Det uppstår ett så kallat 

kamratlärande, vilket innebär att barnen hjälper och imiterar varandra i läsningen. 
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Ann: Jag låter eleverna läsa tillsammans i par. En svagare läsare läser ihop med en 

starkare läsare. I läseboken är barnen nivågrupperade eftersom materialet är uppbyggt 

så.  

Annika: Vi sätter samman läsgrupperna med specialpedagogens hjälp. Så att vi kan 

ordna ungefär så som de befinner sig. 

Gruppläsning fungerar som högläsningsträning samtidigt som den kan stimulera intresset 

för läsning i allmänhet. Genom att eleverna, tillsammans i olika konstellationer, får läsa 

och samtala om litteratur samt reflektera över dess innehåll erhåller de en gemensam 

läsupplevelse som i sin tur kan främja läsmotivationen. För att gruppläsning ska fungera 

på bästa möjliga sätt krävs en god planering av lärarna. De måste vara väl medvetna om 

elevernas läsutvecklingsnivå för att kunna gruppera eleverna utifrån det planerade syftet. 

 

5.3.3 Kamratläsning mellan årskurser 

Ett arbetssätt som kan skapa läsmotivation är kamratläsning mellan årskurser, menar vissa 

informanter. Det innebär att en yngre elev läser tillsammans med en äldre elev. 

Åldersskillnaden mellan kamratparen kan variera beroende på skolorganisation och hur 

lärarna samarbetar. Eleverna sitter utspridda på bestämda platser i olika rum medan 

klasslärarna går runt för att lyssna, stötta och uppmuntra kamratparen. Den äldre eleven 

får ofta ansvarsuppgifter som är knutna till litteraturen som läses. Det kan handla om att 

arbeta med lässtrategier, det vill säga ställa frågor om texten och reda ut svåra ord och 

begrepp men också att uttala sig om den yngre kamratens läsning genom att skriva 

kommentarer i ett så kallat läskort. Läsundervisningsformen kan bedrivas i korta perioder 

eller regelbundet under hela läsåret.  

Lisa: Sedan har vi läskompisar ifrån min gamla klass, som nu är femmor. De kommer 

var tredje vecka och då får våra läsa för dem. De läser läsläxan eller någon liten bok. De 

stora läser också för dem. Det som de stora läser för de små har de också lite frågor till, 

så det blir lite läsförståelse. Det är jättebra! 

Karin: Ibland läser våra elever för förskoleklassbarnen. Förskolläraren har bett att vi 

ska komma och läsa en händelsebok, men det blir mer på vårkanten. 

Kamratläsning är ett arbetssätt för att söka motivera elever i läsutvecklingen. Situationen 

med åldersblandade elever som läser för varandra kan skapa en vilja och lust för läsning i 

allmänhet. Målsättningen är att den äldre eleven ska få möjlighet att växa i sitt 
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ansvarstagande och att den yngre eleven ska känna trygghet med en äldre kamrat samt få 

en positiv förebild när det gäller läsning. 

 

5.4   Att möta på rätt nivå 

Det framkommer variationer i undervisningssätt när det gäller att möta eleverna på rätt 

nivå i läsutvecklingen. Kategorin handlar om hur informanterna beskriver olika arbetsätt 

utifrån elevernas läsutvecklingsnivåer och utifrån skolornas resurser och organisation. 

Svensk skollag säger att alla barn har rätt till den stimulans och ledning som är nödvändig 

för att de ska utvecklas så långt som möjligt. Klasslärarna behöver veta var eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling för att de ska kunna planera en kvalitativ undervisning. 

Även om klassläraren har kännedom om elevernas utvecklingsnivå kan förutsättningarna 

ändå upplevas som begränsade när det gäller att ge eleverna den tid som krävs för att nå 

målen. Tillgången till resurspedagoger och personalkompetens är faktorer som kan 

påverka möjligheterna till individanpassad undervisning, liksom tillgång till lämpligt 

läromedel och ändamålsenliga lokaler. Även schemaläggningen har betydelse för hur 

klasslärarna kan bedriva läsundervisning utifrån elevernas behov. De tre följande 

underkategorierna beskriver detta närmare; ”Läromedel”, ”Halvklasstimmar i 

undervisningen” och ”Lokalfrågan”. 

 

5.4.1 Läromedel 

Samtliga informanter beskriver sitt användande av en så kallad läslära i 

läsundervisningen. Läsläror kan beskrivas som läseböcker som innehåller texter anpassade 

till lågstadiebarn. Vissa läsläror är konstruerade för att tillgodose elevers olika nivåer i 

läsutvecklingen, det vill säga texter och uppgifter i materialet är indelade i olika 

svårighetsgrader. Elever som är i en tidig fas i läsutvecklingen jobbar med mycket enkla 

texter medan elever som har kommit lite längre lästränar svårare texter i samma bok. Till 

materialet ingår en lärarhandledning som innehåller vägledning när det gäller 

läsundervisningens innehåll och upplägg. Uppfattningen om huruvida läsläran fungerar i 

undervisningen varierar bland informanterna. Det framkommer att oavsett hur läsläran är 

uppbyggd är det svårt att tillgodose alla elevers behov i läsundervisningen. Vissa lärare 

uppfattar materialet som en praktisk möjlighet medan andra upplever den som ett hinder 

emellanåt. Lärarna i studien anser att läromedlen styr deras läsundervisning och uppfattar 
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det som svårt att välja ut delar av materialet och samtidigt upprätthålla en helhet i 

detsamma. De menar att de måste komplettera med annat material för att kunna möta 

eleverna på rätt utvecklingsnivå. 

Helene: Sedan är det ju ”Vi läser” med Tor och alla där. Klassikern som inte är bra till 

någon, men bättre än mycket annat. Det är därför jag inte byter. 

 

Karin: Jag är nöjd med vårt material. Det går att arbeta utifrån allas behov och vi 

förbereder så mycket. Vi kan läsa texterna på Smartboard och vi kan scanna in dem. Vi 

läser tillsammans och de läser i par. Jag tycker den är ganska bra, de fixar den allihop 

faktiskt. 

  

Läsläror kan upplevas som ett stöd för lärarna i läsundervisningen när det gäller att möta 

elevernas olika behov eftersom de flesta innehåller olika texter anpassade efter olika 

läsutvecklingsnivåer, men också som ett hinder då läsläran styr undervisningen alltför 

mycket. Materialet uppfattas inte alltid som tillräckligt för att tillgodose alla elevers olika 

läsutvecklingsnivåer. Ibland krävs ytterligare material för att alla individer ska få rätt 

stimulans i sin läsning. Läsläror används dock av många klasslärare i årskurs 1, dels av 

tradition, men också för att det saknas alternativ som är bättre enligt informanterna. 

 

5.4.2 Halvklasstimmar i läsundervisningen 

Halvklasstimmar i läsundervisningen kan skapa större möjligheter till individanpassning. 

Eftersom elevantalet är reducerat till hälften har läraren mer tid för varje elev och kan 

anpassa undervisningsupplägget därefter. Informanterna uppfattar det som stora fördelar 

när schemat och resurstillgångarna tillåter halvklasstimmar i läsundervisningen. Skolor i 

studien som har åldersintegrerade klasser har många sådana tillfällen i schemat medan 

andra skolor har färre. 

Lisa: I år har vi fått ihop schemat så otroligt bra. För att kunna skapa lite lugn skickar vi 

hälften till idrott och hälften blir kvar hos mig i klassrummet, hälften på musik och 

hälften kvar och likadant med slöjden. Vi har även fritidspersonal som har motorikpass 

i grupper. Då uppstår praktiska möjligheter vid genomgångarna. Man har eleverna nära 

sig i soffan och hinner lyssna på var och en och det är lättare att se alla.  
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Helene: Min klass är åldersintegrerad vilket innebär att jag har väldigt mycket 

halvklasstimmar med årskurs 1. Bokstavsgenomgången och genomgång av läsläxa har 

jag bara med ettorna. Då hinner jag verkligen lyssna på alla elevers läsning samtidigt 

som jag kan individualisera läsundervisningen. Dessa lektionstillfällen kommer även 

specialläraren in till ettorna och undervisar elever i särskilt behov av stöd. 

 

Det upplevs som en stor fördel om läsundervisningen kan genomföras i halvklass. Lärarna 

har bättre överblick över elevernas behov och kan lättare anpassa undervisningen därefter. 

Möjligheten till att undervisa eleverna i halvklass varierar mellan skolorna men samtliga 

informanter är överens om fördelarna med arbetsformen.  

 

5.4.3 Lokalfrågan 

Skolans lokaler kan ha betydelse för lärarnas möjligheter att genomföra läsundervisning 

utifrån elevernas läsutvecklingsnivå enligt informanterna. Grupprum och andra lämpliga 

utrymmen intill klassrummet kan möjliggöra lästräning enskilt eller i mindre grupper, 

vilket kan främja och underlätta nivåanpassad läsundervisning. Det kan innebära att 

eleverna som har kommit ungefär lika långt i läsutvecklingen bildar en grupp, läser högt 

för varandra och diskuterar textinnehållet, eller att en elev får enskild undervisning av 

klassläraren eller specialläraren. Brist på grupprum och andra lämpliga utrymmen kan 

medföra att läraren väljer bort arbetssättet. När samtliga elever lästränar på olika nivåer i 

klassrummet kan ljudvolymen bli stark, vilket kan distrahera många barn. Det blir svårt att 

höra sin egen och kamraternas högläsning och kanske ännu svårare att förstå och diskutera 

textens innehåll med varandra. Det kan också upplevas som besvärande för alla berörda 

om enskild läsundervisning måste ske inom klassrummets väggar, både ljudmässigt och 

känslomässigt. 

 

Lisa: Vi har väldigt dåligt med grupprum på den här skolan. Vi har ju ett grupprum till 

hela skolan kan man säga. Vi har en lång studiehall dit vi kan skicka ut eleverna, men 

det blir ett sådant liv. Folk passerar fram och tillbaks och det blir ingen lugn stund att 

sitta därute och läsa. Det är ännu värre för dem som har koncentrationssvårigheter att 

sitta därute. 
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Skollokalerna kan ha betydelse när det gäller möjligheten att organisera läsundervisningen 

utifrån elevernas nivå. Lärare som undervisar på skolor som har många små utrymmen 

kan enklare dela in eleverna i konstellationer för att låta dem lästräna mer ostört. Enskild 

läsundervisning förutsätter att annan lokal än klassrummet finns tillgänglig. Elever som 

går på skolor som saknar lämpliga grupplokaler är hänvisade till lästräning i klassrummet. 

Det kan innebära att vissa elever blir okoncentrerade och störda av kamraternas lästräning 

och helt enkelt inte tillgodogör sig läsundervisningen på bästa sätt. Utrymmesbrist kan 

upplevas extra besvärligt av elever i koncentrationssvårigheter. 
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6. Analys av resultat 
 

Kapitlet innehåller en resultatanalys där studiens teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning kopplas till resultatet. 

 

Mina frågeställningar var: 

 Hur uppfattar klasslärare elevers läsutvecklingsnivåer i den första 

läsundervisningen i årskurs 1? 

 Hur beskriver klasslärare sitt arbetssätt utifrån elevers läsutvecklingsnivåer i den 

första läsundervisningen i årskurs 1? 

När det gäller min första frågeställning uttryckte samtliga informanter att spridningen i 

läsutvecklingsnivån var mycket stor bland eleverna, men att de har kompetens att möta 

olikheterna. Det som däremot skiljde var deras uppfattning om vad spridningen kan 

innebära för läsundervisningen.  Dessa uppfattningar fångas under kategorin 

”Läsutvecklingsnivåer” genom följande underkategorier: 

 ”Spridning som hinder” 

 ”Spridning som möjlighet” 

 ”Individualisering” 

Här finns två motsatta uppfattningar kring spridningen i läsutvecklingsnivåerna. Samma 

verklighet uppfattas på olika sätt. Vissa lärare uppfattar elevernas stora spridning i 

läsutvecklingsnivåer som stressande och komplex eftersom de känner att det är svårt att 

räcka till för alla, medan andra lärare uppfattar den stora spridningen i läsutvecklingen 

som en möjlighet då elevernas olika läsutvecklingsnivåer kan berika läsundervisningen på 

olika sätt. Det kritiska perspektivet utgår från att elevers olikheter ska uppfattas som en 

tillgång i skolarbetet istället för problem (Nilholm, 2012). Det framgår i resultatet att vissa 

klasslärare och speciallärare tillsammans organiserar undervisning utifrån det kritiska 

perspektivet, vilket innebär att elevers olika läsutvecklingsnivåer ses som positivt och 

berikande för läsundervisningen istället för ett bekymmer.  

Även Bråten (2013) framhåller att uppdraget är komplicerat och att det under lång tid har 

debatterats om vad den första läsundervisningen bör innehålla för att den ska fungera 

optimalt. Skollagen och läroplaner dikterar hur verksamheten ska bedrivas men uppger 

inte hur dessa ambitioner ska förverkligas (Persson, 2013). Det uppstår lätt en konflikt 
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mellan ”en skola för alla” och ”elever i behov av särskilt stöd”, vilket kan beskrivas som 

ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2012).  

Informanterna i studien uppfattar att elevernas olika läsutvecklingsnivåer kräver 

individualisering i läsundervisningen, vilket innebär mycket tidsåtgång enligt lärarna i 

studien. Individualiseringen grundläggs och påbyggs genom att specialläraren eller 

specialpedagogen utifrån kartläggningar av elevernas läsutveckling, schemalägger 

lektionspass där elever i särskilt behov av stöd i läsning får explicit undervisning av 

speciallärare eller specialpedagog i läsningens grunder, enligt det kompensatoriska 

perspektivet. I läsundervisningssammanhang stöds det kompensatoriska perspektivet av 

Vetenskapsrådet (2015) som menar att en-till-en-undervisning kan förbättra läsningen för 

elever som riskerar att misslyckas i skolan.  

 

När det gäller min andra frågeställning beskrev informanterna varierande arbetssätt och 

olika syn på läsundervisning utifrån elevers olika läsutvecklingsnivåer. Det framkom att 

de hade trygghet som gemensam värdegrundssyn och som bas för en god läsundervisning, 

vilket gav upphov till skapandet av huvudkategorin ”Trygghet som bas”. De olika 

uppfattningarna om vad trygghet i undervisningen innebär belyses i följande 

underkategorier: 

 ”Glädje i undervisningen” 

 ”Tryggt med bekanta lärare och strukturerad läsundervisning 

 ”Alla elever ska se sig själva som läsare” 

 ”Erfarenhet, kompetens och utbildning” 

Informanterna anser att glädje i läsundervisningen är viktig för att undervisningen ska bli 

så framgångsrik som möjligt. De menar att avsaknad av grundtrygghet försämrar 

förutsättningarna för god läsundervisning. Taube (2013) hävdar att klassrumsklimatet är 

en faktor som påverkar möjligheten till god läsundervisning. För att eleverna ska känna 

självförtroende bör klassrummet kännas inbjudande, accepterande och inlärningsvänligt 

för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen (Taube, 2013). Anhängare av det 

kritiska perspektivet menar att skolmiljön påverkar eleverna och skolan är skyldig att 

forma en gynnsam grogrund för alla typer av elever (Nilholm, 2012). 
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Det framkom i studien att vissa informanter arbetade med sina elever ett år i förskoleklass 

innan de mötte dem som förstaklassare. Lärarna får då möjlighet att lära känna eleverna 

och undervisa i språklig medvetenhet ett helt år innan skolstart. Det uppfattas som 

värdefullt att veta exakt var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och kunna fortsätta en 

strukturerad läsundervisning utifrån det, vilket också Elbro (2004) understryker när han 

uppger att individanpassad läsundervisning förutsätter att läraren känner till elevernas 

svaga och starka sidor i läsning. Arbetssättet kan kopplas till det relationella perspektivet 

då omgivningen, det vill säga skolledningen prioriterar och anpassar organisationen till de 

yngsta eleverna (Persson, 2013).  

Det framfördes uppfattningar om att det skapas trygghet hos eleverna om läraren uppfattar 

alla förstaklassare som läsare, oavsett var de befinner sig i läsutvecklingen. Läraren måste 

vara medveten om hur långt varje individ kommit i läsprocessen för att kunna påvisa 

elevens ”läsförmåga”, det vill säga läraren måste utifrån elevens läsutvecklingsnivå välja 

rätt läsmaterial till eleven. Undervisningsmetoden kan tillskrivas det relationella 

perspektivet där skolan, det vill säga läraren, anpassar sig och påverkar elevernas 

möjligheter att uppnå skolans mål (Persson, 2013). 

För att kunna möta elevernas olika läsutvecklingsnivåer menar informanterna att det är 

viktigt med god utbildning och att man är trygg i sin yrkesroll. Samtliga informanter har 

många års yrkeserfarenhet och upplever att det är stora fördelar om man har arbetat länge 

som lärare när man ska ansvara för den första läsundervisningen. Enligt informanterna 

borde det dock upprättas ett system som garanterar att oerfarna lärare får handledning av 

en mer rutinerad klasslärare eller speciallärare i enlighet med det relationella perspektivet 

(Persson, 2013).  

I studien framkommer det att vissa arbetslag saknar speciallärarkompetens, men de 

informanter som arbetar nära en speciallärare eller specialpedagog upplever att de har bra 

stöd när de vill diskutera frågor och metoder som rör elevers läsutveckling och 

individualisering, vilket också är en av speciallärarens många funktioner (SFS 2011:186). 

Moats (i Alatalo, 2011) poängterar hur viktigt det är att lärare utgår från 

forskningsbaserad kunskap i läsinlärning och att det är nödvändigt att lärarutbildningens 

kurser i läsundervisning utvecklas.  
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Informanterna i studien beskriver olika arbetssätt som kan väcka elevernas nyfikenhet för 

läsning och litteratur. Informanterna menar att det är viktigt att alla blir motiverade till att 

läsa oavsett läsutvecklingsnivå. Utifrån huvudkategorin ”Att motivera till läsning” har 

följande underkategorier skapats: 

 ”Högläsning som morot” 

 ”Gruppläsning” 

 ”Kamratläsning mellan årskurser” 

Det framkommer i studien att informanterna använder högläsning i klassrummet för att 

väcka elevernas intresse för litteratur och läsning. Mahiri & Maniates (2013) har i sin 

studie observerat en modellpedagog som ofta tillämpar högläsning för eleverna i syfte att 

inspirera och motivera till läsning. Lundberg (2010) lyfter också fram högläsning som en 

utmärkt metod när det gäller ordförrådsutveckling och förståelse för berättelsers 

uppbyggnad.  

Lärarna i studien beskriver gruppläsning, vilket också framhålls som en framgångsrik 

metod i Mahiri & Maniates forskningsstudie (2013). Arbetssättet, som utgår från det 

kompensatoriska perspektivet, innebär att eleverna indelas i olika läsgrupper beroende på 

hur långt de har kommit i sin läsutveckling. I det kompensatoriska perspektivet söker 

läraren finna problematiska egenskaper och förmågor hos eleven, det vill säga skolan 

tillskriver eleven styrkor och svagheter (Nilholm, 2012).  

Informanterna beskriver så kallad kamratläsning mellan olika årskurser som ett 

motiverande inslag i läsundervisningen. Den äldre eleven kan stärkas i sitt ansvarstagande 

och den yngre eleven kan uppleva den äldre kamraten som en förebild i läsningen.  

Arbetssättet, som kan infogas i det kritiska perspektivet (Nilholm, 2012), lyfts även fram i 

en forskningsstudie av Hyry-Beihammer & Hascher (2015) där kamratlärande i 

åldersblandade grupper fungerar bra.  

 

Lärarna i studien beskriver varierande arbetssätt som utgår från elevernas olika 

läsutvecklingsnivåer. Utifrån huvudkategorin ”Att möta på rätt nivå” klargör 

underkategorierna nedan vad som framkommit i intervjuerna. 
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 ”Läromedel”  

 ”Halvklasstimmar i undervisningen” 

 ”Lokalfrågan”  

Lärarna i studien uppger att de använder en så kallad läslära i läsundervisningen. Det 

framkommer även att de upplever att läsläran inte alltid fungerar till alla elevers olika 

läsutvecklingsnivåer, vilket är ett problem som kan tillskrivas dilemmaperspektivet. 

Skollagen säger att eleverna ska få samma undervisning, samtidigt som den ska anpassas 

utifrån särskilda behov (Nilholm, 2012). Eftersom läsläror fortfarande används i stor 

utsträckning i svenska skolor fyller de förmodligen en viktig funktion (Taube, 2007). 

Ibland höjs kritiska röster om att läslärornas texter är simpla och understimulerande. 

Kritiker menar att eleverna behöver spännande och intressanta texter för att kunna 

upptäcka hur läsning fungerar. Läslärornas texter syftar ändå till att eleverna ska knäcka 

läskoden och därför anpassas texterna därefter (Lundberg, 2010).  

Informanterna anser att halvklasstimmar är mycket värdefulla i läsundervisningen 

eftersom de möter färre elever och har större möjlighet att hinna möta varje individ på rätt 

läsutvecklingsnivå. Lärarna menar att barn i särskilt behov av stöd blir lättare sedda och 

kan lättare få den stöttning som situationen kräver. De inkluderas i gruppen och delar 

undervisningssituationen och gemenskapen med kamraterna i enlighet med det relationella 

perspektivet (Persson, 2013). 

Tillgången till grupprum är exempel på faktorer som påverkar möjligheterna till 

läsundervisning utifrån elevernas behov enligt informanterna. Klasslärarna måste 

tillhandahålla de lokaler som står till buds. Informanterna uppfattar att det kan innebära en 

begränsning när det gäller möjligheterna till individanpassad läsundervisning, vilket också 

medför avsteg från det specialpedagogiska perspektivet. Taube (2013) menar att bristande 

individualisering kan få katastrofala följder för den enskilde eleven och kan leda till att 

denne använder felaktiga lässtrategier.  
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7.  Diskussion 
 

Här följer en diskussion utifrån refererad litteratur och redovisat resultat. Det 

specialpedagogiska perspektivet kopplas in i resonemangen. 

7.1 Diskussion utifrån empiri, tidigare forskning och egna reflektioner 

Syftet med denna studie var att undersöka variationer mellan hur klasslärare i årskurs 1 

uppfattar elevers läsutvecklingsnivåer i den första läsundervisningen samt variationer 

mellan hur klasslärare beskriver sitt arbetssätt utifrån elevers läsutvecklingsnivåer i den 

första läsundervisningen i årskurs 1. Intervjuer har gjorts med fem klasslärare i årskurs 1. 

Med dessa utsagor som grund har en kartläggning av klasslärarnas uppfattningar och 

beskrivningar gjorts. Fokusering har gjorts på de fyra delarna 

 

 Läsutvecklingsnivåer 

 Trygghet som bas 

 Att motivera till läsning 

 Att möta på rätt nivå 

 

Resultatet visar att klasslärare i årskurs 1 uppfattar den första läsundervisningen utifrån 

elevers olika läsutvecklingsnivåer som rolig men också komplicerad. Den stora spridning i 

elevernas läsutvecklingsnivåer upplevs som utmanande och klasslärarna känner att det är 

svårt att räcka till för alla. Det framkommer även att klasslärare uppfattar 

läsutvecklingsskillnaderna som möjligheter i undervisningen då de kan dra nytta av 

elevernas skilda läsutvecklingsnivåer i olika undervisningsmodeller, till exempel vid 

gruppläsning. Hyry-Beihammer & Hascher (2015) visar liknande resultat i sin studie om 

åldersblandade klasser. Lärarna tillämpade parallell läroplan i undervisningen, vilket 

innebar att eleverna nivågrupperades och lärarna undervisade en grupp i taget. Övriga 

elever arbetade med individanpassat skräddarsytt material.  

Det framkommer i studien att informanterna känner en tilltro till sin kompetens när det 

gäller att tillgodose elevernas olika läsutvecklingsnivåer även om uppdraget är svårt. Jag 

tolkar att informanterna upplever att de oftast har verktyg för att möta elevernas olika 

behov. Det kan dock skifta mellan olika skolor. Enligt Bråten (2013) är en av 

förutsättningarna för en professionell läsundervisning att läraren har kunskap om 
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läsprocessen. Är man som lärare medveten om vad eleverna förväntas tillgodogöra sig i de 

olika läsutvecklingsnivåerna är det möjligt att upptäcka starka och svaga sidor i 

individernas läsning och därifrån anpassa undervisningen (Elbro, 2004). Här har 

specialläraren en viktig funktion som genom sin kunskap om relationen mellan vetenskap 

och beprövad erfarenhet och insikt i aktuell forskning kan tillföra och förstärka 

läsundervisningens kvalitet (SFS 2011:186), vilket ibland förekommer enligt 

informanterna i studien.  

Det framkommer olika uppfattningar om varför arbetet med läsundervisning utifrån 

elevers olika läsutvecklingsnivåer är så komplicerat. Lärarna konfronteras med ungefär 

samma utmaningar i egenskap av klasslärare men de har olika förutsättningar för hur 

undervisningen kan bedrivas. Det skulle kunna bero på utbildningsbakgrund. De 

informanter som examinerades innan lärarreformen 1985 genomgick en grundläggande 

utbildning i läsinlärning som enligt informanterna uppfattades som gedigen. Lärare som 

genomgick grundskollärarutbildning för årskurserna 1-7 med ämnesfördjupning fick inte 

lika mycket utbildning i läsinlärning vilket kan påverka deras sätt att hantera 

undervisningen. Jag ser likheter i Alatalos (2011) avhandling och i min studies resultat då 

Alatalo beskriver att lärarnas utbildningsbakgrund kan påverka läsundervisningen. Det 

kan även bero på att det var länge sedan läraren ansvarade för läsundervisning i årskurs 1, 

vilket i sig kan skapa osäkerhet. Flera informanter efterfrågar fortbildning i 

läsundervisning vilket kan vara stimulerande för både lärare och i slutändan eleverna. 

Enligt Moats (i Alatalo, 2011) är det mycket viktigt att lärare utgår från 

forskningsbaserade kunskaper i läsundervisningen och att lärarutbildningarna ständigt 

utvecklar läsundervisningskurserna. Arbetslagets speciallärare kan, med sin kunskap om 

läsningens vetenskapliga grund och insikt i aktuell forskning, bidra till läsundervisningens 

planering och genomförande genom att fungera som en kvalificerad rådgivare. 

Specialläraren kan också tillföra verksamheten kunskap om förhållandet mellan vetenskap 

och tillförlitlig erfarenhet och dess betydelse för läsundervisningen (SFS 2011:186).  

Jag anser att, det i studien, framträder en tydlig sammansatthet i klassläraruppdraget i 

årskurs 1. Det är många faktorer som påverkar hur lärarna uppfattar 

undervisningssituationen. Informanterna upplever bland annat otillräcklighet eftersom 

spridningen i elevernas läsutveckling är stor, de önskar mer fortbildning för att hålla sig à 

jour med senaste forskningen inom läsundervisningen, skolorganisationen påverkar hur 

mycket specialpedagogiska resurser som står till buds och det är ibland svårt att hitta 
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läromedel som passar alla elever. Därför är det, enligt mig, viktigt att arbetslaget 

samarbetar och stöttar varandra, samt tillvaratar varandras erfarenheter och kompetenser. I 

studien framkommer att informanterna uppfattar att ett mentorsystem skulle vara en bra 

modell för att garantera kompetensens likvärdighet. I USA förekommer system där så 

kallade modellpedagoger fungerar som rådgivare och goda föredömen för kolleger 

(Mahiri & Maniates, 2013). Jag anser att svensk skola i större utsträckning borde tillvarata 

kunniga och rutinerade lärares kompetens. Förvisso arbetar vissa lärare i Sverige som så 

kallade förstelärare, vilket innebär att de ska utveckla skolverksamheten. Alla skolor har 

dock inte förstelärare och det vilar i allmänhet inga krav på att förstelärarna ska handleda 

mindre erfarna lärare. Genom att låta skickliga lärare förmedla kunskaper på ett 

organiserat sätt kan vi upprätthålla en hög klass på läsundervisningen enligt det 

relationella perspektivet. Här kommer det specialpedagogiska perspektivet in som en 

naturlig del i sammanhanget. I studien framkommer det att specialläraren i sin 

yrkesprofession verkar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

barns läsutveckling och leder utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta alla elevers behov (SFS 2011:186).  

Eftersom spridningen av läsutvecklingsnivåerna uppfattas som stor är det nödvändigt att 

individualisera undervisningen enligt informanterna. Detta kräver både tid och resurser. 

Lärarna måste kartlägga eleverna och utifrån resultatet planera och genomföra 

undervisningen utifrån elevernas förutsättningar (Lutz, 2014). Utifrån studiens resultat 

förstår man att informanterna ofta är frustrerade över hur mycket tid individualisering 

kräver. Informanterna menar att det är en fördel om fler pedagoger än klassläraren är 

kopplade till klassen för att kvalitetssäkra individualisering i läsundervisningen. Forskning 

visar att elever, vars lärare inte individualiserar undervisningen, kan tillgripa felaktiga 

strategier i läsningen. Konsekvenserna kan bli förödande och innebära stora lässvårigheter 

längre fram (Taube, 2013). Enligt min åsikt är det nödvändigt att skolledningen är 

medveten om att läsundervisning i årskurs 1 kräver resurser och att man tar hänsyn till 

detta när organisationen planeras. I Finland förekommer ett system där klasslärarna 

samarbetar med lärarassistenter, vilket kan möjliggöra och förstärka individualiseringen i 

läsundervisningen. Klasslärarna handleder lärarassistenterna som sedan undervisar elever 

som riskerar att inte nå kunskapsmålen (Hagtvet, 2009). Jag tror att det finska systemet är 

bra eftersom det innebär att klasslärarna blir avlastade och eleverna som riskerar att inte 

nå kunskapsmålen får mer stöd. Specialläraren kopplas in om åtgärderna inte är 

tillräckliga. Speciallärarens roll är då att utifrån sin fördjupade förmåga till ett 
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individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd arbeta som speciallärare för 

elever i behov av särskilt stöd (SFS 2011:186) utifrån det kompensatoriska perspektivet.  

Informanterna upplever att de har svårt att räcka till för alla elevers olika behov i 

läsundervisningen. Jag tycker att lärarnas undervisningsuppdrag egentligen är orimligt, 

vilket dilemmaperspektivet beskriver. Alla elever ska uppnå samma kunskaper och 

färdigheter, samtidigt som skolan ska anpassas till elevernas olikheter (Nilholm, 2012). 

Taube (2013) uppger att allt fler elever med koncentrationssvårigheter anmäls av lärare 

och skolpsykologer eftersom dessa beteendestörningar ofta tar kraft och energi från 

undervisningsuppdraget. Läraren gör extra anpassningar i det oändliga fastän situationen 

sedan länge varit ohållbar. Barn med språkliga och emotionella svårigheter måste tidigt få 

professionellt stöd enligt Hagtvet (2011). Speciallärarens uppgift i sammanhanget är att 

analysera elevernas svårigheter i skolmiljön och utforma individanpassad undervisning 

utifrån elevernas särskilda behov (SFS 2011:186).  

Informanterna känner att de är väl informerade om elevernas utvecklingsnivå när de möter 

dem i årskurs 1. Kartläggningarna som utförs i förskoleklassen ligger till grund för hur 

klasslärarna planerar och genomför den första läsundervisningen. I årskurs 1 genomförs 

fortlöpande klasscreeningar för att kontrollera att en positiv läsutveckling sker hos varje 

elev. För att klasslärarna tidigt ska kunna sätta in korrekta åtgärder är det viktigt att 

klasscreeningar genomförs regelbundet enligt informanterna. Även Bjar (2015) anser att 

det är av stor betydelse att en kartläggning av elevernas läsutvecklingsnivå sker 

kontinuerligt eftersom resultaten kan vara vägledande för lärarnas fortsatta 

läsundervisning. Det är lämpligt att skolan följer en screeningplan under läsåret för att 

snabbt införa extra anpassningar för enskilda elever eller åtgärder för hela klassen om så 

krävs. Jag anser att speciallärarens bidrag till verksamheten är att kritiskt granska och 

tillämpa metoder för att bedöma elevernas läsutveckling (SFS 2011:186) och att se till att 

klasscreeningarna följs upp och används på ett relevant sätt. 

I resultatet framgår att informanterna har en gemensam inställning till värdegrunden, det 

vill säga trygghet i skolmiljön. Jag antar att det inte är specifikt för informanterna eller 

den kommun där studien ägt rum. Jag förmodar att det är en av grundbultarna i 

lågstadiekulturen i allmänhet och bottnar i det relationella perspektivets syn på hur 

skolmiljön kan påverka elevers inlärning. Jag tror, liksom informanterna, att trygghet i 

skolan gynnar läsutvecklingen. Taube (2013) menar att stämningen i klassrummet 

påverkar möjligheten till god läsundervisning. Naturligtvis kan, enligt mig, även otrygga 
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elever lära sig att läsa men kanske inte med den lusten som trygghet kan skapa. 

Speciallärarens uppgift är att utveckla lärmiljön, det vill säga analysera och medverka i 

förebyggande arbete samt bidra till att avlägsna hinder och svårigheter i klassrummet 

(SFS 2011:186), vilket är något som inte framkommer i studien. 

Informanterna beskriver olika sätt att skapa trygghet i läsundervisningen i årskurs 1. Ett 

intressant sätt var att påvisa för eleverna att alla kan läsa oavsett var de befinner sig i 

läsutvecklingen. Det relationella perspektivet kopplas in, det vill säga läraren anpassar 

undervisningen och påverkar elevernas möjligheter att uppnå målen (Persson, 2013). Här 

måste dock läraren vara mycket medveten om var eleverna befinner sig i läsprocessen för 

att uttalandet ska ha någon betydelse för eleverna, enligt mig. När eleverna börjar i första 

klass är självbilden oftast klar, men de brukar ändå lyssna till läraren, som uppfattas som 

en mycket betydelsefull person. Därför kan kommentarer från läraren påverka elevernas 

uppfattning om sig själva och sin läsning beständigt, enligt Taube (2009).   

Vissa informanter arbetade med eleverna ett år i förskoleklass innan de mötte dem som 

förstaklassare. Jag uppfattar att de är mycket nöjda med den typ av skolorganisation där 

lågstadielärare undervisar ett år i förskoleklass innan de tar emot eleverna i årskurs 1. 

Läraren får möjlighet att lära känna eleverna och undervisa i språklig medvetenhet ett helt 

år innan skolstart. Det anses värdefullt att veta var eleverna befinner sig i läsutvecklingen 

och kunna fortsätta läsundervisningen utifrån det, vilket också Elbro (2004) understryker 

när han uppger att individanpassad läsundervisning förutsätter att läraren känner till 

elevernas styrkor och svagheter i läsning. Jag uppfattar denna form av skolorganisation 

som effektiv och genomtänkt. Blir grundskolan obligatorisk från 6 års ålder får fler elever 

och lärare uppleva de beskrivna fördelarna. Specialläraren ska i sin yrkesprofession ha 

insikt om betydelsen av samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, vilket i 

praktiken kan innebära ett nära samarbete med förskollärarna samt förebyggande arbete 

när det gäller läsundervisning i förskoleklassverksamheten (SFS 2011:186). 

Studiens resultat visar variationer av arbetssätt som tillämpas utifrån elevernas olika 

läsutvecklingsnivå. Ett undervisningssätt som kan motivera till läsning är till exempel 

”kamratläsning mellan olika årskurser”. Arbetssättet kan stärka den äldre eleven som får 

ta ansvar, medan den yngre eleven får en förebild i läsning. Enligt mig kan arbetssättet 

dock medföra risker om inte lärarna är tillräckligt medvetna om elevernas 

läutvecklingsnivåer. Här kan specialläraren tillföra sin fördjupade kunskap om elevers 
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läsutveckling och utifrån pedagogiska kartläggningar sätta samman lämpliga kamratpar 

(SFS 2011:186). 

Samtliga informanter tillämpar högläsning i klassrummet som ett sätt att söka inspirera 

eleverna till egen läsning. Högläsning är ett viktigt inslag i undervisningen enligt 

Lundberg (2010) som menar att det är berikande för ordförrådsutvecklingen och att det 

främjar elevernas förståelse för hur en berättelse är uppbyggd. Informanterna uppger att 

eleverna oftast uppskattar högläsningen men att uthålligheten och förmågan att lyssna 

emellanåt brister. Lärarna måste i läsundervisningen ta hänsyn till en rad omständigheter 

som råder bland förstaklassarna, bland annat hemmets läsvanor, koncentrationsförmåga, 

hur motiverade eleverna är samt tidigare kontakter med det skrivna språket (Heimann & 

Gustafsson, 2015). Jag tycker att det är intressant att informanterna i hög grad använder 

högläsning som metod för att motivera elever till läsning. De väljer till exempel att läsa 

barnboksklassiker, men omformulerar språket när de anser att texten blir alltför tung för 

eleverna. Jag tror att det ibland kan vara nödvändigt att tillgripa sådana åtgärder för att 

behålla elevernas intresse. Jag tycker att det är viktigt att skolan ger alla barn möjlighet att 

ta del av den rika litteraturskatten, vilket kan tillskrivas det kritiska perspektivet vars 

anhängare anser att skolans uppgift är att forma en god grogrund för alla typer av elever 

(Nilholm, 2012). I min lärarroll får jag ibland indikationer på att vissa föräldrar av olika 

anledningar inte läser högt för sina barn hemma. Det vilar således ett tungt ansvar på 

skolan att låta alla elever få uppleva högläsningens nytta och nöje. 

Jag uppfattar att det upplevs som en trygghet för lärare i årskurs 1 att ha en så kallad 

läslära att luta sig mot även om den inte alltid uppfyller alla önskningar och krav. 

Läslärornas lärarhandledningar ger ofta lärarna god vägledning angående planering och 

lektionsinnehåll och kan hjälpa läraren att skapa en struktur i läsundervisningen. Jag tror 

att det är särskilt viktigt för nyutexaminerade lärare att kunna följa ett strukturerat material 

som är väl genomtänkt och etablerat. Dessutom utgår de flesta läsläror från att eleverna 

befinner sig i olika faser i läsutvecklingen och erbjuder således texter av olika 

svårighetsgrad. När lärarna ska diskutera och välja arbetsmaterial till läsundervisningen 

kan specialläraren tillföra sin specialkompetens när det gäller utveckling av det 

pedagogiska arbetet utifrån elevers olika behov (SFS 2011:186).  

Många elever har redan knäckt läskoden när de börjar första klass. Det kan till viss del 

bero på medveten språkundervisning i förskolan och förskoleklassen. Enligt Taube (2009) 

utvecklar barn som uppfattar fonemen i språket redan i förskoleåldern läsförmågan 
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snabbare i grundskolans tidigare år. De elever som inte läser vid skolstarten behöver en 

grundläggande läsinlärning och ibland särskilt stöd. Ett sätt som kan underlätta denna 

utmaning är att skolan schemalägger ett flertal halvklasstimmar i läsundervisningen vilket 

också förekommer enligt informanterna i studien. Vissa elever i särskilt behov av stöd i 

läsning får även enskild undervisning av specialläraren. Enligt Vetenskapsrådet (2014) 

kan en-till-en-undervisning förbättra läsningen för elever som riskerar att misslyckas i 

skolan. Sådan undervisning bedrivs enligt informanterna av antingen en speciallärare, 

specialpedagog eller resurspedagog. I studien framkommer att vissa skolor lägger de 

specialpedagogiska resurserna på äldre elever istället för att möta elever i behov av 

särskilt stöd i läsning i årskurs 1. Jag antar att det på sikt kan påverka läsutvecklingen hos 

elever som har svårt att komma igång med läsningen. Enligt det kompensatoriska 

perspektivet ska skolan kompensera eleven för dess brister. Lärarna ska utifrån testresultat 

åtgärda dessa med specialpedagogiska verktyg (Nilholm, 2012). Jag har själv goda 

erfarenheter av en-till-en-undervisning där en speciallärare, med sina specialpedagogiska 

verktyg, har hjälpt elever i stora lässvårigheter. 
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7.2  Varför är resultaten viktiga? 

Det är viktigt att belysa lärarkunskap, som ofta betraktas som outtalad kunskap. Många 

exempel på lärares praktiska erfarenheter, uppfattningar om fenomen i skolan och 

beskrivningar av arbetssätt behöver uppmärksammas och förmedlas för att skolans 

verksamhet ska kunna diskuteras och utvecklas. Min intention var att utifrån den 

fenomenografiska ansatsmetoden finna variationer i mitt resultat. Jag fann inte så många 

variationer vilket kan uppfattas som en brist. Det är möjligt att ett större antal variationer 

framträtt om jag hade valt att intervjua fler informanter. Min egen erfarenhet som 

klasslärare kan också påverkat mitt sätt att tolka och kategorisera resultatet av 

intervjuerna. Jag finner ändå ett värde i resultatet eftersom innehållet i sig är unikt just för 

min studie. Därför anser jag att studien kan fungera som ytterligare en pusselbit i 

forskningsvärlden. 

I min kommande yrkesroll som speciallärare ska jag bland annat visa fördjupad kunskap 

om elevers läsutveckling, visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för 

elever i behov av särskilt stöd, ta initiativ till att medverka i förebyggande arbete och bidra 

till att undanröja hinder i undervisningsmiljön samt vara en skicklig samtalspartner och 

rådgivare när det gäller elevers läsutveckling. Jag behöver således ha kunskap om och 

förståelse för hur klasslärare uppfattar elevers läsutvecklingsnivåer i årskurs 1och hur de 

beskriver den första läsundervisningen i årskurs 1 för att kunna tillföra min 

specialkompetens på ett relevant sätt, vilket jag till viss del har fått i studien.  

Skolledare, lärare och blivande lärare har inte alltid möjlighet att praktiskt fördjupa sig i 

arbetstagares, kollegers och olika handledares sätt att hantera de stora utmaningar som 

läsundervisning i årskurs 1 innebär. Det kan då vara praktiskt att läsa forskningsstudier 

och utifrån dessa jämföra med den egna verksamhetens situation och hantering av 

läsundervisning utifrån elevers behov. Det kan ge upphov till intressanta diskussioner om 

hur läsundervisningen kan utvecklas.  
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8.  Vidare forskning 
 

Min studie ger en insyn i hur klasslärare uppfattar elevers olika läsutvecklingsnivå i den 

första läsundervisningen i årskurs 1 och hur klasslärare beskriver sitt arbetssätt utifrån 

elevers olika läsutvecklingsnivå i årskurs 1. Det kan ge en uppfattning om vilket komplext 

uppdrag lärare ställs inför när de möter eleverna i första klass. Jag anser att det är viktigt 

att skolans olika yrkesroller har insyn och förståelse för varandras uppdrag och arbete. Jag 

tror också att ett nära samarbete mellan skolans pedagoger är nyckeln till elevframgångar. 

Forskningen bör lyfta fram många exempel på hur detta kan utföras i praktiken. 

När jag påbörjar min nya yrkesroll som speciallärare vill jag tillsammans med klasslärarna 

verka för en professionell individanpassad läsundervisning. Jag vill tillföra 

skolverksamheten redskap som bidrar till god läsutveckling hos alla elever. Ett förslag till 

vidare forskning skulle kunna vara en interventionsstudie i kamratlärande intensivläsning. 

Eleverna tilldelas läslistor eller litterära texter utifrån sin läsutvecklingsnivå och upprepar 

läsningen av dessa dagligen under en bestämd tidsperiod. Arbetssättet kan träna både 

läsflytet och ord- och begreppsförståelse, vilket är viktiga komponenter för en god 

läsförståelse. Samtidigt som interventionen genomförs på elevernas läsutvecklingsnivå 

kan den uppfattas som lustfylld när lästräningen utförs tillsammans med en kamrat. För att 

undersöka interventionens påverkan på elevernas läsning bör ett test utföras före och efter 

interventionen.   
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Bilaga 1. 
Intervjuguide ”Första läsundervisningen i årskurs 1” 

Syftet är att studera hur lärare uppfattar och beskriver elevers olika behov i läsundervisningen 

i årskurs 1. Undersökningen baseras på lärares egna berättelser. Lärarkunskap är svårt att 

förmedla men genom att samtala om och diskutera olika fenomen i skolan kan andra få en 

uppfattning och förståelse för vad det handlar om. Alla medverkande i studien behandlas 

anonymt och de insamlade uppgifterna får endast användas för forskningsändamålet enligt 

forskningsetiska principer. Resultatet presenteras i mitt examensarbete (speciallärarlinjen, 

Linköpings universitet). 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många gånger har du tagit emot elever i årskurs 1? 

 Om du skulle beskriva hur det är att undervisa elever i läsning i årskurs 1 för en person 

som aldrig har gjort det- vad skulle du säga då? 

Kan du berätta om hur du uppfattar den första läsundervisningen utifrån elevers olika behov i 

årskurs 1 när det gäller: 

 Praktiska möjligheter 

 Praktiska svårigheter 

 Pedagogiska möjligheter 

 Pedagogiska svårigheter 

 Resurser 

 Egen erfarenhet och kompetens 

 Samarbete med kolleger och arbetslag 

 Stöd från skolledningen 

 Kunskap om elevernas utvecklingsnivå 

 Överlämning från förskoleklass 

 

Vänd! 

  



 

 

Kan du beskriva den första läsundervisningen utifrån elevers olika behov i årskurs 1 när det 

gäller: 

 Organisation 

 Läromedel 

 Motivation hos eleverna 

 Planering 

 Genomförande av lektioner 

 Uppföljning av lektioner 

 Möjligheter 

 Hinder 

 

Tack på förhand! /Madlene Carlswärd 

  



 

Bilaga 2. 
 

2/2 2016 

 

Hej! 

Jag heter Madlene Carlswärd och läser sista terminen på speciallärarlinjen (Linköpings 

universitet). 

Jag har påbörjat arbetet med min examensuppsats. I min kommande yrkesroll som 

speciallärare ska jag bland annat ha fördjupade kunskaper om läsutveckling och läsprocesser. 

Därför planerar jag att genomföra en studie om läsundervisning. Lärarkunskap är svårt att 

förmedla, men genom att samtala om och diskutera olika fenomen i skolan kan den bli mer 

åtkomlig för alla. Jag hoppas att jag i detta syfte, får tillåtelse och möjlighet att kontakta och 

intervjua lärare som undervisar i årskurs 1 på din skola (februari eller mars). Samtliga 

medverkande behandlas anonymt.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur uppfattar klasslärare elevers olika behov i den första läsundervisningen i 

årskurs1? 

• Hur beskriver klasslärare den första läsundervisningen i årskurs 1? 

 

Efter samtycke och klartecken från er kontaktar jag personligen de lärare som är aktuella för 

studien. Är de tillfrågade villiga att delta i studien planerar jag att skicka en intervjuguide 

innan intervjutillfället för att de ska ha möjlighet att förbereda sig. 

 

Mvh Madlene Carlswärd 

 

  



 

Bilaga 3. 
 
 

16 februari 2016 

 

Hej! 

 

Nu går jag sista terminen på speciallärarlinjen och det är dags för examensarbetet. 

Jag ska göra en intervjustudie som handlar om klasslärares uppfattning och beskrivning av 

den första läsinlärningen utifrån elevers olika behov i åk 1. 

Därför vänder jag mig till klasslärare som undervisar i åk 1. 

Alla informanter behandlas anonymt och det insamlade materialet används endast i 

studiesyfte. 

 

Jag beräknar att intervjun tar ca en halvtimme och jag skickar ut frågeställningarna i god tid 

innan intervjutillfället. 

 

Jag undrar om du har möjlighet att medverka? 

 

Mvh Madlene Carlswärd 


