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Abstract 

 
Finnish student have for several years proved to be successful in reading in international studies. 

This interview based study aims to describe how teachers in Finnish schools for Swedish speaking 

children are relating to reading and reading education during the first two years of schooling. The 

result shows that reading, reading training and reading comprehension are natural elements in all 

teaching during the first two years in school and that teaching is based on students’ ability and 

interest. The teachers claim that they provide the students with varying opportunities to practice 

different kinds of reading. Homework is used almost daily. The teachers in special education are 

working closely with the class teachers and extra assistance is quickly provided to students in need. 

The teachers in special education are working both in the classroom, in small groups and one to one 

with the students in need of special education. The teachers use tests but also rely on their own 

ability to find these students. All teachers claim that they use direct feedback to make the students 

aware of their ability and need of development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Finland, finlandssvenska skolor, läsning, läsinlärning, 

specialundervisning 

 

 

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................................... 5 

2 Finland och skola ........................................................................................................ 7 

2.1  Läroplanen ...................................................................................................................... 7 
2.1.1 Modersmål och litteratur .............................................................................................................. 7 
2.1.2 Bedömning och utvärdering ......................................................................................................... 8 

2.2 Specialundervisning i Finland ........................................................................................ 9 

3 Läsinlärning .............................................................................................................. 11 

3.1 Läsningens olika aspekter ............................................................................................. 11 
3.1.1 Fonologisk medvetenhet ............................................................................................................. 11 
3.1.2 Avkodning ................................................................................................................................... 12 
3.1.3 Läsflyt ......................................................................................................................................... 12 
3.1.4 Läsförståelse ............................................................................................................................... 13 

3.2 Lärarens roll vid läsinlärning ........................................................................................ 14 

4 Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 16 

5 Material och metod ................................................................................................... 17 

5.1 Informanter ................................................................................................................... 17 

5.2  Etiska aspekter .............................................................................................................. 17 

5.3 Metod och analys .......................................................................................................... 17 

6 Resultatredovisning .................................................................................................. 19 

6.1 Läsinlärning i årskurs 1-2 ............................................................................................. 19 
6.1.1 Klasslärarnas syn på läsning ...................................................................................................... 19 
6.1.2 Planering och genomförande ..................................................................................................... 19 
6.1.3 Val av texter ................................................................................................................................ 22 
6.1.4 Läsläxa ....................................................................................................................................... 22 
6.1.5 Bedömning och utvärdering ....................................................................................................... 23 

6.2 Identifiering av och anpassning för elever i behov av  särskilt stöd ............................. 24 

6.3 Specialundervisning i läsinlärning i årskurs 1-2 ........................................................... 25 
6.3.1 Fördelning av specialundervisning i årskurs ett och två ............................................................ 25 
6.3.2 Identifiering av elever i behov av särskilt stöd ........................................................................... 26 
6.3.3 Planering av läsundervisning ..................................................................................................... 26 
6.3.4 Kompensatoriska hjälpmedel ...................................................................................................... 28 
6.3.5 Utvärdering ................................................................................................................................ 29 

7 Sammanfattande diskussion ...................................................................................... 30 

7.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 30 
7.1.1 Klasslärares syn på läsning och läsundervisning ....................................................................... 30 
7.1.2 Samarbete kring läsinlärning bland barn i behov av särskilt stöd ............................................. 32 
7.1.3 Speciallärares arbete med läsinlärning bland barn i behov av särskilt stöd .............................. 33 

7.2 Metoddiskussion ........................................................................................................... 34 

7.3 Slutord ........................................................................................................................... 35 



 

Litteraturlista .................................................................................................................. 38 

Bilaga 1    Missiv ...................................................................................................... 41 

Bilaga 2    Intervjufrågor - klasslärare ....................................................................... 42 

Bilaga 3    Intervjufrågor - speciallärare .................................................................... 44 

  



5 

1 Inledning 

Finland är ett tvåspråkigt land där finska och svenska är nationalspråk. Detta innebär att 

landets befolkning bland annat har rätt till utbildning på sitt eget språk, antingen finska 

eller svenska (Finlands grundlag 11.6.1999/731 17§). De svenskspråkiga utgör knappa 6 

procent av landets befolkning (Statistikcentralen, 2013). Enligt uppgifter från 

Utbildningsstyrelsen (2013b) gick det totalt 3570 elever i årskurs 1 inom den 

svenskspråkiga utbildningen år 2010. Av dessa är 3257 registrerade med svenska som 

modersmål. Enligt Harju – Luukkainen och Nissinen (2011, ss. 19-20) samt 

Utbildningsstyrelsen (2013b) visar trenden att allt fler tvåspråkiga familjer registerar 

sina barn som svenskspråkiga. Allt fler föräldrar väljer även svenskspråkig skola till 

sina barn trots att de inte har svenska som registrerat modersmål. I skolorna finns 

därmed en stor variation gällande elevernas språkliga bakgrund. Invandrarna är få, men 

eleverna i svenskspråkiga skolor är ändå i stor utsträckning tvåspråkiga. Detta anses 

vara en rikedom, men samtidigt en utmaning i skolorna.  

 

Alatalo (2011, s. 189) menar att god läsförmåga har en väsentlig betydelse i varje 

människas liv. Villkoren för läsande har enligt Liberg (2010, s. 5) förändrats då datorn 

blivit en del i våra vardagliga liv. Numera kompletteras texter allt oftare av bilder och 

ljud. Det rika bildmaterialet samspelar med texten och kräver en annan typ av läsning än 

vad traditionella texter gör. Samhället är byggt på förväntningar att medborgarna ska 

kunna läsa tidningar, bruksanvisningar, lönespecifikationer, trafikskyltar med mera 

(Dalby, Elbro, Jansen & Krogh, 1992, s. 16).  Därför är en av de viktigaste förmågorna 

som ett barn kan utveckla att lära sig läsa (PIRLS, 2011, s. 25). Läsinlärningen påverkar 

barnen genom hela skolgången. Genom goda möjligheter till läsinlärning förbättras 

elevernas möjligheter till god inlärning även i andra ämnen. Hattie (2009 s. 129) menar 

att om elever inte lär sig läsa innan de går i mellanstadiet är de hindrade i andra 

skolämnen eftersom undervisningen snabbt övergår från att lära sig att läsa till att läsa 

för att lära. Det är därför viktigt att aktivt lära ut färdigheter och strategier för läsning 

under hela utbildningen och därför behövs planerad, genomtänkt och aktiv 

undervisning.  

 

Det här borde vara verklighet för alla barn i dagens svenska skola, men resultat från 

olika undersökningar visar att läsningen bland svenska barn och ungdomar blir allt 

sämre. Finland å andra sidan toppar år efter år resultaten från internationella 

undersökningar när det gäller resultat såväl i läsning, matematik som i naturorienterade 

ämnen. Resultaten från PIRLS-undersökningen 2011 bland elever i årskurs 4 (PIRLS 

2011, ss. 5-8), samt från PISA-undersökningen 2009 (Harju-Luukkainen & Nissinen, 

2011, s. 30; OECD, 2010, s. 6; Undervisnings- och Kulturministeriet, 2010) och PISA-

undersökningen 2012 bland elever i årskurs 9 (Undervisnings- och Kulturministeriet, 

2013 & Utbildningsstyrelsen, 2013a) visar att Finland placerar sig som fyra, etta 

respektive sexa vad gäller läsning och läsförståelse. De finskspråkiga eleverna klarar sig 

bättre än svenskspråkiga elever, men eleverna i de svenskspråkiga skolorna klarar sig 

ändå bättre än eleverna från de övriga nordiska länderna på undersökningarnas alla 
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områden (Undervisnings- och Kulturministeriet, 2010 & Utbildningsstyrelsen, 2013a). 

Johansen, Ahl, Petterson, Ström och Langels (2011, s. 17) menar att det 

specialpedagogiska stödet som ges eleverna i Finland utgör en faktor som bidragit till 

Finlands framskjutna placeringar. Lahtinen och Ström (2011, s. 53) förklarar 

framgången ytterligare med den positiva attityden till läsning, effektiva strategier och 

mångsidig läsning. Finland är därtill ett homogent samhälle där utbildning värdesätts 

högt, man har dagliga läxor från årskurs 1, tidiga betyg och arbetsdisciplin i 

klassrummen.  

 

Svenskspråkiga elever ligger enligt Harju-Luukkainen och Nissinen (2011, s. 30) samt 

Undervisnings- och Kulturministeriet (2010) i medeltal 27 poäng efter den 

finskspråkiga i PISA-undersökningen 2009, vilket motsvarar ett halvt års skolgång. 

Trots den stora skillnaden är ändå de finlandssvenska elevernas läsförmåga god och 

klart bättre än i de övriga nordiska länderna.  Vad är det då som gör att två grannländer 

som till synes är rätt lika ändå har så varierande resultat? Vilka är orsakerna till att man 

lyckas så väl i Finland? 

 

Jag är själv född och uppvuxen i Finland. Min lärarexamen tog jag i Finland och har 

under några år arbetat som lärare i finlandssvenska skolor. Efter flytten till Sverige och 

under studierna till speciallärare har jag börjat fundera över vad man gör i Finland som 

man inte gör här. Kan vi här i Sverige lära oss av hur man i Finland ser på skola, läsning 

och läsinlärning? Finns det något där som vi i skolorna här i Sverige kan göra för att 

hjälpa barn och ungdomar bli bättre läsare? 
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2 Finland och skola 

Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland omfattas av läroplikten som börjar det år 

som barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs 

fullgjorts eller om det är tio år sedan barnet inledde sin skolgång. (Lag om 

grundläggande utbildning 21.8.1998/628 26-27 §) 

 

Kapitlet inleds med att den finländska läroplanen beskrivs. Därefter följer en 

beskrivning av hur specialundervisningen är uppbyggd inom det finländska 

skolsystemet.  I den finländska läroplanen benämns ämnet svenska som modersmål och 

litteratur och därför används den benämningen i den här uppsatsen. 

 

2.1  Läroplanen 

Tillsammans med Lagen om grundläggande utbildning och årliga planer som utformas 

enligt förordningen för grundläggande utbildningen bildar Grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen en helhet som utgör fundamentet för den 

grundläggande utbildningen. Grunderna för läroplanen fungerar som en nationell ram 

för läroplanen utifrån vilken skolvisa, kommunala eller regionala planer görs upp i 

enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar.  (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2004, ss. 6-8) 

 

2.1.1 Modersmål och litteratur 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, ss. 12-44) 

ska varje elevs språkliga och kulturella identitet samt modersmål stödjas och i skolan 

ska lusten till livslångt lärande väckas. Undervisningen i modersmål och litteratur ska 

beakta den språkliga variation som finns bland eleverna för att stödja och stärka alla 

elevers språkliga identitet och färdighet att använda skolspråket. I årskurserna 1-2  ska 

det ges utrymme för elevernas individuella språkutvecklingsprocess men huvudsyftet 

ska vara att ge eleverna möjlighet att dagligen läsa, skriva och tala i olika 

kommunikativa sammanhang. Då stöds dessutom elevens hela språkutveckling eftersom 

färdigheterna anses utvecklas integrerade i ett helhetsperspektiv.  

 

Målet med undervisningen i ämnet modersmål och litteratur i åk 1-2 är enligt Grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, s. 45) att eleven ska upptäcka 

idén med att läsa, lära sig den grundläggande tekniken för att läsa samt inse vikten av att 

öva och repetera vid läsinlärning. Eleverna ska lära sig reflektera över sin egen läsning 

och texters innehåll. 

 

Läroplanens centrala innehåll inom ämnet modersmål och litteratur består av följande 

punkter på området läsa och området litteratur: 

 på ett mångsidigt sätt med texter utveckla läsfärdighet 
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 upptäcka analogin mellan ljud och bokstav 

 bekanta sig med skriftspråket 

 känna igen korta välbekanta ord för att övergå till att känna igen även längre och 

obekanta ord för att efterhand övergå från högläsning till tyst läsning 

 laborera utifrån texter, meningar, ord, morfem och fonem för att utveckla den 

språkliga medvetenheten 

 använda centrala lässtrategier för att kunna förutse textens typ och innehåll 

utifrån rubrik och bilder samt att sakta in vid naturliga ställen för att underlätta 

förståelsen av texten 

 se det viktiga i en text och kunna anknyta till egna upplevelser och kunskaper 

om språket 

 vänja sig vid att ord, meningar och textavsnitt ibland kan vara svårförståeliga 

och att öva sig i att hitta betydelsen i omgivande text 

 analysera tryckta och elektroniska texter med hjälp av diskussion 

 föra dialog med fiktiva texter 

 lyssna till och läsa sagor, dikter, berättelser och serier samt bekanta sig med 

litteratur i form av bild, film, teater och digitala texter 

 läsa böcker så att tyngdpunkten ligger på det upplevda och delade 

läserfarenheter 

 använda bibliotek 

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2004, s. 46) 

 

2.1.2 Bedömning och utvärdering 

Läs- och skrivforskaren Liberg (2010, s. 22) framhåller att ju bredare bas bedömningen 

vilar på desto djupare förståelse får man som lärare av elevernas förmågor. En dylik 

bedömning ger samtidigt underlag för att kunna sätta in stöd och åtgärder när sådana 

behövs. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, s. 260) 

och Lag om grundläggande utbildning (21.8.1998/628 22 §) står att bedömningen ska 

leda och sporra eleverna vidare i deras studier samt utveckla deras förutsättningar att 

bedöma sig själva. I läroplanen lyfts också vikten av att eleven själv ska bli medveten 

om sitt tänkande och handlingssätt samt förstå hur han/hon lär sig, för vilket eleven 

behöver regelbunden respons på sitt arbete (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2004, ss. 260-262) 

 

Eleverna i finländska skolor får betyg från höstterminen i årskurs 1. Som grund för 

bedömning och som en nationell definition av kunskaps- och färdighetsnivå fungerar 

Profilen för goda kunskaper. Profilen för goda kunskaper finns listade i läroplanen vid 

varje ämnes etappmål i timfördelningen. Vid verbal bedömning (åk 1-3) fungerar 

Profilen för goda kunskaper som stöd i bedömningen av elevens framsteg och de utgör 

då en grund för beskrivningen av hur eleven har nått målen. Lindriga 
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inlärningssvårigheter ska beaktas vid bedömningen. Om eleven förts över till 

specialundervisning fastställs bedömningsgrunderna i den individuella planen för 

undervisning. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2004, ss. 

260-266)   

 

2.2 Specialundervisning i Finland 

Syftet med specialundervisning är enligt Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (2004, s. 26) samt Lahtinen och Ström (2011, ss. 51-55) att 

garantera tidig identifiering av inlärningssvårigheter och omedelbart stöd och 

upprättande av individuella planer när svårigheter identifieras. Man vill förhindra att 

problemen hopar sig och blir mer svårhanterliga. Specialundervisning uppfattas som 

normal verksamhet bland eleverna, eftersom många elever får stöd eller 

specialundervisning. Risken att eleverna ska känna sig annorlunda är därför minimal 

särskilt i de lägre årskurserna.  

 

Lahtinen och Ström (2011, ss. 51-52) påstår att omkring två tredjedelar av resursen 

inom specialundervisningen används till tal-, läs- och skrivområdet och i årskurs 1 går 

ca 90 procent till detta område. Fokus ligger och största satsningen görs således på de 

yngsta barnen. Under de första åren satsar både klass- och specialläraren hårt på läs- och 

skrivinlärningen. Cervin (2012, s. 21) beskriver hur klass- och specialläraren delar på 

ansvaret för barnens läsinlärning och att speciallärarna direkt efter en egen 

diagnosticering börjar arbeta med barn som behöver extra stöd. 

 

Specialundervisningen kan delas in i tre nivåer. Dessa är allmänt, intensifierat och 

särskilt stöd (Cervin, 2012, s. 24; Johansen m.fl., 2011, s. 17). Det allmänna stödet (nivå 

1) innebär enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, 

ss. 22-26) anpassningar och differentieringar såsom individuella uppgifter, individuell 

tidsdisposition och handledning. Stödundervisning kan därtill bedrivas antingen under 

eller utanför lektionstid. Specialundervisning på deltid ska endast ske om 

stödundervisning inte räcker. Specialundervisning på deltid kan ordnas parallellt till den 

övriga undervisningen som arbete i smågrupper eller som individuellt arbete men bör 

knytas till den övriga undervisningen som eleven får. 

 

Allmänt stöd kan ges samtidigt som intensifierat stöd (nivå 2) men då enligt en plan för 

elevens lärande. Det intensifierade stödet kan bestå av särskilda former av stöd och 

nödvändiga pedagogiska arrangemang. Det intensifierade stödet inleds och anordnas 

efter en yrkesövergripande behandling inom elevvårdsarbetet utifrån en pedagogisk 

bedömning. (Lag om grundläggande utbildning, 21.8.1998/628 16§) 

 

Enligt Lagen om grundläggande utbildning 17 § (21.8.1998/628) kan det särskilda 

stödet (nivå 3) ske i samband med den övriga undervisningen, delvis eller helt i 
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specialklass eller på annat lämpligt ställe. Undervisningen kan inom denna stödform 

avvika från läroplanens innehåll. Beslut om särskilt stöd ska skriftligen göras av 

utbildningsanordnaren efter att elev och vårdnadshavare har hörts. Beslutet ska granskas 

åtminstone efter årskurs två och före uppflyttning till årskurs sju. För detta beslut ska en 

utredning göras genom yrkesövergripande samarbete inom elevvården om det stöd som 

eleven har fått samt elevens helhetssituation. (Johansen m.fl., 2011, s. 17) 
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3 Läsinlärning 

I detta kapitel beskrivs läsningens olika aspekter. Detta följs av ett avsnitt om lärarens 

roll vid läsinlärning. 

 

läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 

skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. 

    (National Encyklopedin, 2013) 

 

3.1 Läsningens olika aspekter 

Det råder stor enighet bland flertalet forskare om att lära sig läsa innebär att man lär sig 

delta i språkliga aktiviteter som inte liknar de talspråksaktiviteter som man är van vid 

från tidigare (Liberg, Hyltenstam, Myrberg, Frykholm, Hjort, Nordström, Wiklund & 

Persson, 2007, s. 26). För att läsa behöver man enligt Hattie (2009, ss. 130-140) 

utveckla avkodningsförmågan, ordförrådet och förståelsen. Därtill behövs specifika 

strategier och processer. En god fonologisk förmåga ökar också läsförståelsen. Den 

mest effektiva undervisningen utgörs av en kombination av träning av ordförråd, 

förståelse och möjlighet till repeterad läsning. Liberg m.fl.  (2007, s. 76) lyfter även 

fram motivation som en avgörande komponent för utvecklande av läsförmågan.  

 

3.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Alatalo (2011, s. 78) framhåller att fonologisk medvetenhet innebär att man är medveten 

om språkets formsida. Det innebär att man kan höra hur ord låter, avgöra om orden är 

långa eller korta, rimma och leka med språket. Arnqvist (2003, s. 78), Lundberg (2006, 

ss. 73-74) och Taube (2007b, ss. 53-55) poängterar att det finns samband mellan en god 

språklig medvetenhet och läsfärdighet. Fonologisk medvetenhet utgör grunden för att 

man kan börja ljuda ihop bokstäver och är därmed det första kravet som behöver 

uppfyllas för att barn ska lära sig läsa (Taube, 2007b, s. 53). Enligt Liberg m.fl. (2007, 

s. 84) gör den fonologiska förmågan det möjligt att läsa och lagra in nya ord i 

ordförrådet, vilket i sin tur inverkar på textförståelsen. Träning av den fonologiska 

medvetenheten under de första skolåren har positiva effekter på elever som riskerar att 

få problem med läsinlärningen. Arnqvist (2003, s. 78) och Taube (2007b, ss. 53-55) 

framhåller att barn som innan skolåldern behärskar rim har lättare att lära sig läsa än 

barn som saknar förmågan. En av de viktigaste språkliga färdigheterna är förmågan till 

perspektivbyte mellan språkets innehåll och språkets form. Svaga läsare har nästan alltid 

problem med den fonologiska medvetenheten (Liberg m.fl., 2007 s. 34; Lundberg, 

2010, ss. 50-51). Hattie (2009, ss. 133-134) menar att fonologisk medvetenhet borde 
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vara ett vanligt inslag i läsinlärning och fonologisk träning i grupp anses därtill mer 

effektfull än enskild träning.  

 

3.1.2 Avkodning 

Liberg m.fl.  (2007, s. 76) hävdar att den tekniska avkodningen normalt utvecklas vid 6-

8 års ålder. Alatalo (2011, ss. 187- 188) menar att barn behöver ha insikt om hur det 

talade språket hänger samman med det skrivna och hur språket ljudmässigt är uppbyggt. 

De behöver koppla ihop fonem och grafem och lära sig avkoda. Avkodningen behöver 

ske automatiskt så att läsaren kan fokusera på att förstå textens innehåll. En 

förutsättning för detta menar Liberg m.fl.  (2007, s. 76) är att barnen lär sig 

bokstavstecknens former samt de grundläggande skriftspråkskonventionerna. Enligt 

Hattie (2009, s. 135) bör ordavkodning och igenkänning anses viktiga och läras ut. 

Alatalo (2011, s. 82) fortsätter med att man ska sträva efter att hjälpa varje elev att 

förstå avkodningens principer, vilket innebär att hjälpa eleverna lära sig hur man ljudar 

samman bokstavsljud för att därefter automatisera avkodningen för att få upp 

läshastigheten. Att knäcka skriftkoden är enligt Liberg (2010, s. 11) en abstrakt 

operation där barnen behöver lära sig ett nytt sätt att förstå läspraktiken och utvecklar då 

principer för grammatiskt fonologiska regler, med andra ord övar de sin fonologiska 

medvetenhet.  

 

När barnen lärt sig de grundläggande avkodningsprinciperna menar Liberg m.fl.  (2007, 

s. 76) att de övergår till en mer ortografisk läsning där de visuellt avläser orden utan 

språkljudsstöd.  Den ortografiska avkodningen gör enligt Lundberg (2010, s. 55) 

läsningen mera flytande och säker. Barnen kan nu börja fokusera på textens innehåll 

eftersom avkodningen blir automatiserad och de inte behöver fokusera på ordens 

formsida. Elbro (2011, ss. 135-136) poängterar dock att avkodning kräver mycket 

träning. Det gäller för eleverna att läsa så mycket som möjligt. Om en elev får läsa 

samma text flera gånger läser han/hon den bättre. Störst utbyte har en elev av att läsa 

samma text tre till fyra gånger. Upprepad läsning förbättrar enligt Hattie (2009, s. 135) 

både läsförståelsen och läsflytet.  

 

3.1.3 Läsflyt 

Enligt Liberg m.fl. (2007, s. 81) och Taube (2007a, ss. 44-45) kännetecknas utvecklad 

läsförmåga av flyt i läsningen, vilket utvecklas i takt med att avkodningen 

automatiseras. Barnets uppmärksamhet flyttas då över från lästekniken till läsförståelsen 

och kan vara en indikator på god läsförståelse. Genom att låta eleverna läsa högt kan 

man få information såväl om hur eleven läser flytande som om elevens lässtrategier. 

Alatalo (2011, ss. 136-188) hävdar att en god läsförmåga innehåller både läsflyt och 

läsförståelse. Orsaker till brister på dessa områden kan vara flera. Det kan bero på svag 

avkodningsförmåga, begränsat ordförråd eller svagheter i språkliga förmågor. Läsflyt 

innebär att läsa med god hastighet, avkoda och känna igen ord korrekt samt att läsa med 
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lämplig betoning, ljudläge och frasering. Alla dessa förmågor måste samspela för att 

uppnå läsflyt. För att uppnå läsflyt behövs en stor mängd läsning. Taube (2007a, s. 45) 

tillägger att läsningen helst bör ske med stöd av vuxnas vägledning och återkoppling.  

 

Liberg (2010, ss. 12-13) menar att barnen behöver få möta nya ord i lagom takt och öva 

sin förmåga att använda ljudningsstrategin. Denna utgör grunden för den ortografiska 

helordsstrategin med hjälp av vilken barnen skapar sig ordbilder. Genom att använda 

ordbilder får man bättre flyt i läsningen. Ju snabbare en läsare får fram ordbilderna 

desto bättre flyt har han/hon i sitt läsande.  Flytet påverkas också av att läsaren smidigt 

kan växla mellan olika strategier beroende på behov. Gott läsflyt hänger ihop med att 

läsaren har många olika förståelsestrategier för att vidareutveckla förmågan att kunna gå 

in i, bearbeta och förstå textens innehåll. För detta behöver barnen enligt Taube (2007a, 

s. 45) ha tillgång till många olika slags texter med varierande svårighetsgrad.  

 

3.1.4 Läsförståelse 

Taube (2007a, s. 63) poängterar att läsförståelse handlar om att bygga upp inre 

föreställningar om vad texten handlar om. Förståelsen både utgör läsningens syfte och 

slutprodukt, men också en delprocess mot målet att tillgodogöra sig ett textinnehåll 

(Liberg m.fl., 2007, ss. 76-84).  

 

För att tillgodogöra sig textens innehåll påstår Liberg (2010, s. 12) att man bör känna till 

95 procent av orden. Ordförrådet är enligt Alatalo (2011, ss. 136-196), Elbro (2011, s. 

151), Liberg (2010, ss. 12-13) och Taube (2007a, ss. 64-67) särskilt avgörande för 

förståelsen. Förståelse av det lästa underlättas därför av ett rikt ordförråd och goda 

strategier för läsförståelse. Läsförståelsestrategier innebär bland annat att sammanfatta 

texten eller att ställa frågor till texten i syftet att öka förståelsen av textens budskap. 

Budskapet kan även vara underförstått och syftet blir då att eleverna lär sig göra 

inferenser genom att använda bakgrundskunskap. För att lära sig läsa med förståelse 

behöver många barn systematisk och insiktsfull undervisning. Ju fler ingångar barnen 

får till texter desto större förförståelse får de och de blir lättare engagerade och 

intresserade av texten.  

 

Liberg m.fl. (2007, ss. 26-28) fortsätter med att läsandet underlättas av goda 

stödstrukturer samt ett bra för- och efterarbete. Detta kan göras på många olika sätt, t.ex. 

genom samtal, informellt skrivande, bildskapande och dramatiserande. Bilder och 

informativa illustrationer gör texter mer levande och kan därför underlätta läsandet. 

Skönlitterära texter kan fungera som förberedelse för faktatexter. Det viktigaste stödet 

för barns läsutveckling är att läsa och samtala tillsammans om det man läser. Genom 

samtal kan man bygga upp en förförståelse för det som man sedan kommer att läsa 

samtidigt som man kan knyta det lästa till tidigare erfarenheter. Elbro (2011, s. 159) 

lyfter speciellt fram arbetet innan eleverna läser en text, eftersom en aktivering av 
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ämneskunskaperna utgör ett bra stöd för elever med svag läsförståelse. Elever med 

förståelsesvårigheter har speciellt svårt med att se logiska samband i texter. Problemen 

framträder framförallt när flera upplysningar ska knytas samman. Dessa elever förbiser 

oftare motstridiga upplysningar i texten om upplysningarna inte står nära varandra i 

texten. Det är därför viktigt att skapa en inre föreställningsbild, eftersom den utgör en 

viktig förutsättning för att man ska få texter att hänga samman.  

 

3.2 Lärarens roll vid läsinlärning 

Alatalo (2011, s. 75) påpekar att läsinlärning är komplex och att de flesta elever behöver 

stöd från läraren för att utvecklas optimalt. En viktig del för läraren är att känna till var i 

läsutvecklingen eleverna befinner sig samt att identifiera vilka elever som har 

svårigheter. Läraren behöver också på ett strukturerat och systematiskt sätt leda dem 

vidare i fortsatta läsutvecklingen (Alatalo, 2011, s. 187). Hattie (2009, s. 161) menar att 

det viktigaste i en god undervisning är att läraren hittar sätt att motivera och engagera 

eleverna, lär ut lämpliga strategier samt ständigt ger elever feedback.  

 

För att möjliggöra en läsundervisning som speciellt förebygger läs- och skrivsvårigheter 

menar Alatalo (2011, ss. 145-191) att det är viktigt att läraren känner till fonologisk och 

fonemisk medvetenhet. Under skolans första årskurser är också viktigt att läraren 

behärskar olika sätt att undervisa och kan välja material som möter behoven och 

förutsättningarna bland barnen. Läraren bör beakta läsarens erfarenheter, 

förhållningssätt, kunskaper och språkliga kompentens samt textens innehåll och 

kulturella bas, engagemang, genre och uppbyggnad för att läsaren ska lyckas i sin 

uppgift (Liberg, 2010, s. 6).  

 

Framgångsrika lärare utgår enligt Liberg m.fl. (2007, ss. 116-117) från en tydlig och 

uttalad undervisningsstruktur, ger utrymme för olika läsaktiviteter och väljer texter på 

lämplig nivå. De använder olika former av texter i sin undervisning, besöker ofta 

biblioteket och ger elever med svårigheter möjlighet att lyssna på böcker som ingår i 

undervisningen. Därtill anpassar de undervisningen enligt varje elevs förutsättningar, 

uppmuntrar eleverna att reflektera över sin utveckling och leder arbetet i klassen samt 

utnyttjar resurser på ett skickligt sätt. De skapar en lugn och strukturerad 

skolarbetsmiljö och gör kontinuerlig bedömning av elevernas läsförmåga. Största delen 

av undervisningen sker i helklass, men de elever som behöver ges även enskild 

undervisning. Högläsning förekommer ofta och eleverna får varje dag tillfälle att läsa på 

egen hand antingen enskilt eller i varierande smågrupper. Lärarna för samtal med 

eleverna för att utveckla deras ordförråd och svåra ord gås genom på förhand eller när 

eleverna stöter på dem i texten. Man undervisar i läsförståelseinriktade lässtrategier och 

utvecklar elevernas bakgrundskunskap i anslutning till läsningen genom bland annat 

filmer och tankekartor samtidigt som man arbetar för att öka elevens nyfikenhet och 

motivation till att läsa. Framgångsrika lärare integrerar läsundervisningen med andra 
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ämnen och ägnar därmed en stor del av undervisningstiden till läsning, samtal och 

skrivande. Valet av texter anpassas enligt elevernas förmåga men lärarna bemöter inte 

elevers svårigheter med att sänka kraven utan ger dem istället individualiserat stöd och 

berömmer dem för deras goda prestationer. 

 

Alatalo (2011, s. 153) och Taube (2007a, ss. 119-120) hävdar att systematisk 

läsundervisning kan gynnas av att man använder läseböcker. I dessa presenteras 

bokstäverna i en ordning som gör att de är lätta att binda ihop och man kan lätt bilda 

korta ord. Detta kan ha betydelse för många elevers läsinlärning samt förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. När det gäller läs- och skrivsvårigheter framhåller Liberg m.fl. (2007, 

ss. 75-116) att lärare måste ta tidiga tecknen på svårigheter på allvar. Att vänta och se 

eller att vänta på läsmognad är ingen bra strategi. Eleverna utvecklar lätt strategier för 

att dölja sina svårigheter t.ex. genom att dra nytta av bilder, sammanhang, muntliga 

ledtrådar, ställa bra frågor och vara aktiv i samtal och kan på så sätt ge en bild av att de 

klarar sig bra. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärarna i några finlandssvenska skolor 

ser på och förhåller sig till läsinlärningen i årskurs 1-2. I undersökningen deltar två 

klasslärare och två speciallärare, vilka arbetar vid tre skolor.  

 

Frågeställningarna lyder: 

 Hur planerar och lägger klasslärarna upp läsinlärningen i årskurs 1-2? 

 Hur beaktas elever i behov av särskilt stöd i upplägget av undervisningen i 

läsning? 

 Hur arbetar specialläraren med läsinlärningen bland elever i årskurs 1-2 som är i 

behov av särskilt stöd? 
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5 Material och metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningens informanter, etiska aspekter samt de val av 

metod och analys som har gjorts.   

 

5.1 Informanter 

Undersökningen genomfördes i tre finlandsvenska skolor. Alla skolor är 

landsbygdsskolor med färre än 70 elever. Informanterna bestod av två klasslärare, som 

båda jobbar i sammansatt klass årskurs 1-2, samt två speciallärare som jobbar med 

elever i åk 1-2. Valet av informanter gjordes med ett bekvämlighetsurval, vilket Trost 

(2001, ss. 30-31) förklarar med att man använder de informanter som finns till hands. 

Detta var naturligt i det här fallet eftersom antalet lärare som undervisar modersmål och 

litteratur i årskurs 1-2 i de små skolorna oftast är få. 

 

5.2  Etiska aspekter 

Informanterna har blivit informerade om undersökningens syfte och de har alla ställt 

upp frivilligt efter att de har blivit tillfrågade och gett sitt skriftliga samtycke till att 

delta i undersökningen. Informanterna har informerats om att de när som helst kan 

avbryta och redan från undersökningens början har de uppmärksammats på 

tystnadsplikten, vilket i detta fall innebär att varken informanternas namn, skola eller 

orter där skolorna är belägna kommer att framgå. Informanterna har därtill informerats 

om att undersökningsmaterialet endast används i denna undersökning. Detta för att 

informanterna ska ha rätt till sin egen integritet och värdighet under hela 

undersökningsprocessen (Kvale, 1997, s. 107; Trost, 2010, s. 123; Vetenskapsrådet, 

2013, ss. 7-14). 

 

Under intervjuernas gång har jag försökt att lyssna på vad informanten har sagt och att 

visa intresse och respekt för det som de vill förmedla. Kvale (1997, s. 120) menar att 

man på det sättet skapar god kontakt med den intervjuade. Vid intervjuerna har jag 

strävat efter att ge informanterna möjlighet att uttrycka tankar och frågor som 

uppkommit under intervjuns gång. Detta för att skapa ett gott samtalsklimat och visa 

intresse för deras syn och upplevelser.  

 

5.3 Metod och analys 

Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket betyder 

att ett antal frågor gjordes upp på förhand utifrån undersökningens frågeställningar 

(Denscombe, 2000, s. 135; Kvale, 1997, ss. 32-35; Lantz, 2007, s. 33). Frågorna var en 

kombination av både öppna och slutna men betoningen låg på de intervjuade för att de 

skulle få utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2000, s. 135; Lantz, 2007, ss. 33-63). 
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För att skapa ett gott klimat ställdes till en början lättare frågor som låg nära den 

situation som informanten befann sig i för att sedan övergå till de mer komplexa 

frågorna. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) kan ändringar göras under intervjuns 

gång för att täcka de områden som undersöks, vilket också gjordes för att skapa en 

naturlig fortsättning på det som framkom under intervjuerna. För att klargöra ställdes 

därtill följdfrågor för att styra samtalet i önskvärd riktning. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet för analys. Analysen skedde 

genom upprepade genomläsningar då jag försökte skapa en helhetsbild av 

intervjusvaren. Därefter flyttades fokus till helhetens mindre delar. Detta för att 

upptäcka skillnader och likheter i informanternas svar. Utifrån teman som framkom 

skapades olika kategorier av informanternas utsagor utifrån undersökningens 

frågeställningar. (Descombe, 2000, s. 248; Holme & Solvang, 1997, s. 142; Lantz, 

2007, s. 99) 

 

Trost (2010, ss. 131-134) menar att intervjuaren bör vara lyhörd och uppmärksam inte 

bara för det uttalade utan även för tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är därför 

också viktigt att ställa följdfrågor för att klargöra vad som menas, vilket gjordes under 

intervjuerna. Jag försökte att inte styra informanternas svar genom att inte avslöja mina 

egna åsikter. För att helt kunna fokusera på det som informanterna verkligen uttryckte 

spelades intervjuerna in. Tillförlitligheten i samband med kvalitativa intervjuer kan vara 

vansklig eftersom människan ständigt är i förändring och nya erfarenheter kan förändra 

svaren (Holme och Solvang, 1997, ss. 163-165). Insamlandet av data och bearbetningen 

av den information som framkommit har därför skett noggrant och med respekt både för 

informanterna och för den information de har förmedlat. 

 

Giltighet handlar om man har lyckats mäta det som man avsåg att mäta (Kvale 1997, s. 

215; Lantz, 2007, s. 10; Trost, 2010, s. 133). För att lyckas nå en hög grad av giltighet 

har jag därför redan i frågeställningarna strävat efter att vara tydlig, vilket Holme & 

Solvang (1997, s. 163) framhåller. Jag har analyserat och fördjupat mig i delarna av 

intervjusvarens helheter för att den mening som informanterna gett ska framträda.  
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6 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas det resultat som har framkommit med utgångspunkt i de 

intervjuer som har utförts bland klass- och speciallärare. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av läsinlärningen i årskurs 1-2. Därefter följer en redovisning av hur elever 

i behov av särskilt stöd identifieras samt hur undervisningen anpassas för dessa elever. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur speciallärarna ser på arbetet med 

läsinlärning bland elever i behov av särskilt stöd i årskurs 1-2. 

 

6.1 Läsinlärning i årskurs 1-2  

6.1.1 Klasslärarnas syn på läsning 

Svaren som klasslärarna ger präglas av att läsning är ett naturligt inslag i 

undervisningen i årskurs 1-2 och något som man anser vara viktigt och som man satsar 

på. Klasslärarna berättar att läsning förekommer varje dag, men att detta inte enbart sker 

inom ämnet modersmål utan även i andra undervisningsämnen. Läsningen används då 

såväl som metod för att få reda på saker men även som teknisk lästräning. Den ena 

klassläraren framhåller att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att det finns olika 

former av läsning som används vid olika tillfällen och behov. Gemensamt för de båda 

klasslärarna är att läsning används mellan olika aktiviteter. En av klasslärarna uppger att 

det kan förekomma upp till sju tillfällen per vecka då eleverna får läsa fritt eller ibland 

jobba med läsförståelseuppgifter.  

Blir de färdiga med en uppgift så kan vissa elever välja att jobba med korsord, 

med en bok, läsförståelsekort /…/ Ibland styr man in det på det som de behöver 

träna och ibland får de välja själva så att de får en bra upplevelse i alla fall. De 

som väljer att läsa kan läsa flera gånger per dag. 

 

Pulpetbok använder eleverna alltid medan de väntar på att jag ska hinna till 

klassen. Men det varierar från elev till elev. 

 

6.1.2 Planering och genomförande  

Val av metod och arbetssätt styrs för båda klasslärarna av eleverna och elevernas 

kunskaper. Man utgår från vad eleverna kan och vilken metod som bäst främjar 

inlärningen för dem. Undervisningen anpassas för att passa den enskilda individen, 

vilket anses vara utmanande.  

För det första tar jag reda på var de står. När de börjar och man tar emot nya 

elever får man lite information från förskolan och så går jag eller specialläraren 

igenom bokstäverna med dem, om de känner igen dem, små, stora och hur de 

låter och sånt. Sen sätter vi igång och försöker anpassa oss efter det.  
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Det kan vara svårt att hitta nivån om vad som är rätt för en elev, lagom 

utmanande men ändå inte för lätt.  

 

En av klasslärarna säger sig börja med kortare ord och därifrån bygga vidare. Till en 

början kan läsningen bestå av nonsensord för att eleverna ska få träning i att ljuda ihop 

bokstäver, höra samband mellan ljud och bokstav. De elever som redan kan det jobbar 

istället vidare med svårare och ljudstridiga ord. Klassläraren nämner att de förutom 

ljudmetoden, på vilken läseboken grundar sig, även använder sig av metoder som 

Läsning på talets grund, repeterad läsning, klassdikteringar samt arbete med ordbilder 

som metoder i undervisningen. Därtill framkommer att de till viss del använder sig av 

datorn i samband med läs- och skrivinlärningen. Hon använder då specifika 

datorprogram men även inslag av metoden Att skriva sig till läsning.  

Vi kör inte med en enda metod, det kanske är bra eftersom barnen är olika. 

Den andra klassläraren gör en årsplanering utifrån bokstäverna och när de ska 

behandlas. Hon börjar alltid med de mest frekventa bokstäverna som eleverna behöver 

för att få ihop ord. Man jobbar sedan med bokstäverna i olika teman där eleverna får 

läsa, skriva och rita. Årsplaneringen bryts ner till veckoplaneringar där man jobbar med 

en eller två bokstäver per vecka beroende på elevernas kunskaper. I veckoplaneringen 

fördelas tiden mellan att läsa, skriva och tala. Förutom att utgå från läsebokens texter 

använder hon sig till viss del även av metoden Intelligent på tangent där eleverna själva 

skapar texter genom att skriva på dator.  

Båda klasslärarna berättar om olika läsprojekt som förekommer på skolorna, då man 

under några veckor har extra mycket fokus på läsning. På den ena skolan inleder de 

dagarna med 15 minuter läsning. Under denna kvart går lärarna runt och lyssnar på när 

eleverna läser. På den andra skolan läser eleverna både enskilt och tillsammans under 

projektveckorna. Under dessa veckor förekommer även författarbesök. På båda skolorna 

recenserar eleverna de böcker som de har läst. Den ena klassläraren nämner även 

projekt i läsförståelse som genomförs på våren. Tidpunkten är vald för att även 

nybörjarna i årskurs ett då anses vara rustade att aktivt jobba med läsförståelse.  

 

Fonologisk medvetenhet 

För att stärka den fonologiska medvetenheten hos eleverna använder den ena 

klassläraren rim och ramsor. Den andra klassläraren menar att träning av den 

fonologiska medvetenheten ingår som en naturlig del då hon tar upp ord som barnen 

talar om och då de tillsammans analyserar och jämför orden med andra.  

 

Skriftspråket 

I början av läsåret i ettan pratar man enligt den ena klassläraren mycket kring vilka 

bokstäverna är och hur de låter. Båda klasslärarna jobbar med ”Veckans bokstav” där de 
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på många olika sätt arbetar med den specifika bokstaven. Den ena klassläraren berättar 

att hon försöker följa läsebokens uppbyggnad när bokstäverna presenteras. Den andra 

klassläraren berättar att man i årskurs två fortsätter med ljudstridiga ljud. Diktamen 

används för att stärka skriftspråket.  

 

Högläsning och läsförståelse 

I början av hösten fokuserar högläsningen på att eleverna ska lära sig att sitta och lyssna 

på en text, även texter utan bilder. Högläsning förekommer flera gånger i veckan, dock 

bara korta stunder.  

Jag försöker läsa många gånger i veckan. Inte långa stunder. Inte en hel lektion 

högläsning, men det beror ju på hur långt ett kapitel är. Ett kapitel om dagen eller 

ett kapitel varannan dag.  

 

Högläsning används ibland enbart för att skapa en läsupplevelse och så att barnen får en 

berättelse. Andra gånger behandlas författarna eller svåra ord i texten. Man tänker 

utanför texten genom att tillsammans samtala kring vad man tror kommer att hända eller 

varför bokens personer reagerar som de gör. Den ena klassläraren nämner ett storyline-

inspirerat arbetssätt medan den andra klassläraren integrerar med bildkonst eller miljö 

och naturkunskap. För att kunna integrera högläsningen med andra ämnen och således 

låta högläsningen utgöra grunden för ett tema framhåller klassläraren att valet av 

högläsningsbok är avgörande.  

I alla ämnen kan man ta in en bok, bara man har rätt bok. Nu när vi hade böcker 

om Plupp, då gjorde vi kojor, var i skogen, sökte plupplöv och var till myren för 

att titta. Plupp är ju utmärkt att ha i natur och miljö. 

 

Den ena klassläraren beskriver högläsning som en träning i läsförståelse. Högläsning 

används därför vid genomgång av nya texter. Eleverna uppmanas då vara 

uppmärksamma på bilderna och på det som själva texten berättar. Ofta ställer 

klassläraren frågor på det lästa för att eleverna ska lyssna aktivt. Klassläraren menar att 

det gynnar eleverna att jobba med samma text både muntligt och skriftligt. I tvåan 

jobbar eleverna med specifika uppgifter där de läser texter och svarar skriftligt på frågor 

om det lästa. 

 

Läsförståelse är precis som läsningen något som den ena klassläraren anser genomsyrar 

mycket av undervisningen. Instruktioner i matematik ses också som en träning i 

läsförståelse. Av de sju lektionerna i modersmål uppskattar hon att fem innehåller 

moment i läsförståelse.  

Läsförståelse finns i allt, i matematik och allt annat. Läsning är viktigt för 

matematik och allt annat.  
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6.1.3 Val av texter  

Båda klasslärarna använder olika former av texter. De nämner skönlitterära och 

berättande texter, faktatexter och texter på dator. Texterna hittar de på olika ställen eller 

producerar dem själva. Den gemensamma läseboken utgör dock bas i 

läsundervisningen.  

I läseboken finns väldigt bra. I äldre läseböcker finns. Det finns ganska mycket i 

hyllan att se. Ett helt bibliotek. Det är bara att bläddra och se. Oj, det här skulle 

jag vilja använda och det här vill jag använda. 

 

Faktatexter i andra böcker. Tidningar och recept har vi jobbat lite kring. Det 

finns ju så mycket, det finns ju allt möjligt. Reklam har vi sett på, de får bläddra i 

tidningar så där kommer det upp allt möjligt.  

En av klasslärarna berättar att hon försöker välja texter som innehåller lämpliga ljud för 

aktuellt tema eller för årstiden.  

Om jag har tänkt att vi ska jobba med tj-ljudet så kan jag tänka att vi gör det på 

vintern när vi till exempel har kälkar och j-ljudet passar till julgran.  

 

Båda klasslärarna nämner att eleverna har pulpetböcker för friare läsning. Dessa lånas 

enligt en av klasslärarna från bibliotekets bokbuss som besöker skolan en gång i 

månaden. Klassläraren försöker då hjälpa eleverna att hitta böcker på lämplig nivå. 

Även när eleverna läser sina pulpetböcker försöker hon lyssna på elevernas läsning och 

de samtalar om texten och elevens läsning. När eleverna har läst en bok redovisas detta 

för övriga elever. 

Vi skannar in och printar ut och laminerar så att det blir en minibok i platt format 

som vi hänger upp i ett bokträd[...]På baksidan får eleverna skriva sitt namn och 

så ger man betyg[...]Man ska kunna gå till bokträdet och titta vad det finns för 

böcker och så kan man fråga vad tyckte du och vad handlade den om.  

 

En klasslärare betonar vikten av att texterna ska vara intressanta för eleverna och att de 

gärna samtidigt får vara lite spännande för att motivera eleverna till att läsa.  

Är det tråkigt kanske man inte är lika motiverad. 

 

6.1.4 Läsläxa 

Läsläxan anses vara mycket viktig då den ger eleverna en chans att träna upp flytet i 

läsningen och skapa sig en vana att läsa. Den utgår oftast från läsebokens texter och 

förekommer enligt båda klasslärarna minst 3 dagar i veckan. Eleverna rekommenderas 

av ena klassläraren att läsa läsläxan minst tre gånger hemma och gärna för någon vuxen 
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som lyssnar. Båda klasslärarna uppger att de försöker lyssna på varje enskild elevs 

läsläxa varje dag.  

Jag skulle vilja säga varje dag, men jag kan ha två till tre elever som jag inte 

hinner med. Så fyra dagar av fem kan man kanske säga. 

 

Jag försöker lyssna varje dag, men jag kan inte lyssna på hela läsläxan för 

allihop varje dag.  

 

Klasslärarna varierar sitt sätt att arbeta med läsläxan.  

Det kan vara en vecka mellan och då knyter vi ihop. Minns ni, vad gjorde de här? 

Och vad har vi för ord i texten? Finns det något vi inte förstår? Vad hände sen? 

Vad tror vi? 

 

Vanligen läser jag genom den först[...]Vi plockar fram svåra ord[...]Först brukar 

jag fråga dem om det finns ord de inte förstod och sen tar jag fram de ord som jag 

själv tycker att de behöver[...]Sen läser de själva.  

 

De svåra orden som nämns ovan skrivs enligt klassläraren upp på tavlan för att eleverna 

ska få använda flera sinnen genom att se och höra orden samtidigt som man diskuterar 

betydelse och stavning av dem. Diskussionen utgår ibland från något tema som rör 

texten. Tvåorna väljer själva hur mycket de tar som läxa. En diskussion om läxan har 

förts mellan klassläraren och föräldrarna och elevernas val sker därmed vid behov på 

inrådan av läraren.  

 

Båda klasslärarna framhåller att läsning och läsläxan är ett samarbete med hemmen. Det 

förekommer en kontinuerlig kontakt mellan klasslärarna och föräldrarna. Speciellt tät 

kontakt säger en av klasslärarna att hon har med ettornas föräldrar. Läsläxan och dess 

upplägg har enligt båda klasslärarna även diskuterats på föräldramöten. En klasslärare 

menar att läsläxa och annan läsning hemma behövs för att föräldrarna ska veta vad 

barnen håller på med och därför rekommenderar hon att de läser en kvart om dagen med 

sina barn, även de dagar som eleverna inte har läsläxa. Barnen ska enligt henne då ha 

föräldrarnas fulla uppmärksamhet. Båda klasslärarna rekommenderar föräldrarna att 

skapa en mysig stund tillsammans med barnen när de läser. En av klasslärarna berättar 

att hon brukar lyfta fram att läsläxan med fördel även kan göras t.ex. medan föräldern 

gör mat. Hon upplever att det på detta sätt finns tid för att lyssna på läsläxan i alla hem.  

 

6.1.5 Bedömning och utvärdering 

Det förekommer kontinuerliga bedömningar. Båda klasslärarna hävdar att de främst 

använder sig av direkt muntlig återkoppling på hur det går för eleverna. De nämner att 
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utvärdering både på enskilda lektioner och inom större tipsperspektiv eller 

arbetsområden.  

Man för en diskussion med barnen om hur man bedömer och utvärderar bara en 

lektion eller en vecka, hur de tycker att det går.  

Den ena klassläraren nämner också att hon använder sig av självutvärdering från 

eleverna där de får uttrycka hur de själva upplever att det går. Fyra gånger per år 

utvärderar eleverna skriftligt sin upplevelse av skolan och sin egen aktivitet. Denna 

utvärdering utgör sedan grunden för samtal och diskussion bland annat vid 

utvecklingssamtal. 

Jag frågar med jämna mellanrum vad de tycker. Om de tycker att det är för lite, 

för mycket och om det passar. Vad som är svårt med de orden, så kan vi ta mindre 

eller mer eller sånt. Jag försöker nog göra dem medvetna om var de ligger. För 

att göra dem medvetna har vi en diskussion.  

Klassläraren hävdar att hon dokumenterar elevernas kunskaper i form av kommentarer i 

elevernas självutvärderingar samt att hon skriver kommentarer i elevernas veckobrev 

som finns samlade i ett kontakthäfte. Medan den andra klassläraren säger att hon vid 

några tillfällen per termin går genom eleverna för att se vilka framsteg de har gjort och 

samtidigt görs även eleverna medvetna om sina egna framsteg. Båda klasslärarna 

dokumenterar bedömningen av eleverna i sin kalender samt går genom elevarbeten vid 

betygsättning, vilket sker från hösterminen i årskurs ett.  

Elevernas läsning spelas in en gång per termin. Alla elever läser in så att de 

sedan får lyssna hur de läste ifjol. Hur läste jag ifjol? Hur läste jag när jag gick i 

ettan nu går jag på sexan. Det blir konkret för dem själva när de hör. 

 

6.2 Identifiering av och anpassning för elever i behov av 
 särskilt stöd 

Båda lärarna litar på sin egen förmåga att upptäcka eleverna under arbetet i klass. Den 

ena klassläraren berättar också att initiativ till att noggrannare kontrollera elevernas 

kunskaper kan komma från föräldrarna.  

En oro växer eller man märker något antingen från lärarhåll eller från 

föräldrahåll. 

Den ena klassläraren framhåller att läsningen kommer igång lite olika för eleverna, men 

att man sätter in specialundervisning om en elev i årskurs ett inte har börjat läsa vid jul. 

Båda klasslärarna beskriver att specialläraren genomför screeningar av eleverna på 

hösten i årskurs ett och två. Om man då ser att någon elev behöver mera stöd sätts detta 

direkt in. En av klasslärarna beskriver hur hon tillsammans med specialläraren utifrån 
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testresultaten kommer överens om var tyngdpunkten i läsinlärningen ska ligga för de 

enskilda eleverna.  

 

Utifrån testresultaten samt de observationer som görs i klassrummet differentieras 

undervisningen för att passa de enskilda eleverna. Det första som båda klasslärarna 

nämner är anpassade texter som ofta är kortare och enklare för att eleverna ska få flyt i 

sin läsning. Dessa elever ges också fler tillfällen för träning. Den ena klassläraren 

använder ofta läsebokens olika nivåer på texten för att eleverna ska få ta del av samma 

text och samma bilder men på en för dem lämplig svårighetsnivå. Båda klasslärarna 

berättar att de för elever som har det riktigt svårt kan använda helt annat material, ofta 

eget producerat material, samtidigt som stoffet och antalet övningar reduceras 

ytterligare. Den ena klassläraren betonar att man bygger utifrån det som eleverna kan 

och att man ofta jobbar med repetition och upprepning av samma ord för att eleverna 

ska skapa sig ordbilder av orden. Detta arbete menar hon innebär att eleverna får mer 

hjälp och handledning samt extra tid.  

 

Båda klasslärarna beskriver att de har ett nära samarbete med specialläraren speciellt i 

arbetet med de barn som har behov av stöd i sin läs- och skrivinlärning. Den ena 

klassläraren beskriver ett tätt samarbete där hon delvis planerar undervisningen 

tillsammans med specialläraren. De funderar kring vilka moment som eleverna kan 

träna i klassrummet och vilka moment i läsinlärningen som de gynnas mest av att träna 

extra med speciallärare. Hon berättar att de ofta jobbar som kompanjonlärare i samma 

klassrum. Hon hänvisar till trestegsstödet som specialundervisningen består av. För 

barnen som har en individuell plan för lärande fungerar denna som den läroplan som de 

utgår från. Det behövs enligt klassläraren ett nära samarbete med specialläraren. Den 

andra klassläraren menar att samarbetet till stor del äger rum i form av diskussioner och 

genomgång av undervisningen och dess resultat tillsammans.  

 

6.3 Specialundervisning i läsinlärning i årskurs 1-2 

6.3.1 Fördelning av specialundervisning i årskurs ett och två 

Fördelningen av speciallärarnas tid varierar under läsåret och enligt behov. Speciellt på 

hösten sätter båda speciallärarna in extra mycket tid i årskurs ett och två. Båda 

speciallärarna genomför tester av eleverna. Den ena specialläraren berättar att hon 

genomför tester i bokstavskännedom, läsning, tal och fonologisk medvetenhet för att 

veta hur man ska jobba vidare. 

 

En speciallärare uttrycker en önskan om att kunna sätta minst 70 procent av sin arbetstid 

under året i de lägsta årskurser men behovet i de övriga årskurserna inverkar detta år.  
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I en perfekt värld lägger specialläraren minst 70 procent av sin arbetstid i  ettan-

tvåan. 

Båda speciallärarna arbetar såväl med enskild undervisning som med undervisning i 

smågrupp och i helklass. Valet av undervisningsform beror till stor del på vilket behov 

eleverna har och vilket stoff som ska undervisas. En av speciallärarna nämner också att 

hans arbetssätt och arbetsschema till viss del styrs av behovet bland eleverna i övriga 

klasser. Den andra specialläraren beskriver valet av undervisningsform som ett resultat 

av ett flexibelt samarbete tillsammans med klassläraren.  

 

6.3.2 Identifiering av elever i behov av särskilt stöd 

Båda speciallärarna är involverade i eleverna från början av deras skolgång.  De deltar i 

arbetet i klassen från hösten och gör då observationer där de försöker utröna om det 

finns elever i gruppen som är i behov av stöd. Därtill använder de sig av olika tester för 

att identifiera dessa elever. En av speciallärarna berättar också att de fått information 

från förskolan som pekar på vilka elever som kan vara i behov av stöd. Båda 

speciallärarna menar att det svåra inte ligger i att hitta dessa barn utan att förstå vad som 

orsakar svårigheterna för att kunna arbeta vidare på bästa sätt.  

Man behöver vara lite detektiv för att lista ut var det sitter. Är de bara osäkra 

eller ligger något underliggande där? 

 

Utifrån observationer och testresultat berättar den ena specialläraren att hon tillsammans 

med klassläraren funderar hur de kan stärka eleven. De har ett tätt samarbete där hon ser 

sig som en resursperson för klasslärarna. Det viktiga är enligt henne att elever i behov 

av stöd uppmärksammas direkt och hon framhåller att insatser till exempel med flera 

övningstillfällen för de elever som har en svag läsinlärning sätts in direkt behov 

upptäcks. Den andra specialläraren berättar att han kontinuerligt kollar med klassläraren 

hur det går för eleverna medan de inte i någon större utsträckning tillsammans planerar 

undervisningen innehållsmässigt.  

 

6.3.3 Planering av läsundervisning 

En av speciallärarna framhåller med följande citat att elevernas individuella behov är 

avgörande för hur läsundervisningen planeras.  

Det som är A och O när man har att göra med barn är att man måste utgå från 

barnet.[...]Man måste utgå från barnet och man måste tycka om barn. Om du inte 

tycker om dem kan du sluta. När du har ett barn som du vill det allra bästa åt och 

tycker om då hittar man alltid vägar att komma tillrätta med saker. Man måste 

vara lyhörd för det och på något sätt hitta vägen till barnet. Om man är på olika 
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nivåer behöver man sänka sig ner och tänka att det är ett ömsesidigt givande och 

tagande.  

Speciallärarnas planering utgår i båda fallen från eleverna och deras behov, men 

samtidigt också från de krav som ställs och de förväntningar som man har på eleverna 

och deras kunskaper. Den ena specialläraren framhåller vikten av att tanken med vad du 

vill lära ska genomsyra arbetet med alla elever oavsett kunskapsnivå. Samtidigt lyfter 

hon fram dilemmat med att det individuella behovet med differentierad undervisning 

bör balanseras mot gruppens behov. Detta resulterar i att hon använder olika metoder 

för läsinlärning med eleverna och differentierar enligt den nivå som de ligger på. Ofta 

jobbar de med gemensamma teman, men kraven och uppgifterna differentieras.  

 

Båda speciallärarna nämner bokstavskännedom som central för att eleverna ska kunna 

gå vidare i sin läsinlärning. Det är också den del som de sätter speciellt stor vikt på i 

början av årskurs ett. 

De som inte har bokstavskännedom när de börjar så då är det att börja med 

bokstavskännedom och få ihop ord så fort som möjligt. De som inte har 

bokstavskännedom och inte kan läsa, det säger ganska mycket att de har en annan 

förutsättning än de som kan läsa flytande.  

En av speciallärarna framhåller att eleverna när de börjar årskurs ett ofta har väldigt 

olika förutsättningar och bakgrund vad gäller läsning och språk. Utifrån dessa fokuserar 

han i huvudsak på bokstavskännedom, att knäcka läskoden samt språkförståelse.  

 

Den ena specialläraren säger att hon använder sig både av en långtids- och en 

korttidsplanering. I läsårsplaneringen ingår stoff och arbetssätt medan lektions-

planeringen är mera specifik. Båda speciallärarna uppger att planeringen för elever i 

årskurs ett är väldigt specifikt inriktad på att kunna läsa, skriva och få en god 

läsförståelse. Den ena specialläraren menar att hon för elever i årskurs två däremot 

använder en bredare planering med en tydligare inriktning på helhetsundervisning. Hon 

kombinerar även gärna läs- och skrivundervisning eftersom dessa går mycket in i 

varandra.  

 

En av speciallärarna menar att de hittills under året enbart utgått från läsebokens texter. 

Den andra specialläraren uppger att hon förutom läseboken använder texter och material 

som finns överallt runt omkring. När eleverna själva producerar texter använder de 

datorn. Hon påpekar att det är viktigt att vara öppen för olika sätt att arbeta. 

Det är märkligt hur det ohjälpligt sammanfaller. De som har lite svårt att korsa 

mittlinjen. Då kommer man ju in på att man inte ska vara i det här rummet utan i 

gymnastiksalen egentligen. Man måste ha ögonen med sig och se vad som skulle 

kunna vara det som man behöver arbeta med.  
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Fonologisk medvetenhet 

Båda speciallärarna arbetar mycket med att eleverna ska lära sig bokstäverna och 

bokstavsljuden för att de ska kunna börja ljuda ihop till ord. De nämner att de ofta 

använder sig av olika lekar och spel, rim och ramsor. Detta görs enligt den ena 

specialläraren nästan alla lektioner men att det däremot inte alltid är ett medvetet inslag 

utan att det även kommer på köpet när man övar annat.  

 

Avkodning och läsflyt 

Också när det gäller avkodningen försöker speciallärarna skapa ett lustfyllt lärande 

genom att de använder sig av många spel och lekar. En av speciallärarna arbetar ofta 

med material som hon själv producerar utifrån barnens behov. Målet för båda 

speciallärarna är att eleverna ska börja använda sig av ordbilder vid läsningen. Den ena 

specialläraren nämner därtill att de använder flera sätt att läsa, bland annat repeterad 

läsning, att läsa tillsammans och enskilt. Detta för att eleverna ska bli säkrare och få upp 

en viss snabbhet i sitt läsande.  

 

En av speciallärarna påpekar att det behövs många träningstillfällen för att öva upp 

avkodning och läsflyt. Hon påpekar också vikten av att eleverna börjar se ord som 

ordbilder. Gällande ordbilder tränas de högfrekventa orden först. För detta används 

klassdiktering där eleverna tillsammans producerar texten som de tar utgångspunkt i när 

de arbetar med kring aktuellt område. Detta gör hon med fördel i en åldersintegrerad 

grupp.  

Det behövs mycket tragglande. Jag brukar säga att de inte bara ska läsa en gång 

utan tre gånger när de har läxa[...]Det är just det där att läsa, läsa och läsa. Det 

finns ingen genväg. Det är enkelspårigt. Du kan inte lära dig läsa om du inte 

nöter. 

 

Läsförståelse 

Läsförståelseträning är oftast inbakad i all form av läsning, speciellt för eleverna i 

årskurs ett. Man för diskussioner kring texterna och deras innehåll när man läser dem. 

Den ena specialläraren menar att läsförståelsen får en större roll i undervisningen när 

eleverna har nått en viss nivå på sin avkodning.  

 

6.3.4 Kompensatoriska hjälpmedel 

Den ena specialläraren lyfter fram datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel som 

används i undervisningen. Den andra specialläraren menar att ju större svårigheterna är 

för eleven desto mer konkreta saker behöver man använda. Man behöver noggrant 
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fundera kring vad som ligger bakom svårigheten för att hitta ändamålsenliga 

hjälpmedel.  

 

Brister det bara lite, så att det bara behövs lite mera stimulans då kan man ta till 

sådana där spel, lekar och dataspel och annat material. Men är det större 

problem då behöver man gå ännu längre och göra en mer heltäckande analys av 

eleven[...]Man försöker få en större bas för de här eleverna som har stora 

problem. Eller om det är något emotionellt som trycker, för då kan man sitta och 

prata och fundera och använda sociala berättelser och dialog. Det är så olika. 

Det är det som gör det så roligt! 

 

6.3.5 Utvärdering 

Båda speciallärarna använder sig av direkt och kontinuerlig återkoppling till eleverna 

där man vill göra eleverna medvetna om deras arbete och framsteg. Detta görs i bägge 

fallen varje lektion. En av speciallärarna nämner därtill portfolio som ett sätt att samla 

elevarbeten som man kan gå tillbaka till för att eleverna själva ska se sina framsteg. Hon 

lyfter också fram tester som en utvärderingsmetod som används. 

Jag tycker att det är viktigt det där så att de själva ser hur mycket de går framåt. 

Så att det blir konkret för dem själva.  

Det är nog testerna som kan visa svart på vitt vad de kan. 
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7 Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från undersökningen i förhållande till den teori som 

har behandlats i bakgrundskapitlet. Därtill diskuteras den metod som använts. Kapitlet 

avslutas med ett slutord med förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning är, som tidigare nämnts, att undersöka några 

finlandssvenska lärares syn på läsinlärning i årskurs 1-2. Med utgångspunkt i det 

resultat som har presenterats konstaterar jag att målen har uppnåtts.  

 

7.1.1 Klasslärares syn på läsning och läsundervisning 

Klasslärarnas svar präglas av att läsning är ett naturligt inslag i all undervisning i 

årskurs 1-2. Klasslärarna fokuserar på läsningen och integrerar läsundervisning med 

många olika ämnen för att skapa många tillfällen för eleverna att öva sin läsförmåga. 

Detta är i enlighet med Elbros (2011, ss. 135-146) resonemang om att avkodning kräver 

mycket träning. I läroplanen (Grunderna för läroplanen i den grundläggande 

utbildningen, 2004, ss. 12-44) förtydligas detta med att eleven ska ges möjlighet till 

daglig läsning. För att skapa många tillfällen för läsning låter klasslärarna bland annat 

läsning vara en aktivitet som eleverna använder när de blir klara med andra uppgifter. 

Klasslärarna ser läsning som ett mål att uppnå men läsning fungerar även som ett 

hjälpmedel att kunna tillgodogöra sig annan kunskap. De använder sig av ett flertal 

olika metoder, vilket Alatalo (2011, ss. 145-191) menar är avgörande i de första 

årskurserna eftersom eleverna har olika erfarenheter och kunskaper. 

 

Liberg m.fl. (2007, ss. 116-117) framhåller att framgångsrika lärare anpassar 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Detta gör de intervjuade klasslärarna då 

de tar sin utgångspunkt i de enskilda elevernas förutsättningar och behov och 

individualiserar undervisning för de enskilda eleverna. För att detta ska lyckas krävs ett 

ständigt avvägande mellan gruppen och gruppens individer och klasslärarnas svar visar 

på att individualiseringen ses som en utmaning i undervisningen. Sättet som klass-

lärarna lägger upp läsundervisningen på varierar en aning, men båda tar sin 

utgångspunkt i den gemensamma läsebokens upplägg och teman. Alatalo (2011, s. 153) 

och Taube (2007a, ss. 119-120) menar att användning av läsebok kan förebygga läs- 

och skrivsvårigheter då bokstäverna i dessa presenteras i sådan ordning att de är lätta att 

binda ihop. Det här tankesättet genomsyrar klasslärarnas upplägg av läsinlärningen.  

 

En stor del av läsundervisningens fokus, speciellt i årskurs ett, lägger både klass- och 

speciallärarna på att lära eleverna sambandet ljud-bokstav, vilket också framhålls i 

Grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen (2004, s. 46). Detta anses 

utgöra grunden för att kunna lära sig läsa. När bokstavskännedomen är uppnådd 

fokuserar klasslärarna på att träna elevernas avkodning för att de ska få ett bra flyt i 

läsningen. Liberg m.fl. (2007, s. 76) menar att avkodningen normalt utvecklas just i 
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denna ålder. Klasslärarnas mål är att eleverna ska börja läsa med hjälp av ordbilder. För 

att uppnå denna ortografiska läsning, vilket Lundberg (2010, s. 55) framhåller som en 

central aspekt av gott läsflyt, ser klasslärarna i enlighet med Alatalos (2011, ss. 136-

188) och Elbros (2011, ss. 135-136) forskning till att eleverna får många 

träningstillfällen. Här lyfter informanterna fram betydelsen av läsläxa. Genom att 

eleverna hemma läser samma text som de har jobbat med i skolan blir det ett 

övningstillfälle med repeterad läsning, vilket Hattie (2009, s. 135) lyfter fram som en 

effektiv metod för att uppnå gott läsflyt. En klasslärare rekommenderar eleverna att läsa 

läxan hemma minst tre gånger, vilket stämmer väl överens med det resonemang som 

Elbro (2011, ss 135-136) för då han hävdar att tre-fyra gånger är det optimala antalet 

gånger att repetera en text. Eleverna får därtill vägledning och återkoppling av en vuxen 

i samband med att läsläxan följs upp, oftast av klassläraren, vilket Taube (2007a, s. 45) 

lyfter fram som viktigt.  

 

Utöver den traditionella undervisningen framhåller klasslärarna olika läsprojekt som 

årligen förekommer på skolorna. Detta visar på att läsning anses viktig och att man 

prioriterar det i undervisningen och då inte enbart i de lägre klasserna. På detta sätt 

försöker man också skapa en varierande och motiverande undervisning där man får in 

läsningens olika aspekter. Liberg m.fl. (2010, ss. 116-117) nämner ett dylikt arbetssätt 

som en framgångsfaktor. 

  

När lärarna använder sig av det vidgade textbegreppet med olika former av texter ger de 

eleverna en mångsidig avkodnings- och läsförståelseträning. I läroplanen (Grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2004, s. 46) står att texter ska 

användas mångsidigt och genom att använda olika former av texter varierar lärarna 

samtidigt svårighetsgraderna och barnen utmanas till vidare utveckling samtidigt som 

texternas variation motiverar eleverna och gör undervisningen mer mångsidig. Lärarna 

har då möjlighet att välja elevnära texter som intresserar och upplevs som spännande. 

Detta är en aspekt som både Liberg m.fl.  (2007, s. 76) och Taube (2007a, s. 45) 

framhåller. Klasslärarna planerar ofta undervisningen så att eleverna ska få många 

ingångar speciellt till läsebokens texter, vilket bland andra Alatalo (2011, ss. 136-196) 

och Liberg (2010, ss. 12-13) lyfter fram som ett sätt för eleverna att skapa sig bättre 

förförståelse och då samtidigt bli mer motiverade läsare.  

 

Taube (2007a, s. 63) poängterar vidare att läsförståelse handlar om att bygga upp inre 

föreställningar om vad texten handlar om. Som ett första steg i den riktningen använder 

sig klasslärarna av högläsning, vilket nästan dagligen förekommer hos båda 

klasslärarna. Eleverna får då träning i att bli aktiva lyssnare samtidigt som deras 

koncentrationsförmåga tränas. Genom högläsning vill klasslärarna att eleverna ska få en 

positiv läsupplevelse och att de ska få möjlighet att skapa sig en berättelse. Högläsning 

används inom olika teman som man jobbar med eller när man vill ta upp ett specifikt 

ämne, ofta då som en integrerad del i en större helhet. Liberg m.fl. (2010, ss. 116-117) 
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menar att lärarna genom att integrera med andra ämnen ägnar en stor del av 

undervisningstiden åt läsning, samtal och skrivande.  

 

Läsförståelse genomsyrar all läsning och redan i ett tidigt skede tränas eleverna i denna 

förmåga. Lärarna för tillsammans med eleverna samtal kring texten både i en 

framåtsyftande mening och genom att behandla det textavsnitt som man nyss har läst. 

Detta skapar modeller för eleverna och ger dem läsförståelsestrategier vilket såväl 

Alatalo (2011, ss. 136-196), Elbro (2011, s. 151), Liberg (2010, ss. 12-13) som Taube 

(2007a, ss. 64-67) lyfter fram som avgörande för en god läsförståelse. Genom att 

samtala om högläsningen och dess innehåll kan eleverna redan innan de själva har 

uppnått en god avkodning och läsflyt således träna läsförståelsestrategier.  

 

En av klasslärarna arbetar med läsförståelse även när eleverna har friare läsning i sina 

pulpetböcker genom att ställa frågor till eleverna om den lästa bokens handling, elevens 

läsupplevelse och vad eleverna har tyckt om boken. Detta menar Liberg m.fl. (2007, ss. 

26-28) utgör det viktigaste stödet för barns läsutveckling. Genom att lyssna på när 

eleverna läser och samtala om det lästa och läsupplevelsen får läraren möjlighet att se 

hur den enskilda elevens läsning utvecklas och samtidigt kan läraren ge direkt 

återkoppling och handledning till eleven. Klasslärarna försöker använda sig av konkreta 

metoder för att medvetandegöra eleverna om sin egen utveckling och framsteg på 

läsningens alla områden. Att eleverna medvetandegörs och får regelbunden respons 

lyfts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, ss. 260-262) 

fram som ett viktigt element för att nå målet att eleverna ska upptäcka idén med att läsa, 

lära sig lästekniker samt kunna reflektera över läsningen och texternas innehåll.  

 

Klasslärarna ger eleverna möjlighet till en mångfald av läsaktiviter med varierande 

texter ofta integrerat med andra ämnen. En av klasslärarna framhåller vikten av att 

eleverna lär sig olika former av läsning och när dessa kan användas, vilket också 

framgår i Grunderna för läroplanen för den grundsläggande utbildningen (2004, s. 46). 

Klasslärarna anpassar undervisningen till de enskilda elevernas behov och 

förutsättningar samtidigt som de ger eleverna modeller för olika lässtrategier. De hjälper 

eleverna att se sin egen utveckling genom att de ger kontinuerlig återkoppling genom 

samtal. Det här benämner Liberg m.fl. (2007, ss. 116-117) som framgångsfaktorer bland 

lärare.  

 

7.1.2 Samarbete kring läsinlärning bland barn i behov av särskilt stöd 

Klasslärarna litar på sin egen förmåga att upptäcka de elever som är i behov av stöd, 

men samtidigt lutar de sig mot de av specialläraren genomförda testerna för att få svart 

på vitt. Efter diagnosticering eller direkt ett behov uppstår sätts olika former av stöd in, 

vilket lyfts fram såväl i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
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(2004, s. 26) som i artiklar skriva av Lahtinen och Ström (2011, ss. 51-55) samt av 

Liberg m.fl. (2007, ss. 75-116) som ett viktigt tillvägagångssätt.  

 

Liberg m.fl. (2010, ss. 116-117) påpekar vidare att det är viktigt att kraven för elever i 

behov av stöd inte sänks utan att undervisningen istället anpassas. För elever i behov av 

stöd differentieras därför klasslärarna undervisningen utifrån elevernas förutsättningar 

och behov. De använder sig ofta av kortare och enklare texter och eleverna ges fler 

tillfällen till träning. Vid riktigt stora behov producerar klasslärarna själva material 

samtidigt som antalet övningar reduceras. En av klasslärarna framhåller att det är viktigt 

att elever i behov av stöd får möjlighet till repetition men hon anser också att dessa 

elever behöver mera handledning och extra tid. I Grunderna för läroplanen i den 

grundläggande utbildningen (2004, ss. 22-26) listas dylika anpassningar under det 

allmänna stödet vilket kan genomföras både i och utanför lektionstid.  

 

Samarbetet mellan klasslärare och speciallärare gällande barn i behov av stöd varierar 

en aning, men alla informanter beskriver olika former av undervisning där de 

samarbetar kring undervisningen för dessa barn. Specialläraren fungerar också som 

resursperson som stödjer klassläraren i arbetet bland annat genom handledning och stöd, 

vilket oftast äger rum i personalrummet. Precis som Lahtinen och Ström (2011, ss. 51-

52) skriver fördelas en stor del av de specialpedagogiska resurserna på de yngre barnen, 

speciellt under höstterminen i årskurs ett. Under denna period genomför speciallärarna 

en del tester med eleverna för att veta hur de kan jobba vidare. I början av hösten arbetar 

speciallärarna tätt tillsammans med klasslärarna för att få eleverna att komma igång med 

läsningen så snabbt som möjligt. För att snabbt komma igång med läsinlärningen och 

kunna stödja eleverna på bästa sätt berättar några lärare att information från förskolan 

överförs till klasslärare och speciallärare innan eleverna börjar på årskurs ett.  

 

7.1.3 Speciallärares arbete med läsinlärning bland barn i behov av särskilt stöd 

Speciallärarnas syn på sitt arbete varierar något, men båda tar sin utgångspunkt i de 

enskilda elevernas förutsättningar och behov. Speciallärarna försöker anpassa arbetet 

med dessa elever till de krav och förväntningar som ställs på eleverna. Detta resulterar i 

att undervisningen differentieras så långt det är möjligt till en för eleverna lämplig nivå, 

vilket Liberg (2010, s. 6) menar är av avgörande betydelse för att läraren ska lyckas 

med en god läsundervisning. Utmaningen ligger i att balansera de enskilda individernas 

behov mot gruppens behov.  

 

Speciallärarna fokuserar båda till en början på de grundläggande kunskaper som behövs 

för att eleverna ska kunna börja läsa. Båda speciallärarna satsar på att eleverna ska få en 

god bokstavskännedom, trots de varierande förutsättningar som eleverna har när de 

börjar skolan. Fonologisk medvetenhet framhålls av båda speciallärarna som en viktig 

del i läsinlärningen och träning förekommer ofta för att eleverna ska bli säkra på 
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bokstäverna och deras ljud för att kunna börja ljuda ihop ord. Alatalo (2011, ss. 145-

191) framhåller att kunskap om fonologisk medvetenhet bland lärarna är ett sätt att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

 

Planeringen är för elever i årskurs ett specifikt inriktad på att läsa, skriva och få en god 

läsförståelse. Enligt en av speciallärarna får planeringen för undervisning i årskurs två 

en annan karaktär och övergår från det specifika till helheter. I årskurs ett och två ligger 

en stor del av speciallärarnas fokus på att eleverna ska få en god ordavkodning och ett 

gott läsflyt. För att nå detta mål använder speciallärarna, precis som klasslärarna, lite 

olika texter, men även här ses läseboken som ett viktigt material. Speciallärarna lyfter i 

större utsträckning fram t.ex. spel och lekar som användbara metoder. Detta för att 

skapa variation på undervisningen och ett lustfyllt lärande samt kunna motivera 

eleverna, vilket Hattie (2009, s. 161) menar är det viktigaste med god undervisning. 

 

Båda speciallärarna strävar med sin undervisning till att eleverna ska börja använda sig 

av ortografisk läsning. För att nå läsflyt använder de olika sätt att läsa, men den ena 

specialläraren framhåller att det krävs hårt arbete från eleven för att nå läsflyt, vilket 

också Elbro (2011, ss. 135-136) poängterar.  

 

Speciallärarna använder, precis som klasslärarna, sig till stor del av direkt och positiv 

återkoppling till eleverna. De vill medvetandegöra eleverna om sina prestationer och 

framsteg, vilket framgår i Läroplanen (Grunderna för grundskolans läroplan för den 

grundläggande utbildningen, 2004, s. 46). Den ena specialläraren samlar också 

elevarbeten för att kunna visa eleverna på deras framsteg.  

 

Vilka metoder och material som man arbetar med beror på behovet hos eleverna. 

Behovet av kompensatoriska hjälpmedel styr i sin tur vilka hjälpmedel som används. 

Speciallärarna uppger att kompensatoriska hjälpmedel inte är speciellt vanliga, men 

istället försöker man hitta lustfyllt lärande med hjälp av olika spel och lekar som på 

olika sätt tränar de områden som eleverna behöver träna. Det viktiga enligt Alatalo 

(2011, ss. 145-191) att lärarna väljer material som möter elevernas behov och 

förutsättningar. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer anser jag var en lämplig metod för min undersökning 

eftersom jag med hjälp av dessa på ett bra sätt fick fram syftet med min undersökning, 

nämligen lärarnas syn på läsinlärning i årskurs 1-2. Intervjuerna utgick från ett antal på 

förhand uppställda frågor. Under intervjuernas gång lades följdfrågor till för att 

förtydliga och klargöra det som informanterna ville berätta. I vissa fall kunde jag dock 

ha ställt fler följdfrågor för att ytterligare tydliggöra informanternas förhållningssätt.  
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Materialet i form av de transkriberade intervjuerna blev digert, trots att de intervjuade 

enbart var fyra till antalet. Med detta som bakgrund vill jag påstå att antalet informanter 

var lämpligt för min undersökning som till sin karaktär var beskrivande.  

 

Undersökningen kunde ha kompletterats med observationer av läsinlärning i praktiken 

för att jämföra resultatet mot informanternas egna utsagor. Då skulle man ha fått en mer 

mångfacetterad bild av hur läsinlärningen i verkligheten är uppbyggd och fungerar. 

Således hade man kunnat skapa sig en uppfattning om lärarnas syn på läsinlärningen 

tydligt visar sig i den faktiska undervisningen.  

 

Trost (2010, ss. 131-134) menar att man för att uppnå en hög grad av tillförlitlighet som 

intervjuare ska vara lyhörd och observant på de signaler som informanten ger. Samtidigt 

bör man undvika frågor som styr svaren och istället ställa följdfrågor för att klargöra det 

sagda, vilket gjordes under intervjun. Med detta i åtanke kan jag konstatera att min 

undersökning är tillförlitlig eftersom den skulle kunna genomföras på nytt med liknande 

resultat. Då bör man dock ta i beaktande att kvalitativa svar kan förändras eftersom 

människan och omgivningen ständigt förändras och utvecklas, vilket Trost (2010, ss. 

131-134) också påpekar. Holme och Solvang (1997, ss. 163-165) framhåller vikten av 

att bearbeta informationen. Detta gjordes genom transkribering i helhet av intervjuerna 

samt noggrann och upprepad genomläsning för att hitta kategorier, samband och 

skillnader i informanternas svar.  

 

Lantz (2007, s. 10) menar att giltighet handlar om att mäta det som man avsåg mäta. 

Författaren (2007, ss. 100-103) fortsätter med att giltighet uppnås om intervjuaren 

lyckas fånga den mening som informanterna har om ett fenomen. För detta gjordes 

intervjufrågorna upp utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Efter 

intervjuerna genomförande gjordes en noggrann analys där jag sökte kategorier i 

informanternas svar också det med utgångspunkt i undersökningens syfte och 

frågeställningar. Jag anser därmed att jag har lyckats mäta det som jag avsåg att mäta 

och att jag har fångat informanternas syn på läsinlärningen. Undersökningen torde 

således vara giltig. 

 

Undersökningen är liten och utförd med ett fåtal informanter som valts med 

bekvämlighetsval. Därmed kan undersökningen inte generaliseras utan får enbart ses 

som en beskrivning av läsinlärningen vid de tre berörda skolorna. 

 

7.3 Slutord 

Att genomföra denna undersökning har gett mig som lärare och blivande speciallärare 

många nya infallsvinklar och idéer för hur man kan jobba med läsinlärning bland yngre 

elever. Att få möjlighet att sätta sig ner och diskutera med kolleger borde alla lärare få 
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göra, men som få i verkligheten har möjlighet till. Genom att få höra hur andra tänker 

kring och jobbar med läsinlärning vidgas ens egna vyer samtidigt som det ger en bild av 

vad andra gör för att lyckas, vilket jag kan använda mig av i min kommande yrkesroll.  

Denna undersökning har tydliggjort hur viktigt det är att se eleven och utgå från de 

förutsättningar som finns för att i ett tidigt skede skapa tillfällen och möjligheter till 

specialpedagogisk hjälp om sådan behövs. Eleverna har rätt att få stöd och hjälp direkt 

behov uppstår. Att vänta och se är ett farligt alternativ för den enskilda eleven.  

 

Ofta när vi jämför utbildningssystem länder emellan gör vi det i ljuset av internationella 

undersökningar som görs i olika åldersklasser och inom olika undervisningsämnen. Om 

vi enbart tittar på resultaten från internationella undersökningar, som så ofta hänvisas 

till inom politiken och i olika medier, får vi inte en helt rättvis bild av eleverna och 

deras reella kunskaper. Samtidigt ger dessa undersökningar oss ändå en fingervisning 

om vart utvecklingen är på väg. Undersökningarnas resultat påvisar trots allt styrkor vi 

behöver fortsätta arbeta med eller brister som vi för elevernas bästa behöver hitta 

lösningar till. Kanske kan vi hitta lösningar som fungerar i andra länder som också 

skulle fungera i det svenska skolsystemet. 

 

Denna undersökning ger ett smakprov på hur man i Finland jobbar med läsning. Finland 

har under många år uppvisat goda resultat och legat i topp i internationella 

undersökningar bland annat när det gäller läsning. När man diskuterar Finland bör man 

komma ihåg att det är skillnad på finlandssvenska och finskspråkiga skolor eftersom de 

båda språken till sin uppbyggnad är väldigt olika. Detta leder till att läsundervisningen 

också kan byggas upp på lite olika sätt. Närmast för oss i Sverige är jämföra oss med de 

svenskspråkiga i Finland på grund av vårt gemensamma språk. 

 

Denna undersökning är en beskrivning av hur arbetet med läsinlärning fungerar i tre 

skolor i Svenskfinland. Undersökningen och beskrivningen är liten och kunde därför 

göras i ett större perspektiv för att undersökningens resultat ska bli generaliserbara. Det 

kunde också vara intressant att se hur undervisningen fungerar i högre årskurser för att 

få en mer heltäckande bild av läsinlärningen. Det kan även vara av intresse att se om det 

förekommer skillnader ifall undervisningen bedrivs i enkel (årskurs 1) eller sammansatt 

klass (årskurs 1-2). För att få en klar bild av vad som skiljer sig mellan de båda 

ländernas sätt att arbeta med läsinlärning borde en jämförande undersökning göras där 

olika metoder och synsätt vägs mot varandra.  

 

De goda resultat som Finland uppvisat i internationella undersökningar förklaras bland 

annat av att eleverna med svaga resultat är proportionellt färre än i andra länder. Hur ser 

arbetet bland elever i behov av stöd ut i de finlandssvenska skolorna i ett längre 

perspektiv? Vad kan vi lära oss av arbetssättet i de finländska skolorna för att hjälpa 

våra barn och ungdomar här i Sverige att bli goda läsare? Hur kan vi fortsätta utveckla 

vår läsundervisning så att alla elever ska få goda förutsättningar och bra strategier för att 
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utveckla sin läsförmåga? Målet som lärare måste ändå vara att ge våra barn och 

ungdomar de allra bästa möjligheterna och förutsättningarna för att alla deras drömmar 

ska kunna bli verklighet. Som lärare och speciallärare kan vi bidra genom att ge 

eleverna förutsättningar att lyckas och ge dem förutsättningar att nå stora mål. 
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Bilaga 1    Missiv   

    

 

Hej på Er! 

 

Hoppas att hösten och läsåret börjat bra.  

 

Inom mina studier till speciallärare med inriktning på svenska vid Umeå Universitet 

kommer jag i höst att skriva min examensuppsats om hur läsinlärningen fungerar i några 

finländska skolor. Jag kommer att fokusera på undervisningen i åk 1-2. I min 

undersökning kommer jag att genomföra intervjuer med klasslärare och speciallärare i 

de respektive skolorna. Intervjuerna kommer förslagsvis att genomföras v. 44 genom att 

jag besöker Er skola, men jag vill redan nu höra med Er om Ni kan tänka Er att ställa 

upp i min undersökning. 

 

Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst under intervjun välja att avsluta, 

men jag är naturligtvis tacksam om Ni är villiga att avsätta den tid det tar för att delta. 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme.    

 

Vidarebefordra gärna till andra kolleger vid Er skola som undervisar i modersmål i åk 1-

2 och meddela mig via mail om Ni har möjlighet att delta. Jag är tacksam för Er hjälp! 

  

 

Hälsningar Lena Frost 

 

 



 

Bilaga 2    Intervjufrågor - klasslärare  

 

Inledning 
1. Vilka klasser undervisar du i modersmål? 

2. Hur många timmar i veckan har ni modersmål i 1-2:an? 

 
Planering och arbete i klassen 
3. Hur läser ni i klassen? 

 Hur ofta läser ni i klassen? 

 Hur ofta läser eleven för läraren? 

  Hur ofta förekommer fri läsning? 

4. På vilket sätt jobbar ni med texter i klassen? 

5. Berätta hur du ser på läsläxa? 

 Hur ofta har barnen läsläxa? 

 Hur jobbar ni med läsläxan i klassen? 

 Hur rekommenderar ni att barnen jobbar med läsläxan hemma? 

 Vilket samarbete/kontakt har man med hemmen när det gäller 

läsinlärning? 

6. Hur använder ni högläsning i undervisningen? 

 Hur ofta förekommer högläsning? 

7. Hur arbetar ni med alfabetet?  

8. Hur utvecklar ni barnens fonologiska medvetenhet?  

9. Vad utgår du ifrån när du planerar läsundervisningen?  

10. Utifrån vad väljer du metod? 

 

Material / texter 
11. Vilka material/form av texter använder ni vid läsinlärning? 

 Utifrån vad väljer du texter för läsning?  

12. Använder ni datorn i läsundervisningen? I sånt fall hur? 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
13.  Hur identifieras elever som är i behov av särskilt stöd vid läsinlärningen? 

14. Vilka metoder använder du för att stödja elever i behov av särskilt stöd i deras 

läsinläring? 

 Vilket stöd ges till elever i behov av särskilt stöd i deras läsinlärning? 

15. På vilket sätter jobbar du tillsammans med specialläraren för att stödja 

läsinlärningen? 

 
Bedömning och utvärdering 
16. Hur använder du dig av bedömning bland eleverna i 1-2:an vid läsinlärning? 

17. Hur utvärderas elevernas framsteg och kunskaper? 



 

 Hur dokumenteras barns framsteg och kunskaper?  

 Hur ofta dokumenteras elevernas framsteg och kunskaper? 

18.  Något annat du vill tillägga? 

 



 

Bilaga 3    Intervjufrågor - speciallärare

  

Inledning 
1. Vilka behov har de elever som du jobbar med? 

2. Hur mycket tid arbetar du med elever i åk 1-2? 

 Hur fördelas tiden mellan klasserna under året?  

3. Hur fördelas ditt arbete mellan arbete i klass, smågrupper, enskilt osv?  

 Vad ligger som grund för fördelningen? 

 

Planering 
4. Vad utgår du från när du planerar läsundervisning bland elever i åk1-2? 

 Planerar du läsundervisningen över tid? Hur? 

5. Hur gör ni för att identifiera barn som är i behov av särskilt stöd? 

 I vilket skede kopplas du som speciallärare in? 

 Hur ser samarbetet med klassläraren ut? 

 
Specialpedagogiskt arbete 
6. I vilket skede sätt specialpedagogisk hjälp in? 

7. På vilket sätt arbetar du med elever i behov av särskilt stöd? 

8. Vilka metoder använder du vid läsinlärning i åk 1-2? 

 Hur arbetar du med fonologisk medvetenhet, avkodning, läsflyt och 

läsförståelse? 

 Vad ligger huvudsakligt fokus på i inom läsinlärningen? 

9. Hurdana texter/vilket material använder du för läsinlärning bland elever med 

behov av särskilt stöd i åk 1-2? 

10. Hur jobbar du för att lära eleverna förstå skriftspråket?  

 Hur arbetar ni med alfabetet? 

11. Hur utvärderar du elevernas framsteg och kunskaper?  

 Hur ofta utvärderas elevernas framsteg och kunskaper? 

 Hur dokumenteras barns framsteg och kunskaper?  

12. Vilka kompensatoriska hjälpmedel/metoder arbetar ni med i skolan? 

 
13. Något annat som du vill tillägga? 

 
 


