
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur hanterar lärare elevers olika nivåer 
i läsundervisning?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Kaisa Nyman 

 
 

2019-LÄR1-3-G26 

 



- 1 - 

 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och åk 1–3, ht -19 
Svensk titel: Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning? 
Engelsk titel: How do teachers manage students different levels of reading 
instruction? 
Utgivningsår: 2019 
Författare:     Kaisa Nyman 
Handledare: Jenny Uddling 
Examinator: Josefina Eliaso Magnusson 
Nyckelord: different reading levels, instruction, elementary school, läsundervisning, 
olika läsnivåer, åk F-3 
 _________________________________________________________________  
 

SAMMANFATTNING 
Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både 

lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste 

ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. En 

del barn har knäckt läskoden innan de börjar skolan. Som lärare behöver man kunna anpassa 

metoderna efter varje barns förutsättningar och behov.  

 

Alatalo (2011) betonar det förebyggande arbetet dvs. tidiga insatser och anpassningar för att 

inget barn ska riskera att få lässvårigheter. Det pedagogiska arbetet utgör en av det mest 

betydelsefulla faktorerna för att elever ska utveckla god läsförmåga.  

 

Resultat från den senaste Pisa undersökningen 2019 visar att svenska elever presterar allt bättre 

i läsförståelse och ligger nu över OECD genomsnittet. Det svenska resultatet har gått upp stadigt 

sedan 2015. Men allt ser inte positivt ut, bl.a. ökar klyftorna i svensk skola. Dessutom var det 

11% av eleverna som uteslöts ur undersökningen.  

 

Den här översikten fokuserar på vad nationell och internationell forskning visar om hur lärare 

hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen i grundskolans tidiga år och vad forskningen 

säger är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer.  

 

Som blivande svensklärare är jag intresserad av hur jag i svenskundervisningen kan arbeta med 

läsundervisning, närmare bestämt med elevernas olika nivåer i läsundervisningen. 

Forskningsöversiktens studier har insamlats genom den internationella databasen Eric 

(ProQuest) samt biblioteksdatabasen Libris. De studier som har tagits fram är peer reviewed 

granskade. Två svenska avhandlingar samt 10 internationella vetenskapliga artiklar ligger som 

grund för denna översikt som syftar till att visa hur lärare hanterar elevers olika nivåer i 

läsundervisningen. 

 

Genom den lästa litteraturen framkommer det att lärarna är nyckeln till kunskap och att det är 

lärarnas skicklighet som är den viktigaste faktorn för framgångsrik läsundervisning, men också 

att det saknas pedagogisk forskning om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i 

läsundervisning. Elevfokuserad undervisning och kooperativt lärande bidrar till bättre 

studieresultat när man undervisar i läsning med elever som befinner sig på olika läsnivåer. Det 

är dock svårt att implementera dessa arbetssätt då lärarna gärna har sin traditionella lärarstyrda 

undervisning, menar Tarch & Pinto (2016). 
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INLEDNING 
En god läsförmåga är viktig ur flera synpunkter men framförallt är det en demokratisk rättighet. 

En av skolans främsta uppgifter är att alla barn ska lära sig att läsa. Det innebär att eleverna 

knäcker läskoden och så småningom utvecklar olika lässtrategier för att kunna anpassa 

läsningen efter text och syfte (Skolverket 2017). Vidare ska läsningen stimulera elevernas 

intresse och möjligheter att utveckla kunskap. Svensklärarna ska vara väl insatta i läs- och 

skrivinlärning, samt kunna tillämpa varierande metoder för att möta elevers olika nivåer i 

läsundervisningen. Svensklärarna ska också kunna analysera elevernas kunskaper och följa upp 

resultaten regelbundet för att veta vad som blir nästa steg för eleven. Alatalo (2011) betonar 

vikten av systematisk och strukturerad läsundervisning för att inte tappa elever eller låta elever 

som ligger i riskzonen för lässvårigheter inte få utveckla sin läsförmåga. Det räcker inte med 

att läraren har kunskaper utan han eller hon måste även kunna förmedla dessa kunskaper till 

eleverna på ett professionellt sätt.  I Lgr11 (Skolverket 2017) står i övergripande mål och 

riktlinjer att läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs individuella behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

samt samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Undervisningen ska 

anpassas efter varje elev. Skolans uppdrag följs vidare av att språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade med varandra och genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Skolverket 2011 s. 9). 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen blev jag intresserad av att se hur man kan arbeta 

med elevers olika läsnivåer. Jag såg vilket arbete lärarna lade ner på sina elever så att alla skulle 

ges samma förutsättningar i läsning. Barnen arbetade mycket i par och läste för varandra vilket 

de tyckte var roligt. Barnen hade tillgång till litteratur på olika nivåer och läraren hjälpte till att 

välja ut böcker efter rätt nivå. Det jag även såg var att läraren hade tätare kontakt med föräldrar 

till barnen som kämpade med läsning. Jag insåg också tydligt betydelsen av föräldrarnas 

delaktighet i barnens läsning. I den här kunskapsöversikten analyserar jag vad svensk och 

internationell forskning säger om hur lärare möter elevers olika nivåer i läsundervisningen men 

också vad forskning säger är gynnsamma arbetssätt i läsundervisning när eleverna befinner sig 

på olika nivåer. 

 

Frank (2009) undersöker i sitt forskningsarbete skillnader mellan grupper med låg respektive 

högpresterande klasser och vad som kännetecknar dem. Hennes avhandling handlar om att vissa 

barn redan från födelsen har bättre förutsättningar att lyckas med sina studier p.g.a. föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund och utbildning. Barnen i högpresterande klasser kommer ofta från 

familjer där man talar svenska på ett sätt så att barnet lär sig använda ord och begrepp redan 

före skolstarten. Föräldrarna läser böcker för sina barn, lär dem rim och ramsor och aktiverar 

dem så att många utav de här barnen redan vid skolstarten kan läsa och har ett bra ordförråd. 

Det blir avgörande för barn, som inte föds med samma förutsättningar som barnen i de 

högpresterande klasserna, hur deras skolgång artar sig. De ska i skolan introduceras i 

bokstävernas och böckernas värld. Läraren har en enormt viktig uppgift att fylla gällande den 

här gruppen av barn. Att få samarbetet att fungera mellan barnen så att det inte uppstår bråk och 

att tid kan ägnas åt skolarbetet blir en viktig uppgift. Föräldrasamverkan blir annorlunda men 

desto viktigare. Att kunna skapa goda relationer i klassen blir den viktigaste uppgiften för 

läraren. Frank (2009) lyfter fram föräldrarnas utbildning och kulturella kapital som orsaker som 

kan kopplas till elevernas resultat. Även hur engagerade föräldrarna är i barnens skolgång samt 

vilka förväntningar föräldrarna ställer på dem, kan enligt Frank (2009) påverka skolgången. 

Frank (2009) tar också upp lärarrollen. Läraren som är engagerad, tydlig, kan motivera sina 

elever och är aktiv i sin lärarroll har bättre förutsättningar att lyckas med de uppsatta målen.  
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Alatalo (2011) har i sin forskning beskrivit hur olika faktorer påverkar läsundervisningen. Hon 

har kommit fram till att lärarna till stor del bygger sin undervisning på traditionell 

undervisningsmetodik, läsebok och bokstavsschema. Enligt Alatalo (2011) behöver läraren ha 

förmåga att kunna avgöra var eleven befinner sig i sin läsutveckling och sedan på ett 

systematiskt och strukturerat sätt hjälpa eleven framåt i det fortsatta arbetet. Detta är speciellt 

viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarens kunskaper måste ha både djup och 

bredd och innefatta både pedagogiska och didaktiska kunskaper och ämneskunskaper. 

Läskunnigheten är en komplex färdighet. Barnen behöver ha insikt om hur det talade språket 

hänger ihop med det skrivna och hur språket är uppbyggt ljudmässigt och de behöver kunna 

fonem, morfem, stavelser, ord och fraser. Barnen behöver tid att befästa kunskaperna om 

kopplingen om grafem och fonem och lära sig avkoda för att automatisera processen. För att 

förstå textens innehåll måste avkodningen ske automatiskt. Detta underlättas om barnet har ett 

rikt ordförråd så att de förstår det lästa bättre. Lärarens undervisningspraxis påverkar hur 

eleverna lär sig att läsa.  Alatalo (2011) menar att när eleverna väl har lärt sig att avkoda tycks 

många lärare ensidigt lägga fokus på att få eleverna att läsa mycket. De ser inte undervisning i 

ordkunskap som en central aspekt och inte heller vikten av att sammanfatta texter eller att ställa 

frågor till den för att öka förståelsen av textinnehållet.  ”Även i PIRLS -studien framgår att 

många svenska elever lämnas ensamma med sin läsning och inte får det vuxenstöd som skulle 

behövas för att öka förmågan att förstå texters innehåll” (Alatalo 2011, s. 196). 

 
Syfte och frågeställningar   
Den här översikten fokuserar på vad tidigare nationell och internationell forskning visar om hur 

lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen i grundskolans tidiga år och på vad 

forskning säger är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer. 

 

 Frågeställningarna som jag försöker besvara via forskningsöversikten är: 

• Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning? 

• Vad är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer? 
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METOD 
Översiktens studier har insamlats genom den internationella databasen Eric (ProQuest) samt 

biblioteksdatabasen Libris. De studier som har tagits fram är peer reviewed granskade.  

Sökorden jag använde i ERIC (ProQuest) var different reading levels AND instruction AND 

elementary school. Jag fick 469 antal träffar. För att kunna göra ett manuellt urval av studierna 

läste jag titel och sammanfattning för att se om det passade med översiktens syfte. Genom att 

göra det så kunde jag sålla bort det som inte verkade intressant. Jag hade efter första sållningen 

lyckats minska mina artiklar till 52. Av dem 52 vetenskapligt granskade artiklarna fördjupade 

jag mig ytterligare.  Därefter studerade jag mer ingående artiklarna för att kunna bedöma om 

de var relevanta för min kunskapsöversikt och kunde därmed minska ner antalet till 22. Av dem 

22 artiklar sorterade jag att bort ytterligare 12. Artiklar som handlade om dyslexi, lässtrategier 

och andra årsklasser än F-3 ansåg jag inte vara aktuella med tanke på min frågeställning och 

sorterade dem bort. Nationella rapporter i matematik och läsning i åk 4 i USA tog jag bort 

eftersom de inte rörde mitt syfte. Från de 469 artiklarna hade jag efter granskningen kvar 10 

artiklar. (se figur 1) 

Jag valde att behålla 10 vetenskapligt granskade artiklar som rörde syftet i min 

kunskapsöversikt. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via Eric (ProQuest) 

med sökord och avgränsningar som gjorts samt manuell reducering.  

 

Jag var intresserad av att hitta vetenskapligt granskade artiklar på svenska och använde därför 

databasen Libris. Sökfrasen läs och skrivundervisning gav genom biblioteksdatabasen Libris 

89 träffar. Då träffarna endast bestod av studentuppsatser och studentlitteratur togs de bort.   
 

artiklar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via biblioteksdatabasen 

Libris med sökord och avgränsningar som gjorts samt manuell reducering. 
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Via snöbollseffekten fann jag dock en svensk avhandling som valdes ut för att den specifikt 

riktade sig mot mitt syfte.  

 

För att kunna jämföra studiernas metoder och resultat skrev jag ut alla artiklar och avhandlingar. 

Artiklarna och avhandlingarna har publicerats mellan 2009 och 2017. Därefter översatte jag 

delar av de engelska texterna för att förstå innehållet lättare. Jag läste om en aspekt i taget, 

såsom metod och visst resultat, för att kunna jämföra artiklarna. Jag markerade det jag ansåg 

vara relevant för mitt syfte. Jag dokumenterade vad som var likt och olikt beträffande de 

aspekter jag valt att titta närmare på.  

En översikt över de valda artiklarna finns i tabell 1.För att kunna analysera artiklarna så gjorde 

jag en översikt innehållande författare, artikel, publiceringsdata, databas och metod (se tabell 

1). Bilaga 1 visar istället en översikt över artiklarnas syfte, resultat samt vad de skriver om i 

framtida forskning. För att genomföra kartläggningen läste jag artiklarna ytterligare en gång 

noggrant. Artiklarna sammanställdes utifrån: artikel, syfte, resultat och framtida forskning vilka 

presenteras i (bilaga1). 

Översikt av artiklar 

I tabell 1 visas de artiklar som jag har valt att ha med i min forskningsöversikt. I översikten 

nämns förutom författare, artikelns/avhandlingens titel, publiceringsdata, vilken databas jag 

använde för att hitta artikeln samt vilken metod som beskrivs i artikeln. 

 
Tabell 1. Översikt av artiklar som ingår i kunskapsöversikten.  

 
Författare Artikels/avhandlingens 

titel 

Publiceringsdata  Databas  Metod  

Cohen, Rebecca 

A; Mather, 

Nancy; Schneider, 

Debora A; White, 

Jennifer M 

A Comparison of Schools; 

Teacher Knowledge of 

Explicit Code- Based 

Reading       Instruction.  

Reading and Writing; 

An Interdisciplinary 

Journal, Vol. 30, Iss. 4, 

(Apr 2017):653–690    

Eric 

(ProQuest) 

    

 

  

klassrums-

observation 

 

Mesmer, Heidi 

Anne E. 
Textual Scaffolds for 

developing Fluency in 

Beginning Readers; 

Accuracy and Reading 

Rate in Qualitatively 

Leveled and Decodable 

Text 

Literacy Research and 

Instruction Vol 49, Iss. 

1, (2010): 20–39   

Eric 

(ProQuest) 

 

 

lästest 

Seifert, Susanne; 

Scwab, Susanne; 

Gasteiger- 

Klicpera, Barbara. 

Effects of a Whole- Class 

Reading Program 

Designed for Different 

Reading Levels and the 

Needs of L1 and L2 

Children 

Reading & Writing 

Quarterly Vol. 32, Iss. 

6, (2016) 499-526   

Eric 

(ProQuest) 

 

klassrums- 

interventioner, 

observation, 

intervjuer 

 

Amendum, 

Steven j; Li, 

Yongmei; 

Hall,Leigh A ; 

Fitzgerald, Jill ; 

Creamer, 

Kimberly H; et al. 

Which Reading Lesson 

Instruction Characteristics 

Matter for Early Reading 

Achievement? 

Reading Psychology 

Vol. 30, Iss. 2, (mar 

2009); 119–147   

Eric 

(ProQuest) 

 

 

 

klassrums- 

observationer 

 

Porraz Gonzalez, 

Nohora Inez 
Teaching English through 

Stories; A meaningful and 

Fun Way for Children to 

Learn the Language 

Profile; Issues in 

Teachers professional 

development vol. 12, 

Iss.1, (2010); 95–106 

Eric 

(ProQuest) 

aktionsforskning 
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Cayir, Aybala Primary School Pre- 

Service Teachers Self- 

Assessed Competency 

Level of Teaching How to 

Read in Turkey 

Educational Research 

and Reviews Vol. 12, 

Iss. 17, (sep 2017); 

855–859     

Eric 

(ProQuest) 

 

 

lärarenkät 

Monteiro, Vera Reading Together 

Promoting Reading 

Motivation 

Reading Psychology 

Vol.34, Iss. 4 (2013): 

301–335  

 

Eric 

(ProQuest) 

 

 

klassrums- 

interventioner, 

jämförelse- 

grupper, 

lästester, 

observationer,  

videoinspelning 

Tarchi, Christian; 

Pinto, Giuliana 

Reciprocal Teaching; 

Analyzing Interactive 

Dynamics in the Co- 

Construction of a Texts 

Meaning 

Journal of Education 

Research Vol. 109, Iss. 

5 , ( 2016); 518- 530     

Eric 

(ProQuest) 

jämförelsegrupper 

videoinspelning 

Neugebauer, 

Sabina; Coyne, 

Michael; 

McCoach, Betsy; 

Ware, Sharon 

Teaching beyond the 

intervention; The 

Contribution of Teacher 

language Extensions to 

Vocabulary Learning in 

Urban kindergarten 

Classrooms 

Reading and writing; 

An interdisciplinary 

Journal Vol. 30, Iss.3 

(mar 2017); 543- 567 

Eric 

(ProQuest) 
klassrums-

interventioner, 

observationer,  

1 videoinspelning, 

ordförrådstest 

 

Kikas,Eve; 

Pakarinen , Eija, 

Soodla, Piret;  

Peets, Kätlin; 

Lerkkanen, 

Marja-Kristiina 

Association between 

reading Skills, interest in 

Reading, and Teaching 

Practice in First Grade 

Scandinavian Journal 

of Education Research 

Vol. 62, Iss. 6, (2018) 

832–849   

Eric 

(ProQuest) 

klassrums- 

observationer                                                                                                                      

 

Alatalo, Tarja Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1–3. 

Om lärares möjligheter och 

hinder 

 

• Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 

2011 

• Tillgänglig på Internet: 

http://hdl.handle.net/20

77/25658 

Libris intervjustudie,  

enkät- 

undersökning  

med kunskapstest  

Frank, Elisabeth Läsförmågan bland 9–10-

åringar: betydelsen av 

skolklimat, hem- och 

skolsamverkan, 

lärarkompetens och 

elevers hembakgrund 

Göteborg: Göteborgs 

universitet, 2009 

Tillgänglig på Internet: 

http://gupea.ub.gu.se/ds

pace/bitstream/2077/20

083/1/gupea_2077_200

83_1.pd 

Libris  PIRLS 

 

lästester, 

enkät- 

undersökning 
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RESULTAT 
Nedan presenteras vilka metoder forskarna har använt sig av i sina studier. Därefter 

sammanställs studiernas resultat av hur lärare arbetar med elevers olika nivåer i 

läsundervisningen. 

Resultat av vilka metoder som användes i de olika studierna 

Forskningsmetoderna i de olika studierna skiljer sig åt (Se sista kolumnen i tabell 1). 

Kikas, Pakarinen, Soodla, Peets och Lerkkanen (2018) har i sin estländska studie använt sig av 

klassrumsobservationer i början och slutet av årskurs 1. De observerade 466 elever. I denna 

studie ville man undersöka sambandet mellan läsfärdighet, intresse för läsning och 

klassrumsnivå. Samtidigt ville man se om det fanns skillnader på elevstyrd och lärarstyrd 

undervisning och hur det påverkade läsinlärningen. Även Neugebauer, Coyne, MacCoach och 

Ware (2017) har utgått utifrån kvalitativa undersökningsmetoder. De hade två uppsättningar av 

klassrumsobservationer varav den ena var videoinspelad. Studien pågick under 24 veckor. 

Studien undersöker hur läraren anpassar material och strategier i specifika 

undervisningssituationer kopplade till läsning.  

 

Montiero (2013) däremot har använt sig av kvasiexperimentell design med jämförelsegrupper. 

Alla grundskolor i Lissabon deltog i undersökningen. Syftet var att ta reda på hur motivationen 

gynnas av att man läser tillsammans. Hon ville ta reda på om det fanns några skillnader mellan 

elevstyrd och lärarstyrd undervisning och hur det påverkar resultaten i läsning under studiens 

gång. Eleverna fick genomföra olika tester före och efter läsundervisningen. Testerna 

inkluderade läsnoggrannhet, läsförståelse, självkänsla, läsmotivation och självuppfattning. 

Datainsamling av lärarnas utvärderingar, elevers läsning, videoinspelning, observationer ur 

forskarnas dagbok låg som grund för resultatet och alla klasser i Lissabon jämfördes mot 

varandra. Även Klicpera, Seifert, Schwab och Gasteiger (2016) har använt sig av 

kvasiexperimentell design med jämförelsegrupper.  Deras studie omfattade 8 grundskolor med 

totalt 21 klasser i Österrike. Den här studien pågick under 2012 och 2013 och analyserna 

baserades på longitudinella data och endast elever vilka slutförde bedömningarna inkluderades 

vid båda mätpunkterna. Syftet var att ta reda på hur lärare tillgodosåg elevernas olikheter och 

individuella behov i läsundervisningen. Lärarna fick innan LARS läsprogrammet 

introducerades en utbildning i hur det skulle användas. Läsprogrammet användes sedan två 

gånger per vecka under ett skolår. Lärarna som använde LARS blev intervjuade. Under LARS 

projektet fanns det en projektledare med en gång i månaden för övervakning och för 

materialgivning. Även Tarchi och Pinto (2016) utförde kvasiexperimentell design. Deras studie 

genomfördes i Toscana med 3 skolor och totalt 43 elever. Eleverna blev indelade i två 

jämförelsegrupper. Sessionerna blev videoinspelade. Syftet var att undersöka hur lärandemiljön 

påverkar barnens läsutveckling i en traditionell nationell skola i Italien.  Montiero (2013) och 

Tarch och Pinto (2013) använder sig också av videoinspelning. Det som skiljer Monteiro (2013) 

studie åt är att hon även har tittat på elevstyrd och lärarstyrd undervisning och hur det påverkar 

läsmotivation och läsutveckling.   

 

Cayir (2017) däremot använde sig av en kvalitativ analysmetod för att kunna beskriva lärarnas 

situation. I studien ingick 120 lärare. Syftet var att undersöka lärarnas kompetensnivå i 

läsundervisning. Lärarna svarade enskilt på olika frågor utifrån en 5 punktskala. Deltagarna 

hade ingen tidsbegränsning. Svaren analyserades sedan med hjälp av statistik för 

samhällsvetenskap och all data samlades in med TRS (Teaching Reading Survey), vilket är en 

innehållsanalysmetod. Ytterligare forskare som har undersökt lärarnas kunskaper om 

läsinlärning och språkstrukturer är Cohen, Mather, Schneider och White (2017). Deras studie 

innefattade 114 dagis och 7 skolor i en pilotstudie för framtida forskning i Arizona. Studien 
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innehöll workshop, skriptmaterial och frågeformulär med öppna och stängda frågor. Syftet var 

att ta reda på vilka kunskaper lärarna har om läsinlärning och språkstrukturer, särskilt när det 

gäller lässvaga elever. Alatalo (2011) har också undersökt lärarnas kunskaper om läsflyt, 

läsförståelse, grundläggande stavningsregler och bokstavsinlärning i syfte att ta reda på vad 

som hindrar eller möjliggör en bra läsundervisning. Hon gjorde en kvalitativ intervjustudie med 

tillhörande enkätfrågor och kunskapstest för lärare. Enkätundersökningen innehöll frågor om 

lärarnas yrkesbakgrund, utbildning och lärarnas förhållningssätt till läs- och 

skrivundervisningen. Amendum, Li, Hall, Fitzgerald, Creamer, Head-Reeves (2009) utförde en 

kvalitativ studie genom att göra klassrumsobservationer i 4 olika skolor med totalt 166 elever 

och 8 lärare från första klass och 8 lärare från andra klass. Syftet med den här studien var att 

undersöka hur lärare undervisar och grupperar elever, och även vilka aktiviteter man har i 

läsning, och om vilket material som används. 

 

Frank (2009) har gjort en omfattande studie som innehåller både kvalitativt och kvantitativt 

material. Den empiriska delen utgörs av data från läsundersökningen Progress in International 

Reading literacy, PIRLS. Syftet med studien var att se hur olika samverkansfaktorer såsom 

skola, klassrumsklimat och hemförhållande påverkar barnens läsprestationer och vilken 

betydelse läraren har för detta. Ytterligare en forskare som har fördjupat sig i sin kvalitativa 

analys i läsning är Mesmer (2010) som gjorde en kvalitativ analys av avkodningsbara texter. 

Studien omfattade 74 förstaklassare. Eleverna skulle läsa samma texter under ett skolår. Studien 

grundade sig i en teori vilket bygger på antagande om förståelse eller förståelse av texter, och 

att automatisk ordigenkänning bidrar till förståelse. Syftet med studien var att se om 

nivåanpassade böcker bidrar till elevernas läshastighet, och hur olika texter kan användas i 

läsutvecklingssyfte. En studie som skiljer sig markant från de övriga är Porraz och Nohora 

(2010) studie. I syfte att förbättra undervisningskvaliten deltog lärarstudenter i ett kvalitativt 

aktionsforskningsprojekt. De planerade målen i kursinnehållet, genomförande och 

textskrivande efter elevernas intresse.  

Sammanställning av studiernas metoder 

Samtliga studier i kunskapsöversikten är kvalitativa studier. Det som skiljer dem åt är de 

metoder som forskarna i de olika studierna har valt att använda sig av. (Se tabell 1) Porraz och 

Nohora (2016) använder sig av aktionsforskning i sin studie, vilket ger forskaren möjlighet att 

studera verksamheten objektivt, vara aktiv och påverka till förändringar. Kärnan i 

aktionsforskningen är att gemensamt med lärarna utveckla verksamheten utifrån 

forskarperspektiv då målet är förändring. Porraz och Nohora (2016) lät lärarstudenter själva 

planera målen och kursinnehållet för att sedan implementera detta i den dagliga undervisningen 

under ett års tid. Till skillnad från Porraz och Nohora (2016) har Mesmer (2010) och Cayir 

(2017) använt sig av kvalitativa analyser. Mesmer (2010) har utfört ett lästest med kvalitativa 

analystexter med barn i förstaklass för att undersöka läshastigheten. Cayir (2017) har däremot 

använt sig av lärarenkäter för att undersöka lärarnas situation med lärare, och sedan analyserat 

detta genom en innehållsanalysmetod. Syftet med metoden är att skapa kunskap om ett 

avgränsat forskningsproblem, och att beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat. Mesmer 

(2010) lät eleverna läsa samma text under ett års tid och kunde på så vis samla elevtexter och 

analysera dem.  

 

Det teoretiska ramverket i Franks (2009) forskning bygger på Internationell Reading Literacy 

Study (PIRLS) där undersökningsinstrument och urval samt genomförande ingår i studiens 

upplägg. Ett syfte med studien var att följa elevers kunskaper i läsning, aspekter som ingår i 

Reading Literacy. Ett annat syfte var att utvärdera två olika skolor ur olika aspekter. Alatalo 

(2011) utför istället sin forskarstudie på flera skolor. Det är frivilligt att delta och tid att utföra 
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kunskapstestet ges på lärarnas lektionsfria tid. Både i Alatalos (2011) och i Franks (2009) 

forskning har det använts kvalitativ analys.  Genom att analysera data och genom 

enkätundersökningar har de fått fram svar för att kunna förstå hur olika faktorer i skolan och 

även utanför skolan påverkar läsförmågan. Cohen, Mather, Schneider och White (2017) studie 

skiljer sig från de andra studierna i kunskapsöversikten, eftersom det är en pilotstudie för 

framtida forskning i Arizona. En pilotstudie görs i en mindre skala för att kontrollera att 

upplägget av studien fungerar för framtida forskning. Klassrumsobservationer med 

videoinspelning har utförts av Kikas, Pakarinen, Soodla, Peets, Lerkkanen (2017), Amendum, 

Li, Fitzgerald, Hall, Fitzgerald. Creamer och Head - Reeves (2009), Neugebauer, Coyne, 

MacCoach och Ware (2017). Samtliga undersöker vilket material läraren använder sig av i sin 

undervisning och lärarens undervisningspraxis. 
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RESULTAT AV HUR LÄRARE ARBETAR MED ELEVERS 
OLIKA NIVÅER I LÄSUNDERVISNINGEN 
Tarja Alatalo (2011) har i sin avhandling fokuserat på läs-och skrivundervisning. Alatalo (2011) 

betonar att läraren bör ha bra ämneskunskaper för att kunna möta eleven där eleven befinner 

sig i sin läsprocess och veta vilka nästa steg i utvecklingen blir. Hon betonar att lärarna måste 

ha gedigna kunskaper om läsinlärning, lässtrategier och hur man anpassar undervisningen efter 

varje elev. Alatalo (2011) menar vidare att det är viktigt, att man inte lämnar barnen ensamma 

med sin läsning, när de har lärt sig att läsa. Läraren behöver arbeta med olika lässtrategier och 

ord. Forskningsresultaten berör mina frågeställningar hur lärare hanterar elevers olika läsnivåer 

och vad som är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer på flera olika 

plan.  Forskningsresultaten oavsett var i världen forskningen är gjord lyfter upp lärarrollen och 

vikten av lärarens kunskaper i läsinlärning. Även vikten av att lärare får djupa kunskaper i 

läsinlärning lyfts upp gång efter gång. Men studierna visar även att, när barn har lärt sig 

grunderna, behöver de gå vidare med olika språkstrategier och ordinlärning. Kikas, Pakarinen, 

Soodla, Peets, Lerkkanen (2017) undersökte sambandet mellan läsflyt, läsning och 

undervisningspedagogik. Deras studie visar att elevcentrerad undervisning gagnar 

läsundervisningen, att eleverna lär sig på ett bättre sätt om de är aktiva och kan bygga upp 

kunskap, som tar hänsyn till barns intresse istället för lärarcentrerad undervisning. 

Elevcentrerad läsundervisning höjde både läsförmågan och intresset för läsning. Studien visar 

även att läraren har en central roll i undervisningen genom att stödja eleverna och diskutera 

med dem.  

 

Kooperativ lärande är ett pedagogiskt tillvägagångssätt där eleverna samarbetar och diskuterar 

med varandra i par eller team efter bestämda principer och läraren arbetar som coach som 

vägleder och stöttar elever. Tarchi och Pinto (2016) studie i Toscana i Italien bekräftade att 

eleverna lär sig bättre att förstå olika texter genom gruppdiskussioner, innan de arbetar vidare 

med uppgifter individuellt. Arbetssättet skapar individuellt ansvar hos eleverna. Samma studie 

visar även att läraren måste kunna behärska skillnader på vanlig gruppaktivitet och kooperativ 

lärande. Som tidigare nämnts, betonar flera forskare, att läraren är den viktigaste 

framgångsfaktorn för elevers lärande. Det framgår dock att lärarna i Tarchi och Pinto (2016) 

studie inte var särskilt intresserade av att ändra sitt pedagogiska arbetssätt, trots att eleverna 

visade goda resultat och framgång i sina studier. Även den portugisiska studien av Monteiro 

(2013) visar att social interaktion skapar engagemang hos både lärare och elever. Eleverna som 

deltog i programmet förbättrade avsevärt sina skolprestationer, vilket även Tarchi och Pinto 

(2016) studie visar. Lärarna hjälpte eleverna genom att ta fram meningsfulla och utmanande 

uppgifter utefter elevernas förmågor och nivåer i syfte att öka läslusten. Lärarna gav även 

eleverna feedback, handledning och hjälp med att tydliggöra kunskapsmålen. Eleverna som 

deltog i undersökningen visade således större glädje av att läsa än kontrollgruppen. De 

estländska forskarnas Kikas, Pakarinen, Soodla, Peets, Lerkkanen (2017) studie framkommer 

att elevcentrerad undervisning gynnar både läsförmågan samt intresset för läsning, och att 

lärarens roll är en viktig framgångsfaktor i undervisningen. Lärarens arbetssätt leder till större 

elevaktivitet, trivsel och ansvarstagande. Grundtanken med elevcentrerad undervisning enligt 

Frank (2009) är att eleverna tar ansvar för sitt eget såväl som för kamraternas lärande, samt att 

arbetssättet bidrar till ett mer tillåtande och stöttande lärklimat. Kamratkretsen vidgas och 

arbetsklimatet blir mer positivt. Vidare konstaterar hon att de gemensamma ansträngningarna 

medför att eleverna känner sig mer betydelsefulla, får en högre självkänsla, bryr sig mer om 

varandra, har lättare att acceptera sig själva och andra samt känner en större samhörighet. Frank 

(2009) beskriver samspelet mellan elev och lärare som mångfacetterat.  Hon menar att det är 

svårt att avgöra exakt vad det är som styr det som gör en del lärare mer framgångsrika i sin 
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läsundervisning än andra. Ett kännetecken för den kompetenta läraren kan vara kvaliteter som 

empatisk förmåga, att kunna möta elevers olika behov eller att vara en god lyssnare men det 

kan också handla om didaktisk färdighet.  

 

Cayir (2017) betonar att grundskolelärarnas kompetensnivå för olika läsundervisningsmetoder 

är viktigt, och att olika läshinder kan förbättras tidigt genom effektiv läsundervisning. 

Planering, organisation och uppmärksamhet betonas som flera viktiga faktorer för god 

läsförståelse. Grundskolelärare behöver stöd för att lyckas, nå framgång, och för att kunna 

tillgodose och möta behoven hos alla nya läsare. Cayir (2017) påtalar vikten av 

föräldraengagemang bl.a. när det gäller läsning. Enligt Porraz och Nohora (2010) behöver lärare 

behärska lämpliga metoder och strategier för att kunna möta elevers olika läsnivåer, och för att 

kunna variera sin undervisningspraxis på ett roligt och meningsfullt sätt utefter barnens 

intressen och behov. Många forskare betonar att läsundervisning ska vila på vetenskaplig grund, 

och några som har tittat närmare på evidensbaserad praktik är forskarna Neugebauer, Coyne, 

McCoach och Ware (2016). Det ställs många krav på dagens lärare, vilket skapar både 

möjligheter och utmaningar. De beslut som läraren tar får viktiga konsekvenser på elevernas 

resultat. De menar, att det är kunskap som krävs, för att få pedagogiska ingripanden att fungera. 

En skicklig lärare kan anpassa sin läsundervisning, för att tillgodose elevernas behov och 

anpassa läsundervisningen efter elevernas olika nivåer. Amendum, Li, Fitzgerald, Hall, 

Fitzgerald, Creamer och Head - Reeves (2009) studie visar, att lärarna visste vilka elever som 

var svaga läsare, och att dessa elever hade speciella undervisningsbehov, och således behövde 

läsa i smågrupper. Likaså kunde lärarna anpassa undervisningen för de högpresterande 

eleverna. Gruppinstruktionen blev därmed ett svar på elevernas läsnivå. Alatalo (2011) menar, 

att det kan finnas flera förklaringar till, att lärarnas undervisningspraxis varierar. Alatalo (2011) 

menar vidare, att stora elevgrupper, tidsbrist eller ork kan bidra till svårigheter. Ytterligare anser 

hon, att många lärare inte alltid har tillräcklig utbildning i läsundervisning, vilket på sin tur 

sätter spår i läsundervisningen och påverkar den negativt.  

 

Läskunskaper är ett av skolans huvudmål, eftersom elevers läsförmågor är grunden i alla 

skolämnen. L2 eleverna i Klicpera, Seifert, Schwab och Gasteiger (2016) studie består av barn, 

som talar tyska som andra språk. Forskarna betonar, att invandrarbarn är en växande grupp i 

världens alla grundskolor. Många elever är svaga läsare och blir därmed en utmaning för lärare. 

Därför är det av stor vikt, att lärare besitter rätt kompetens för att kunna bemöta dessa elever, 

och för att kunna ge individualiserat stöd utefter förmåga. Utbildningssystemet i tyskspråkiga 

länder har inte kunnat ge barn samma förutsättningar eller lika möjligheter i läsundervisningen, 

vilket även PIRLS (2011) påvisar. (Progress International Reading Literacy Study). Tyskland 

saknar dessutom forskning kring läsundervisning från tyska forskare. Studien visar att genom 

att kombinera ordförråd med intensiv läsning förbättras läsförståelsen, vilket gynnar svaga 

läsare. En framgångsrik läsundervisning är beroende av klassrumsorganisation, metoder och 

utbildning av lärare så att lärare, bättre ska kunna individanpassa och bemöta samtliga elever i 

klassen, enligt forskarna i Tyskland. Mesmer (2010) studie visar att läshastigheten förbättras 

med böcker med högfrekventa ord, vilket indikerar att val av texter av olika slag bör innehålla 

systematisk introduktion av ordförråd d.v.s. bokstav -och ljudkomplexitet. Resultaten visar 

även att kunna läsa korrekt är en mångfacetterad process, vilket Alatalo (2011) även betonar i 

sin avhandling. När flera faktorer samverkar för att utveckla läsflyt och läsförståelse, som till 

exempel språklig medvetenhet, avkodning, läshastighet, läsning med inlevelse, träning av 

ordkunskap och läsförståelsestrategier, behöver lästräningen vara varierad och bemöta 

individuella behov.  
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Lärarens förmåga att identifiera elevers styrkor och svagheter och skräddarsy sin undervisning 

efter individuella behov är betydelsefullt för alla elevers läs- och skrivutveckling, men helt 

avgörande för elever med svårigheter, skriver Alatalo (s.195, 2011). Dock visar studiens 

resultat, att lärare inte ser undervisning i ordkunskap som en ledande faktor i undervisningen. 

Däremot betonar lärarna högläsningens roll, eftersom det ökar elevers ordförråd och 

läsförståelse. Vidare visar studien, att lärarna till stor del bygger sin läsundervisning på 

traditionell undervisningspedagogik (Alatalo, 2011). Cohen, Mather, Schneider och White 

(2017) konstaterar, att lärarna saknar de färdigheter som behövs, för att effektivt undervisa 

lässvaga elever. Resultatet av denna pilotstudie visar, att högskolor och universitet måste satsa 

mer på lärarstudenterna, och se till att de får den kunskap som behövs, för att kunna möta 

behoven i läsundervisningen. Lärarstudenterna behöver även få praktisera sina kunskaper mer. 

Resultaten visar även, att studien stödjer påståendet om att lärarna inte får den kunskap om 

språkstrukturen och de centrala begreppen, som är adekvata för effektiva läsinlärningsmetoder 

för svaga läsare. Även Alatalos (2011) avhandling visar samma slutsats. 

Sammanfattning av forskningsöversiktens två frågeställningar 

Kunskapsöversiktens frågeställning rymmer två frågor. Hur lärare gör för att hantera elevers 

olika nivåer i läsning, och vad som är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika 

läsnivåer. Resultatet visar, att lärare och lärarstudenter har bristande kunskaper i läsinlärning, 

och vad som krävs för att kunna bemöta elevers olika nivåer i läsundervisningen. Det är viktigt 

att ha grundläggande kunskaper om läsinlärning och dess olika processer, för att nå 

framgångsrik läsundervisning och för att kunna bemöta elevers olika nivåer i läsning.  Flera av 

kunskapsöversiktens studier svarar inte direkt utan endast indirekt på min frågeställning om hur 

lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisning, för att det är många bakomliggande 

faktorer, som påverkar läsinlärningen och läsundervisningen i stort. Översiktens 

forskningsstudier behandlar snarare hur lärare kan arbeta för att nå framgångsrik undervisning 

och ett inkluderande arbetssätt, men visar dock hur lärarna genom att förändra sina 

undervisningsstrategier, för att bemöta elevers olikheter når bättre resultat både i läsning och i 

övrigt skolarbete. Dock kan man se i Seifert, Schwab och Gasteiger- Klicpera (2015) studie, att 

några av lärarna var entusiastiska att implementera och använda ett läsinlärningsprogram i sin 

undervisning, men även att det var många lärare, som deltog. Vissa lärare fullföljde programmet 

och integrerade entusiastiskt materialet i sina skolrutiner, medan andra införde detta mer ytligt 

i undervisningen av skyldighet, eftersom de hade blivit tilldelade detta av sin rektor på skolan. 

 

I flera studier där elevgrupper jämfördes, visade den svagare jämförelsegruppen ofta ett positivt 

studieresultat, då man utförde studierna för att höja elevernas läsutveckling. Vad forskarna 

menar, så kan det bero på, att de svagare eleverna inte har fått mycket uppmärksamhet tidigare. 

Det är inte heller säkert, att dessa elever fortsätter att prestera på samma nivå, då studien 

avslutas, eftersom läraren kanske återgår till det gamla sättet att undervisa.  Flera studier visar 

även, att elevcentrerad undervisning är att föredra, och kooperativt lärande lyfts fram i studierna 

som en framgångsrik metod. Resultatet visar, att elevcentrerad undervisning samt kooperativt 

lärande är utvecklande även för läsningen. Individanpassning är viktigt, för att kunna möta 

elevers olika nivåer, och framförallt hos lässvaga elever, vilket Seifert, Schwab och Gasteiger- 

Klicpera, (2015) studie visar. Cayir (2017) påpekar även detta, men att lärare behöver mera 

stöd. Hon betonar, att grundskolelärarnas kompetensnivå i läsundervisning är viktigt, och också 

att olika läshinder kan förbättras tidigt genom effektiv undervisning. Exempelvis konstaterar 

Cohen, Mather, Schneider och White (2016), att lärarna saknar färdigheter som behövs, för att 

effektivt undervisa lässvaga elever, vilket även Alatalo (2011) understryker. Amendum, Li, 

Hall, Fitzgerald, Creamer och Head- Reeves (2009) lyfter fram att lärare, som både coachar och 

berättar, kan få elever, som når högre nivåer i läsundervisningen än dem, som inte gör det. 
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Lärarna i denna studie visste, vilka elever som var lässvaga och behövde mer stöttning, och fick 

således rätt hjälp från början. Flera forskare bl.a. Alatalo (2011) betonar att lärarstudenter 

behöver få kvalificerad utbildning i läsinlärning, men även att högskolor och universitet bör 

satsa mer på läsinlärning än vad som görs i dag. Cayir (2017) påpekar, att olika slags läshinder 

kan förbättras, om man redan tidigt uppmärksammar svaga läsare. Samtliga artiklar visar 

liknande resultat. Hur lärare undervisar beror på deras kompetens, yrkeserfarenhet, 

utbildningsår, samarbete med lärarkollegor och föräldraengagemang. Hur läraren hanterar 

elevers olika nivå i läsning beror således på flera faktorer. Men som Alatalo (2011) påpekar i 

sin avhandling, kan svårigheterna även bero på andra faktorer som tidsbrist, ork, stora 

elevgrupper, som bidrar till att lärarna inte hinner engagera sig så mycket, som de egentligen 

vill och önskar.  

 

Det ställs många krav på dagens lärare, vilket är både utmanande och givande på samma gång. 

Seifert, Schwab och Gasteiger- Klicpera (2015) menar, att utmaningen som lärarna står inför i 

läsundervisningen är, att kunna bemöta och tillgodose alla elevers behov, eftersom eleverna 

befinner sig på olika nivåer i läsning. Lärare behöver därför ha kunskap om elevers 

inlärningsbehov i undervisningen och i läsutvecklingen.  Elever behöver få individuellt stöd 

och stöttning. Det innebär att lärare förväntas ha djupa kunskaper i läsinlärning. 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Den här kunskapsöversiktens reliabilitet och validitet skiljer sig åt dels p.ga. urvalets och 

sökningens tillförlitlighet, dels p.g.a. enskilda studiernas relevans och generaliserbarhet. 

Christoffersen och Johanessen (2015) beskriver att ” reliabilitet har att göra med hur noggranna 

och exakta undersökningens data är- vilka data som används, sättet dem samlas in på och hur 

dem bearbetas” (2015, s. 21).  

 

Syftet med kunskapsöversikten och dess frågeställning var, att genom tidigare forskning 

undersöka, vad som sägs om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisning och vad 

som kännetecknar gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer. Endast två 

artiklar kunde svara på detta genom den lästa litteraturen, vilket visar, att det finns en lucka i 

forskningsområdet, som bör forskas vidare kring. Den forskning som finns med i översikten 

visar, att det finns pedagogisk forskning med fokus på lärandeprocesser och interaktion mellan 

lärare och elev, men det framkommer inte i översiktens studier, hur lärare gör för att identifiera 

olika hinder eller olika nivåer i läsutvecklingen, och hur de bemöter detta. I min översikt 

framkommer, att lärarskicklighet är den viktigaste faktorn i framgångsrik undervisning, men 

det framkommer också, att det saknas pedagogisk forskning om hur man hanterar elevers olika 

nivåer i läsundervisning. Min översikt visar att det är en utmaning för lärare undervisa i läsning 

och att mer forskning eftersträvas. Om jag hade utvecklat sökningen och använt mig av fler 

databaser och haft mer tid, så hade jag kanske hittat fler svenska artiklar, vilket hade hjälpt mig 

i mitt arbete. Det var svårt, att finna forskning som specifikt riktade sig mot mitt syfte, och 

samtidigt kände jag, att de artiklar jag hade, räckte.  

 

Jag valde att använda mig av två databaser, Eric (ProQuest) och Libris p.g.a. tidsramen och 

arbetets omfång. Om jag hade använt mig av andra databaser och haft en större säkerhet i att 

använda dessa, hade det säkert bidragit till, att jag hade fått fram fler studier och kanske fått ett 

djupare perspektiv inom mitt område. Ett av de största hindren i mitt arbete var, att jag skrev 

ensam, men även att jag är nybörjare och aldrig har skrivit en kunskapsöversikt tidigare. Det 

bidrog till att jag hade svårt att veta vad och hur jag skulle göra.  Det var problematiskt, att göra 
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ett urval av studier och hur man skulle tänka kring studiernas upplägg och innehåll. Jag valde 

att göra två olika matriser, för att få en överblick av mina studier och för att slippa gå tillbaka 

till varje enskild studie under arbetets gång. Samtidigt vill jag poängtera att om 

kunskapsöversikten hade författats i par, så hade det även funnits möjlighet att göra olika 

tolkningar av studiernas resultat, metoder och även getts möjlighet att reflektera över studiernas 

innehåll, vilket kanske hade stärkt kunskapsöversiktens reliabilitet. Kunskapsöversikten är 

författad ensam under tidspress vilket kan ha påverkat sökprocessen och tolkningarna av 

studiernas innehåll. Alla artiklar utom två i översikten var på engelska med svåra fackuttryck 

vilket försvårade genomläsningen. 

 

I kunskapsöversikten sammanställs tio internationella artiklar och två svenska avhandlingar. De 

urval som gjordes grundar sig på min frågeställning, vilket framställs under metoder och bidrar 

till validitet i översikten. Genom att ha utgått av studier, som har genomförts både nationellt 

och internationellt i olika skolmiljöer, ser jag det som en styrka. Dock är endast två av 

forskningsartiklarna gjorda i Sverige. Trots de urvalskriterier som jag ställde till mitt arbete från 

början, svarade inte studierna direkt på min frågeställning, vilket kan minska trovärdigheten. 

Om jag som skribent hade haft med fler svenska artiklar, så hade kanske resultatet kunnat få ett 

annat utfall. Tolkningarna av studiernas sammanfattningar är min egen subjektiva tolkning av 

studiernas innehåll, vilket kan ses som en svaghet i översikten. Dock framgick det efter min 

urvalsprocess en avsaknad av forskning specifikt gällande hur lärare möter elevers olika nivåer, 

vilket kan ses som en svaghet. Trots det anser jag, att de valda artiklarna var ytterst relevanta 

för min frågeställning.  

Styrkor och svagheter i studierna 

Samtliga artiklar i kunskapsöversikten kan anses vara tillförlitliga. Dels är artiklarna peer 

reviewed granskade, dels presenterar artiklarna tidigare forskning. Urvalen i studierna består 

av lärare, lärarstudenter och elever. Deltagarantalet är varierande beroende på vilken studie det 

gäller. Oavsett var i världen forskningen är gjord framträder många gemensamma drag. 

Samtliga forskare är överens om att lärare behöver ha bättre kunskaper i läsinlärning. 

Kunskapsöversikten visar också vikten av lärarens profession och engagemang, vilket kan ses 

som en styrka i detta sammanhang. I min kunskapsöversikt finns forskning, där både styrkor 

och svagheter kan identifieras. Majoriteten av forskarna i de olika studierna har beskrivit och 

redovisat sina metoder och diskuterat sina resultat, vilket kan ses som en styrka. Det påverkar 

dock inte reliabiliteten i min översikt, då även de svaga artiklarna anses som styrkor, eftersom 

deras innehåll är relevanta i min översikt. Samtliga forskningsartiklar är kvalitativa, vilket i sig 

skulle kunna ses som en svaghet, då man inte kan dra generella slutsatser av artiklarna. Jag ser 

det ändå som en styrka i den bemärkelsen att flera av artiklarna utgår från tidigare forskning.  

 

Två studier svarade direkt på mina frågeställningar i kunskapsöversikten, vilket kan ses som en 

svaghet. Amendum, Li, Fitzgerald, Hall, Fitzgerald, Creamer och Head - Reeves (2009) studie 

visar, att lärarna visste vilka elever som var svaga läsare, och att dessa elever hade speciella 

undervisningsbehov, och behövde läsa i smågrupper. Likaså kunde lärarna anpassa 

undervisningen för de högpresterande eleverna. Gruppinstruktionen blev därmed ett svar på 

elevernas läsnivå. Även Klicpera, Seifert, Schwab och Gasteiger (2016) studie hade som syfte 

att undersöka hur lärare tillgodoser elevers olikheter och individuella behov i läsundervisning. 

Styrkan i deras studie är, att forskarna gavs möjlighet att göra en stor sammanställning över ett 

stort antal tillfällen över en längre tidsperiod, vilket påverkar resultatets relevans och 

trovärdighet. Dock undersökte de andraspråksundervisning. I enstaka studier sjunker 

tillförlitlighet pga.  bristen på lärarengagemang. Exempelvis beskriver Alatalo (2011) att hon 

delade ut enkätfrågor till lärare, vilka skulle besvaras under undervisningsfri arbetstid. Lärarna 
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kände stor stress, då de skulle svara på frågorna, vilket gjorde att många lärare uteblev av den 

orsaken, vilket kan ses som en svaghet. Däremot i Amendum, Li, Hall. Fitzgerald, Creamer och 

Head- Reeves (2009) studie framkommer, att lärarna deltog av eget intresse och av frivillighet, 

vilket kan ses som en styrka. 

 

Tre av studierna är kvasiexperimentella med intervention b.la. Klicpiera, Seifert, Schwab och 

Gasteiger (2016). I dessa studier utgick forskarna från ett annat material eller 

undervisningsmetod, vilket ökar tillförlitligheten, eftersom det går att se om den undersökta 

gruppen, där metod eller material används har gett effekt. Det har då skett en förändring i 

samband med interventionen, vilket kan ses som en styrka i sammanhanget. Trots att 

interventionerna gav goda resultat, valde en skola att återgå till traditionsenlig undervisning, 

vilket kan ses som en svaghet. Interventionen gav forskaren inblick i hur lärare använde och 

omsatte metoder i praktiken. Lärarens kunskap och kompetens framhävdes och utvecklades. 

Men det fanns också påverkansfaktorer bl.a. lärare i undersökningen, som upplevde 

implementeringen som en skyldighet, och genomförde därför lektionerna ytligt. Resultaten 

försvagas ytterligare p.g.a. studiernas generaliserbarhet. 

Resultatdiskussion 

Flera av kunskapsöversiktens studier svarar inte direkt utan endast indirekt på min 

frågeställning, om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsning, för att det är många 

bakomliggande faktorer, som påverkar läsinlärningen och läsundervisningen i stort.  Det krävs 

ytterligare forskning, för att förstå samspelet och vilka faktorer, som leder till identifikation av 

problem och framgångsrik läsundervisning. Forskare påtalar betydelsen av att lärare har bra 

kunskaper i läsinlärning. Det framkommer inte i översiktens studier, hur lärare gör för att 

identifiera problem eller hur de arbetar med elevers olika nivåer i läsutvecklingen i 

klassrummet. Jag blev ändå förvånad över samstämmigheten över resultaten i de olika 

forskningsresultaten oavsett vilken metod forskarna använde sig av i sin forskning och var de 

var gjorda.  Samtliga studier i översikten visar, att lärarens kompetens har stor betydelse för 

läsinlärning, men tyvärr också att många lärare saknar tillräckliga lingvistiska kunskaper i 

läsundervisning och även i hur man utvecklar läsningen, när eleven väl har lärt sig att läsa. 

Resultaten visar också att vilka strategier och metoder läraren använder i sin undervisning, 

påverkar motivationen och klassrumsklimatet i stort. Vikten av att skapa tryggt klimat och en 

bra lärmiljö är avgörande för barnens motivation att lära sig att läsa. Det framgår av studierna, 

att lärarens kompetens, kunskap och engagemang är den viktigaste faktorn för att främja 

lärande, men också för att förebygga misslyckanden. Det är en demokratisk rättighet att lära sig 

att läsa, och att alla elever har rätt att lämna skolan med uppnådda mål. Föräldraengagemang 

lyfts också upp i forskningen och bör vara en naturlig del av skolarbetet. Skoltraditionerna 

skiljer sig dock åt i olika länder, vilket gör att det som ses som en självklarhet hos oss, inte ses 

som en självklarhet i andra länder. 

Framtida forskning 

Det går att urskilja många likheter i resultat med studierna. Samtliga forskare i studierna oavsett 

var i världen de är utförda, lyfter lärarprofessionen och betonar vikten av lärarkompetens i 

läsinlärning. Samtidigt påtalar samtliga forskare ett behov av vidare forskning inom området. 

Mer kvalitativa studier som klassrumsobservationer bör göras om lärarnas läsmotivation och 

om orsaken till att vissa lärare är mer engagerade än andra i läsundervisningen. I flera artiklar 

ges förslag på framtida forskning bl.a. nämner Seifert, Schwab och Gasteiger-Klicpera (2015) 

att en framgångsrik läsundervisning måste anpassas till elevernas olika inlärningsbehov, vilket 

kräver förändringar av material, klassrumsmiljö och lärandeinställning. Därför ser gärna dessa 

forskare att framtida forskning inom området väljer lärare, som inte är utvalda av rektorerna, 
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för att undvika fallgropar, som att de som deltar endast gör det p.g.a. att rektorn vill det, samt 

att kvalitativa data som observationer används för att faktiskt se, vad som sker i ett klassrum, 

då ett nytt program implementeras. Flera forskare b.la.  Cohen, Mather, Schneider och White 

(2017) uttrycker behov av experimentella metoder. Även Cayir (2017) påtalar behovet av vidare 

forskning om hur man kan tillgodose behoven hos nya läsare. Lärare behöver stöd i att hantera 

olika effektiva metoder. Samtidigt menar Tarchi och Pinto (2016), att framtida forskning 

behövs för att uppmärksamma hur interventioner kan tillämpas och hur det påverkar läraren, 

men också för att förstå skillnaderna mellan lärandemiljöer och elevers föreställningar. Flera 

studier i den här forskningsöversikten påtalar, att lärarna saknar de färdigheter som behövs, för 

att effektivt undervisa och individanpassa undervisningen i läsinlärning.  Det vore intressant att 

undersöka, hur lärare gör för att möta elevers olika nivåer i läsundervisningen, för att se vilka 

skillnader det finns svensklärare emellan i läsundervisningen. Vidare vore det även intressant 

att undersöka, hur vissa lärare lyckas få en framgångsrik läsande klass. Skolans verksamhet ska 

ligga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför anser jag att det vore bra om 

forskare och skolor kunde samarbeta i syfte att förändra och utveckla lärandemiljön. 
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BILAGA 1 
 

Artikel Syfte Resultat Ytterligare forskning 
A Comparison of 

Schools; Teacher 

Knowledge of Explicit 

Code- Based Reading       

Instruction. 

Syftet är att ta reda på 

vilka kunskaper lärarna 

har om läsinlärning och 

språkstrukturer, särskilt 

när det gäller lässvaga 

elever samt 

användningen av 

kodbaserat 

läsningsprogram.  

Resultatet visar att 

studien stödjer 

påståendet om att lärarna 

inte får den kunskap om 

språkstrukturen och de 

centrala begreppen som 

är adekvata för effektiva 

läsinlärningsmetoder för 

svaga läsare. Studien är 

en pilotstudie för 

framtida forskning och 

ger endast preliminära 

resultat. 

Resultaten visar att 

lärarna saknar de 

färdigheter som krävs för 

att undervisa svaga 

elever.  

Påtalar behov av 

framtida forskning i form 

av experimentella 

metoder inom större 

områden. 

Textual Scaffolds for 

developing Fluency in 

Beginning Readers; 

Accuracy and Reading 

Rate in Qualitatively 

Leveled and Decodable 

Text. 

Syftet är att se om 

nivåanpassade böcker 

bidrar till elevernas 

läshastighet och hur olika 

texter kan användas i 

läsutvecklingssyfte 

Forskningsresultatet 

visar att läshastigheten 

förbättras med böcker 

med högfrekventa ord 

vilket indikerar att val av 

texter av olika slag bör 

innehålla systematisk 

introduktion av ordförråd 

dvs bokstav och 

ljudkomplexitet. 

nej 

Effects of a Whole- Class 

Reading Program 

Designed for Different 

Reading Levels and the 

Needs of L1 and L2 

Children. 

Syftet är att undersöka 

hur lärare tillgodoser 

elevernas olikheter och 

individuella behov i 

läsundervisningen. 

Resultatet visar att 

elevcentrerad 

undervisning samt 

kooperativt lärande är 

utvecklande för 

läsningen.  

Individanpassning är 

viktigt för att kunna möta 

elevers olika nivåer 

framförallt hos de 

lässvaga eleverna. 

Betonar att en 

framgångsrik 

läsundervisning måste 

anpassas till elevernas 

olika inlärningsbehov, 

kvalitativa data som 

observationer behöver 

användas för att faktiskt 

se vad som sker i ett   

klassrum då ett nytt 

program implementeras. 
Which Reading Lesson 

Instruction 

Characteristics Matter 

for Early Reading 

Achievement? 

Syftet med studien är att 

undersöka hur läraren 

undervisar och grupperar 

och även vilka aktiviteter 

och vilket material 

används i läsning. 
 

Varierande resultat. 

Lärarna i studien visste 

vilka elever som 

varsvaga läsare och 

visste därmed även att 

dessa elever hade 

speciella 

undervisningsbehov och 

att eleverna läste bättre i 

smågrupper. Lärarna 

kunde anpassa 

undervisningen för de 

högpresterande eleverna.  

Gruppinstruktionen blev 

således ett svar på 

elevernas läsnivå. 

Ser gärna intervjustudier 

som vidare komplement 

till deras forskning i 

framtiden. 
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Teaching English 

through Stories; A 

meaningful and Fun Way 

for Children to Learn the 

Language. 

 

Syftet är att 

implementera ett nytt 

kursinnehåll. 

Lärare behöver kunna 

behärska lämpliga 

metoder och strategier 

för att kunna möta 

elevers olikheter och 

variera sin 

undervisningspraxis på 

ett roligt och 

meningsfullt sätt utefter 

barnens intressen och 

behov. 

 

nej 

Primary School Pre- 

Service Teachers Self- 

Assessed Competency 

Level of Teaching How 

to Read in Turkey. 

Syftet är att undersöka 

lärarnas kompetensnivå i 

läsundervisning.   

Olika läshinder kan 

förbättras tidigt genom 

effektiv undervisning. 

Planering, organisation 

och uppmärksamhet 

betonas som flera viktiga 

faktorer. 

Grundskolelärare 

behöver stöd för att 

lyckas nå framgång och 

för att kunna tillgodose 

och möta behoven hos 

alla nya läsare. 

Påtalar behovet av vidare 

forskning om hur man 

kan tillgodose behoven 

hos nya läsare.  

Reading Together 

Promoting Reading 

Motivation. 

Syftet är att ta reda på hur 

motivationen gynnas av 

att man läser tillsammans.  

 
 

Resultatet visar att vikten 

i pararbete ligger i social 

interaktion vilket skapar 

engagemang hos både 

lärare och elever. 

Eleverna som deltog i 

programmet förbättrade 

avsevärt sina 

skolprestationer. 

Mer kvalitativa studier 

behövs för att se vilka 

processer påverkar 

förbättringar, interaktiv 

dynamik och lärarnas 

engagemang. 

 
Reciprocal Teaching; 

Analyzing Interactive 

Dynamics in the Co- 

Construction of a Texts 

Meaning 

Syftet är att undersöka 

hur lärandemiljön 

påverkar barnens 

läsutveckling i en 

traditionell nationell 

skola i Italien. 

Resultatet visar att vikten 

i pararbete ligger i social 

interaktion vilket skapar 

engagemang hos både 

lärare och elever. 

Eleverna som deltog i 

programmet förbättrade 

avsevärt sina 

skolprestationer men att 

lärarna återgick till sina 

gamla 

undervisningsmetoder då 

studien var över. 

Framtida forskning 

behövs för att 

uppmärksamma hur 

interventioner kan 

tillämpas och hur det 

påverkar läraren men 

också för att förstå 

skillnaderna mellan 

lärandemiljöer och 

elevers föreställningar. 

Teaching beyond the 

intervention; The 

Contribution of Teacher 

language Extensions to 

Vocabulary Learning in 

Urban kindergarten 

Classrooms 

Syftet med studien är att 

se hur lärare tillämpar 

olika språkstrategier i 

klassrummet och vilket 

kursinnehåll 

pedagogerna använder 

sig av i undervisningen. 

Studien innefattar hur 

läraren anpassar material 

och strategier i specifika 

Resultatet visar att lärare 

som använde sig av 

evidensbaserade 

språkstrategier hade 

elever som hade högre 

poäng. De menar att det 

är kunskap som krävs för 

att få pedagogiska 

ingripanden att fungera.  

En skicklig lärare kan 

Ser framtida forskning 

mot bakgrund av 

studiens resultat i form 

av språkstrategier och 

ordförråd. 
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undervisningssituationer 

kopplade till läsning.  

 

anpassa sin undervisning 

för att tillgodose 

elevernas behov och 

anpassa 

läsundervisningen efter 

elevernas olika nivåer. 
Association between 

reading Skills, interest in 

Reading, and Teaching 

Practice in First Grade 

Undersöka sambandet 

mellan läsflyt, läsning 

och 

undervisningspedagogik 

och 

klassrumsnivå samt se 

om det finns skillnader 

på elevstyrd och 

lärarstyrd undervisning 

och hur det påverkar 

inlärningen. 

Resultatet visar att 

elevcentrerad 

undervisning gagnar 

läsundervisningen, att 

eleverna lär sig på ett 

bättre sätt om de är 

aktiva och kan bygga 

upp kunskap som tar 

hänsyn till barns intresse 

istället för lärarcentrerad 

undervisning. 

Elevcentrerad 

läsundervisning höjde 

både läsförmågan och 

intresset för läsning. 

Studien visar även att 

läraren har en central roll 

i undervisningen genom 

att stödja eleverna och 

diskutera med dem.  

nej 

Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1–

3. Om lärares 

möjligheter och hinder. 

 

Syftet med studien var att 

ta reda på vad som 

hindrar eller möjliggör en 

bra läsundervisning.   

 

Resultatet visar att 

lärarstudenter behöver få 

kvalificerad utbildning i 

läsinlärning och att 

högskolor och universitet 

bör satsa mer på 

läsinlärning än vad som 

görs i dag. Lärare faller 

ofta tillbaka på 

traditionsenlig 

undervisning trots att de 

studier som utförts visar 

sig ge goda 

studieresultat. 

Vill göra en 

interventionsstudie inom 

och utanför 

lärarutbildningen om 

lärarstudenternas 

språkkunskaper.  

Läsförmågan bland 9–

10-åringar: betydelsen 

av skolklimat, hem- och 

skolsamverkan, 

lärarkompetens och 

elevers hembakgrund 

Syftet med studien är att 

undersöka effekter av 

skol-och 

klassrumsklimat, hem-

och skolsamverkan samt 

effekter av hembakgrund 

och av lärarkompetens. 

Resultatet visar att 

klasser skiljer sig åt 

p.g.a. elevers 

hembakgrund och 

läsprestation. Andra 

skillnader som kommer 

fram är olika tryggt 

klimat och 

föräldrasamverkan, men 

även lärarens kompetens. 

Påtalar behovet av att 

forska om 

lärarkompetensens 

betydelse med avseende 

på skolprestationer och 

andra faktorer i skolan 

utifrån en longitudinell 

design för att kunna 

fastställa kausalitet. 
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