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1 Inledning 

 
Barn i dagens samhälle möter redan i unga år ett enormt informationsflöde, vilket 

ställer stora krav på dem, inte bara vad gäller att läsa utan också att förstå det de 

läser.  För att eleven, som läroplanen Lpo94 (Skolverket 2008b) föreskriver, ska 

kunna tillägna sig kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att på så 

vis bilda sig och skapa beredskap för livet, krävs det att eleven själv är aktiv i sitt 

lärande. Genom det ökar möjligheten att nå läroplanens mål angående att utveckla 

vanan att självständigt uttrycka välgrundade ställningstaganden. På så vis blir 

eleverna delaktiga i samhällets utveckling och manas till eget ansvarstagande. 

Förståelsen är därmed en viktig aspekt av barns utveckling, ur såväl ett individuellt 

perspektiv som ur ett samhällsperspektiv, eftersom det är i förståelsen barnets 

utgångspunkt för utveckling ligger. Samtidigt talar bland annat Liberg (årtal okänt)1 

om att det är på väg att uppstå en ny form av läs- och skrivsvårigheter. Det handlar 

om barn som inte har problem med avkodningen, men däremot med att aktivt ta till 

sig och förstå innehållet i det de läser, vilket i våra ögon gör att syftet med själva 

läsningen går förlorad, eftersom läsning går ut på att förstå vad texten förmedlar. 

Säljö (årtal okänt)2 framhåller att läsning kan ses som en form av kommunikation 

och betonar att man måste förstå vad man läser för att kunna bli en god läsare. Det 

här har fångat vårt intresse, då vi ser läsförståelse som en viktig aspekt av barns 

utveckling och som någonting som i hög grad kommer att beröra oss i vår framtida 

yrkesroll. Genom undersökningen vill vi lyfta fram vad som är betydelsefullt i arbetet 

med barns och elevers läsförståelse, för att på så vis synliggöra hur vi på bästa sätt 

kan verka för en optimerad läsförståelseutveckling i arbetet med förskolebarn och 

elever i grundskolans tidiga år. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Liberg intervjuas på internetsidan www.forskning.se och något publiceringsdatum står ej att finna. 

2 Säljö intervjuas på internetsidan www.forskning.se och något publiceringsdatum står ej att finna. 
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1.1 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur man arbetar med läsförståelse i förskolan 

och i grundskolans tidiga år, samt om och i så fall hur det skiljer sig i arbetssätt 

mellan dessa verksamheter. Vi vill också ta reda på hur pedagoger tänker kring detta 

arbete, samt om det praktiska arbetet skiljer sig eller inte ifrån deras tankar.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

I undersökningen söker vi svar på följande frågor: 

• Hur arbetar man med läsförståelse i förskolan och grundskolans tidiga år?  

• Skiljer sig arbetssätten åt i dessa två verksamheter?   

• Hur tänker pedagoger kring läsförståelsearbete och går dessa tankar i linje 

med verksamhetens faktiska utformning? 

 

 

2 Bakgrund 

 
I detta kapitel behandlas först läsning och läsförståelse ur olika aspekter. Därefter är 

bakgrunden indelad i avsnitt utifrån olika aspekter som alla påverkar läsförståelsen 

hos barn och sist behandlas de nationella styrdokumenten med avseende på barns 

och elevers språkutveckling.  

 

 

2.1 Läsprocessen  

 
I Nationalencyklopedin beskrivs läsning så här: 
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läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 

och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmo-

ment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller 

känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga med-

delanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. 

(Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/247273, hämtad 2009-03-16) 

 

Elbro (2004:26ff) talar om läsning på detta sätt då han framhåller att läsprocessen 

kan indelas i två huvudgrupper: avkodning, genom vilken man identifierar de skrivna 

orden, och språkförståelse, som tillför ordens betydelse till sammanhanget i texten. 

Han säger samtidigt att språkförståelse i sig inte är unikt för läsning, utan att den 

omfattar alla beståndsdelar man behöver för att kunna skapa sig en föreställning 

genom de ord man uppfattat, såväl auditivt som visuellt. Språkförståelse i läsning är 

vetskap om meningarnas uppbyggnad, underförstådda budskap, språkliga bilder, 

kontextuell kunskap, samt kännedom om författaren och dennes synsätt. Elbro 

menar vidare att avkodning och språkförståelse är beroende av varandra och att 

läsfärdigheten uteblir om en av dem saknas. Ejeman och Molloy (1997) framhåller att 

läsningens två huvudkomponenter, avkodning och förståelse, är mycket nära 

relaterade till varandra och att avkodningen måste automatiseras för att läsprocessen 

ska bli lika verkningsfull som att lyssna till ett talat språk. Om läsprocessen säger 

även Larsson, Nauclér och Rudberg (1992:11) att den består av de två komponenterna 

avkodning och förståelse, genom vilka man identifierar orden respektive tolkar dem. 

Larsson m.fl. påtalar också att vana läsare har både automatiserad avkodning och god 

förståelse, vilket gör att de kan kompensera vid eventuella brister i texten. Ejeman 

och Molloy (1997) framhåller att läsförståelsen är den mest betydande beståndsdelen 

i läsinlärningsprocessen. De menar att budskapet är det väsentliga och att läsningen 

bör betraktas som en del av den totala språkutvecklingen, inte som en enskild, 

teknisk förmåga, och menar därmed att den mest betydelsefulla uppgiften är att 

gynna en fortlöpande progression av elevens läsförståelseförmåga. 

 

2.2 Läsförståelse 
 

Läsförståelse är ett slags kompetens som enligt Bråten (2008:11ff) är helt avgörande i 

ett kunskapssamhälle som vårt, både inom utbildningssystemet och utanför. Inom 

utbildningssystemet är det viktigt med förståelse av olika texttyper för att eleverna 
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ska kunna tillägna sig kunskaper. Utanför utbildningssystemet är det av minst lika 

stor vikt att kunna förstå det man läser, för att kunna bli fullt delaktig i samhälle och 

arbetsliv. Reichenberg (2008:11) skriver på samma sätt att god läsförståelse är 

förutsättningen för att nå goda studieresultat, samt grunden för ett livslångt lärande 

och ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Bråten framhåller att för att kunna vara 

delaktig i demokratiska processer och påverka beslut som rör levnadsvillkor, måste 

samhällsmedborgare kunna förstå det de läser. Läsförståelse är således något som 

tangerar utbildningsverksamhetens kärna liksom engagemanget i det moderna 

kunskapssamhället, enligt honom. 

Bråten (2008:13ff) definierar läsförståelse så här: ”Läsförståelse är att utvinna 

och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.”. Han 

skriver vidare att denna till synes enkla definition innehåller två aspekter av 

begreppet läsförståelse, vilka båda är grundläggande. Den ena är att kunna hitta och 

få fram den mening som författaren vill förmedla med texten, den bokstavliga 

meningen, genom att noggrant läsa igenom texten. Bråten säger att förståelse dock 

inte enbart handlar om att ta emot författarens och textens förtillverkade mening, 

utan att det också är avgörande att läsaren utifrån texten och sina egna erfarenheter 

skapar ny mening. Läsaren måste aktivt interagera med texten och på så vis skapa ny 

mening, med gamla kunskaper som grund, vilket enligt Bråten ger en djupare 

förståelse. Borgström (2006:60) refererar till Samuelsson som påtalar att en av 

läsförståelsens förutsättningar är att behärska ordavkodningen, men framhåller 

samtidigt att förståelsen likväl är beroende av ett stort ordförråd, ett ”mentalt 

lexikon” (Borgström 2006:60) och en god omvärldskunskap, för att man ska kunna 

läsa mellan raderna. Han framhåller vidare att läsaren behöver kunna använda sina 

egna förkunskaper och erfarenheter för att förstå text och för att kunna utveckla god 

läsförståelse. Enligt Borgström säger Samuelsson också att ett rikt ordförråd och egna 

erfarenheter är en förutsättning för god läsförståelse, oavsett om man läser själv eller 

lyssnar till texten.   

 

2.3 Förmågan att förstå 
 

Ejeman och Molloy (1997) påtalar att fattningsförmågan beror på flera olika 

beståndsdelar och ger som exempel bland annat bakgrund, erfarenheter och intellek-

tuell förmåga. De skriver att vi hela tiden stöter på ord som vi behärskar lästekniskt, 
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även om vi inte förstår dem, men menar samtidigt att ingen kan förstå allting hela 

tiden eftersom fattningsförmågans beståndsdelar varierar med bland annat ålder. 

Läsförståelseutvecklingen pågår hela livet, medan det är viktigt att snabbt lära sig att 

avkoda ord, alltså att klara den tekniska processen, för att kunna ta sig an det man 

läser automatiskt, vilket i sig underlättar förståelsen, men om man har svårigheter 

med att avkoda texten, blir förståelsen lidande (Ejeman och Molloy 1997). 

Reichenberg (2008:11) talar om elever med svårigheter att förstå textinnehåll 

och framhåller att de karaktäriseras av att de kan avkoda de lästa orden relativt väl, 

men att de inte förstår det de läser. Borgström (2006:61) refererar till undersök-

ningar som visar att elevantalet med läsförståelseproblem är högre än elevantalet 

med dyslexi. Även Liberg (årtal okänt) talar om läsförståelsesvårigheter och beskriver 

en ny typ av läs- och skrivsvårigheter som innebär att elever inte förstår vad de läser, 

trots att de inte har några svårigheter med avkodningen. Enligt Reichenberg kan 

denna företeelse medföra problem för individerna, då mycket av skolans lärande 

bygger på att eleverna hämtar information från olika tryckta texter. Om de inte 

förstår det de läser, utan ständigt misslyckas, kan deras självbild utvecklas negativt 

och skapa oro inför att misslyckas i läsning. Detta kan göra att eleverna hamnar i en 

ond cirkel (Taube 2000), där de presterar lägre än sina egentliga förutsättningar, 

något som på sikt påverkar samtliga skolämnen negativt. 

Angående läsning säger Ejeman och Molloy (1997) att det har stor betydelse att 

elever inte tappar tron på sig själva och sin förmåga. De menar att man bör lägga upp 

läsundervisningen så att samtliga elever får erfara att deras språk och erfarenheter är 

tillräckligt bra att bygga vidare på, vilket enligt dem kan motverka att elever känner 

utanförskap i skolan. Eriksen Hagtvet (2006:81) skriver att man som läsare, oavsett 

om man läser eller lyssnar, måste vara aktiv som medskapare av textens innehåll 

genom att i texten lägga in egna tolkningar, även om det är författaren som har 

bestämt innehåll och uppbyggnad. Detta instämmer Taube (1997) i då hon framhåller 

att rikligt läsande gynnar automatiseringen av avkodandet, samtidigt som läsaren 

vänjer sig vid ett skriftligt uttryckssätt och utökar sitt ordförråd. Detta tillsammans 

menar hon gynnar läsförståelsen, men förutsätter samtidigt att läsaren är aktiv i 

läsandet genom att sätta det lästa i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Ett aktivt läsande åstadkoms genom elevens egen motivation, samtidigt 

som elevens motivation främjas av att texten är relaterbar till hans/hennes egen 

verklighet vilket gör det lättare för eleven att vara aktiv i läsningen 
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2.4 Förförståelse och motivation 
 

Ejeman och Molloy (1997) skriver att förförståelse gör det lättare att förstå en text. 

Med förförståelse menar de att man när man läser en text, aktiverar och sorterar sina 

tidigare erfarenheter och förkunskaper i förhållande till den lästa texten och 

sammanhanget i vilket texten blir läst. En god förförståelse gör att avläsningen inte 

behöver ägnas så mycket tid, utan den fyller ut och hjälper till att skapa en uppfatt-

ning om helheten. Läsförståelse kräver en, medveten eller omedveten, bearbetning av 

såväl förförståelse som avläsning (Ejeman & Molloy 1997). Elbro (2004) menar att 

man genom att tala om ett ämne innan man läser om det, eller läsa första delen av 

texten för eleverna för att därefter diskutera deras förväntningar om fortsättningen, 

aktiverar ämneskunskaperna, vilket har visat sig vara ett bra stöd för läsförståelse-

svaga elever. Det är också viktigt att läsaren ställer frågor till texten och på så vis är 

aktiv i sitt meningssökande. I detta är det ovidkommande vilka frågor som ställs, så 

länge de är riktade mot huvudbudskapet i texten. Det är också ovidkommande om det 

är en läsande läsare eller en lyssnande läsare som ställer frågorna (Elbro).  

Elbro (2004) skriver att det är viktigt att lärare anpassar texterna efter elever-

nas nivå, eftersom en för svår text kan göra att eleverna tappar lusten att läsa. En 

alltför tung text kan vara störande för en god läsare, medan det för en nybörjare kan 

innebära att motivationen att läsa helt försvinner, genom att textens betydelse helt 

uteblir för dem. Den viktigaste förutsättningen för att hitta sammanhang i texter är 

dock att man kan skapa en inre föreställningsbild för att sammanfoga de enskilda 

delarna. Det verkar vara ett allmänt problem för somliga elever att hitta sin 

förförståelse och använda den för att få sammanhang i texten. Vidare påpekar Elbro 

att det finns bevis för att ju tidigare man aktiverar elevens väsentliga förförståelse, 

desto mer utbyte får eleven av texten.  

 

 

2.5 Högläsning  
 

Enligt Eriksen Hagtvet (2006:206ff) finns det forskare som menar att högläsning har 

stor betydelse för skriftspråksutvecklingen. De säger samtidigt att det är viktigt att 

vuxna inte bara ser högläsning som ett sätt att motivera och förbereda eleverna för att 

utveckla sitt skriftspråk vid skolstarten, utan även som en grund för olika slags sam-
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tal. Enligt dessa forskare finns det fördelar med att föra en dialog om texten, före, 

under och efter läsningen; förväntningar på boken skapas genom att samtala med 

barnen innan läsningen, så att barnens tankearbete kring bokens bilder och innehåll 

sätts igång; under läsningen bör läsaren stanna upp emellanåt, för att samtala om 

handlingen och eventuella svåra ord; efter läsningen bör man tillsammans reflektera 

över boken och innehållet, samt låta barnen återberätta och fundera fritt kring vad 

som skulle kunna komma att hända i boken. Vid detta tillfälle är det också viktigt att 

barnet får återkoppling på sina tankar, genom att den vuxna kommenterar och för-

djupar barnets svar, eftersom det främjar barnets utveckling av sådana lässtrategier 

som är betydelsefulla då de så småningom ska läsa en text för att lära sig något 

(Eriksen Hagtvet).  

Även Bjärbo och Nasiell (2007) framhåller vikten av att läsa högt för barn. De 

menar att högläsning är det bästa sättet att öka ett barns språkmedvetenhet och att 

man bör fortsätta läsa högt även sedan barnet lärt sig att läsa. Bjärbo och Nasiell 

påtalar även vikten av att samtala kring texternas innehåll, samt även kring hur 

barnet kände och tänkte om texten. De säger också att det är betydelsefullt att även 

samtala före läsningen, för att öka barns läsmotivation, liksom att samtalet kring 

texten bör fortgå såväl under som efter läsningen. Vidare skriver de att det är viktigt 

att barn får läsa på sina egna villkor och att man aldrig får tvinga ett barn att läsa, 

eftersom det kan göra att barnets läslust avstannar, något även Svensson (2005:25) 

påpekar vad gäller barns lust att lyssna till läsning, då hon menar att läsning ska vara 

en kravlös och positiv upplevelse för barnet. Svensson menar också att det är 

betydelsefullt att vid högläsning anknyta till något som barnet kan relatera till, då det 

ger en större upplevelse och ett rikare språk. Det är även viktigt att föra en dialog 

kring den lästa texten, dels för att det ökar läsupplevelsen, dels för att det kan 

synliggöra barns tankar och uppfattningar om texten. Barn uppfattar kanske inte 

innehållet på samma sätt som den vuxna, men det är viktigt för vuxna att erfara hur 

barn uppfattat det som förmedlats och påpekar att barnet kan ha tagit till sig något av 

värde, även om det inte är detsamma som textens egentliga budskap (Svensson 

2005). 

Enligt Liberg (2006:42) är gemensam läsning en upplevelse som kan vara 

utgångspunkten för fortsatt dialog utanför lässtunden. Liberg refererar till Flood 

[1977] som menar att det mest betydelsefulla med högläsning är samtalet kring texten 

och påpekar att det inte är den vuxnes högläsande som i första hand stöder barnets 
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läslärande. Enligt Liberg anser Flood även att barnet behöver involveras i berättelsen 

och interagera med den som läser högt, för att utveckla tankar och idéer och koppla 

dessa till tidigare erfarenheter.   

 Elbro (2004) skriver att högläsning troligen förknippas med goda effekter, 

eftersom det hänger samman med närhet och bra upplevelser. Högläsning kan också 

öka barns kunskaper och ge dem nya perspektiv på världen. Detta menar han skulle 

kunna ha god inverkan på barns egen läsförståelse på längre sikt, men påpekar 

samtidigt att högläsning inte har någon större betydelse för deras första läsutveck-

ling. Elbro ser högläsning som något positivt vad gäller barns språkliga utveckling, 

genom att ordförrådet och uttrycksregistret utökas, samtidigt som han menar att det 

endast förbereder barnets läsutveckling i begränsad utsträckning. Enligt Lundqvist 

(1995)  kan högläsning vara det enda sättet för läsovilliga och -svaga att ta del av en 

berättelse, samt att kunna delta i de påföljande samtalen. Lembke ([1995] 1997) 

skriver att högläsning är det enda sättet att erhålla läsupplevelser för barn i lägre 

åldrar, vilket i sin tur kan skapa läslust som blir en drivande kraft till att börja läsa 

själva.  

 

 

2.6 Arbetssätt 
 

Ejeman och Molloy (1997) anger tiden som en särskilt betydelsefull faktor vad gäller 

grundläggande läs- och skrivinlärning. Under hela grundskoletiden måste det finnas 

tid för läsning och läsundervisningen inte får anses färdig när eleverna lämnar exem-

pelvis år 3. Läsandet är en språklig aktivitet och att texten bör ha en djupare innebörd 

för läsaren, snarare än endast en teknisk funktion. Detta gör att läsaren kan samspela 

med texten och på så vis bygga upp helhetsbeskrivningar i förhållande till såväl texten 

som sin verklighetsstruktur. Det är också viktigt att avsätta tid för att arbeta gemen-

samt med texter, till exempel i form av samtal eller skapande arbete, så som drama, 

bild eller skrivande. På så sätt kan eleverna utmanas att reflektera över vad de har 

läst och därigenom arbeta vidare med väsentliga frågor (Ejeman & Molloy).  

Enligt Borgström (2006:69ff) säger Reichenberg3 att barn kontinuerligt måste 

läsa på gränsen till sin egen förmåga för att utvecklas som läsare, i stället för att alltid 

                                                   
3 Borgström har intervjuat Reichenberg och flera andra forskare inom olika områden, samt återger 
dessa i sin text. 
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läsa på en nivå där de känner sig bekväma. Lärarnas arbetssätt kan inverka på elever-

nas läsning och därför ska lärare inte själva vara de som tar mest plats i samtal vid 

textgenomgångar, eftersom det inte uppmuntrar elevaktivitet.  Lärarna bör inte heller 

överskatta elevernas läsförståelseförmåga, genom att låta dem läsa och bearbeta 

texter endast på egen hand. Vidare bör lärare ha regelbundna, strukturerade text-

genomgångar med eleverna, vilket anses vara grunden för att de ska utveckla en god 

läsförståelse, och dessutom måste lärare göra passiva elever mer aktiva. Genom att 

öva upp sin läsförståelse får eleverna ökade möjligheter att fördjupa sina omvärlds-

kunskaper (Borgström).  

En viktig del av läsförståelsearbetet är, enligt Taube (1997), jämte stimulans till 

litteraturläsning allt verksamt klassrumsarbete där man samtalar om och skriver ord, 

eftersom ett alltför litet ordförråd är ett stort hinder för god läsförståelse. Ejeman och 

Molloy (1997) tycker att vi bör eftersträva att ha det befintliga ordförrådet som ut-

gångspunkt för att försäkra oss om att eleverna har förstått och utifrån det gå vidare 

till ord och texter som är okända för dem. Detta för att läsförståelse består av tanke-

färdigheter på olika nivåer, vilket gör det till ett komplicerat förlopp. För att främja 

förståelsen bör man diskutera och ställa frågor kring betydelsen av ord och uttryck, 

samt låta eleverna träna på att använda nya ord i meningsfulla sammanhang, öva på 

uppmärksamhet och på så sätt öka läsförståelsen. Ejeman och Molloy talar om dialo-

gen i klassrummet och framhåller att klassrumsklimatet främjas av gott om tillfällen 

till samtal om sådant som är viktigt för barnen, genom att det bland annat skapar god 

kontakt. Alla barn får möjlighet att utveckla språk och tanke genom dialogen, vilket 

även ger ökad möjlighet till den vuxnes förståelse för barnets värld och tankesätt. 

Dialogen och talet har större betydelse för elevernas personlighetsutveckling än man 

tror. Klassrumsdialogen kan vara avgörande för elevernas insatser och framgång i 

skolan, för deras självuppfattning och självkänsla, samt för deras kunskaper och 

färdigheter, beroende på vilket sätt pedagogerna bemöter elevernas tal och tankar. 

Bemötandet formar elevernas identitet på ett många gånger avgörande vis, varför det 

är viktigt att läraren planerar den gemensamma interaktionen i klassrummet så att 

den inbegriper såväl faktakunskaper som sociala och relationsmässiga uppgifter. 

Klassrummet ska sjuda av språkverksamheter, så som att diskutera, argumentera, 

kritiskt värdera, lösa problem och konflikter i dialog med varandra, samt att lära 

känna varandra. Språket ska vara i centrum via både handling och tänkande, inte 

bara via tänkande. Genom samtal får läraren många möjligheter att observera barns 
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beteende och språk, samt detaljer i dessa, vilka kan vara viktiga att veta i läsinlär-

ningssituationen. Det är endast genom samtalet som läraren kan uppfatta om eleven 

på allvar har förstått och ser det som är viktigt och användbart i det lästa (Ejeman & 

Molloy).  

 

 

2.7 Samtalet  
 

Enligt Einarsson (2004:269ff) är de kommunikationsmönster som har utvecklats i 

skolan ofta svåra att förändra, delvis beroende på att det finns föreställningar om hur 

ett samtal i klassrummet ska gå till. Det är läraren som startar samtalen genom en 

viss struktur som anger ramarna för arbetet. Einarsson jämför samtalet i klass-

rummet med ett bollspel, till vilket vissa regler hör. Till exempel är det läraren som 

ställer frågor, på vilka eleverna svarar, varvid läraren på något vis värderar svaret. I 

spelet får eleverna inte heller värdera lärarens drag eller spela bollen mellan sig, allt-

så inte diskutera sinsemellan, såvida inte läraren har anmodat ett nytt underordnat 

spel, så som en gruppdiskussion. Bollen – rätten att ta till orda – ska istället alltid gå 

tillbaka till läraren. Dock sammankopplas ordet samtal inte i första hand med den 

kommunikation som många ser som karaktäristisk för skolans lektioner, där läraren i 

huvudsak har rätten att fråga och värdera svar och eleven har till uppgift att ge förut-

sägbara svar, vilka kan bedömas som rätt eller fel. Istället förutsätts en större jäm-

likhet mellan de samtalande för att ordet samtal ska kunna användas naturligt 

(Einarsson). Dysthe (1996) menar att lärande utvecklas i dialoger och ser ett dialo-

giskt klassrum som en förebild. Där använder läraren samspelet för att främja 

lärande och eleverna inser att de kan lära av sina klasskamrater, liksom att de själva 

har något att tillföra. Genom interaktion och gemensamma reflektioner uppstår nya 

kunskaper.  

Aukrust (2008) framhåller att barn genom samtalet lär sig att vara språkanvän-

dare, det vill säga att lyssna på och förstå vad andra säger och att själva medverka i 

samtalet på så sätt att andra får stöd för att förstå det man själv säger. Enligt Aukrust 

är det sådana strategier som är nödvändiga för att barnen senare ska bli goda läsare. 

De förståelsestrategier som barn lär sig att använda genom att delta i och lyssna på 

samtal, så som att fråga om okända ord, är något som barn kan ha nytta av när de 

senare kommer i kontakt med texter av olika slag (Aukrust). Enligt Arnqvist 
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(1993:61ff) måste den som lyssnar förstå innebörden av vad den talande säger, för att 

ett samtal ska kunna fortsätta. Det räcker därmed inte med att endast kunna svara på 

tilltal eller med att ställa följdfrågor med ämnesanknytning, utan de som samtalar 

måste också kunna uttrycka sig klart och tydligt. Förmågan att uttrycka sitt budskap 

klart och tydligt utvecklas under förskoleåren (Arnqvist). Enligt Aukrust är det viktigt 

att ett barn får höra nya ord när det utvecklar sitt ordförråd, men pedagogen måste 

vara medveten om hur barnet möter de nya orden. Pedagogen bör också vara upp-

märksam på om barnet genom kontexten eller samtalskontexten kan förstå vad ordet 

betyder. Svåra och nya ord kan vara en utgångspunkt för samtal om dess betydelse 

och det är en viktig språklig erfarenhet att vara delaktig i att definiera eller förklara 

vad något innebär.  Barns ordförråd främjas när de exponeras för många nya ord i 

sammanhang med mycket tolkningsstöd och när de uppmuntras att delta i kognitivt 

utvecklande samtal som väcker deras intresse. Det kognitivt utvecklande samtalet 

kan bland annat omfatta att bidra med definitioner, utveckla förklaringar och att 

kunna vara med och skapa berättelser. En annan viktig aspekt är att samtal om 

textteman kan bidra till att interaktionen mellan barn och vuxen omfattar ord som 

vanligtvis inte finns i deras vardagsspråk (Aukrust 2008). Enligt Arnqvist är det 

viktigt att ett barn har både språkliga och kognitiva färdigheter, för att det ska kunna 

kommunicera med en motpart. Han framhåller också att det för ett barn är kognitivt 

och språkligt mycket arbetsamt att delta i en dialog, samt att man som vuxen kan 

bidra till att den kommunikativa förmågan utvecklas genom att i samtal hjälpa dem 

att föra dialogen framåt.  

Garme (1992) menar att alla samtal på sätt och vis är kunskapssökande, då 

människor samtalar för att få veta något och alltid erhåller ny kunskap i någon form 

genom att samtala. Nya kunskaper och insikter uppkommer genom att människor 

delar sina tankar och erfarenheter i samtal och påtalar vikten av att barn i skolan får 

använda samtalet på sådant sätt. Samtal är detsamma som interaktion och om 

samtalet saknar förutsättningar för interaktion blir kommunikationen meningslös. 

Därmed är samspelet mellan dem som talar det väsentliga, varför det är viktigt att 

skapa interaktionsförutsättningar även i skolarbetet, såväl mellan elever och lärare 

som mellan elever och elever. Interaktionen mellan elever har betydelse ur både 

sociala och kognitiva aspekter. I den kognitiva interaktionen fördjupas och uppstår 

kunskap, genom att eleverna delar sina tankar, antaganden och erfarenheter. I den 

sociala interaktionen uppstår en förståelse för hur samspelet mellan människor fun-
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gerar och vilken betydelse språket har för detta, vilket hör ihop med den personliga 

utvecklingen. Garme säger också att läraren i sin undervisning bör skapa utrymme 

för att språkarbetet ska få den effekt som eftersträvas, vilket även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006:73) talar om vad gäller barn i förskolan. De menar 

att det är pedagogen som har till uppgift att möta och utmana varje barn med 

utgångspunkt i individens språkliga utveckling. 

 

 

2.8 Den tidiga läsutvecklingen 
 

I kommunikation med andra utvecklar barn flera förmågor innan de lärt sig läsa, som 

de senare har nytta av i sin läsning, enligt Arnqvist (1993:108). I kommunikation 

måste man kunna dra slutsatser, uppfatta betydelser och göra tolkningar, samt att 

barn är relativt duktiga på detta i sitt talande. Dessa kunskaper kan de senare 

använda sig av i sin läsning (Arnqvist). Liberg ([1994] 1997) framhåller att barns 

läsinlärning vanligen inte börjar vid sju års ålder, liksom att ett barns intresse för 

läsning inte är begränsat till en viss tid på dygnet. Tvärtom kan intresset att pröva sig 

fram uppstå i olika åldrar och sammanhang. Hon skriver också att barn måste få mer 

utrymme för gemensamt läsande, skrivande och språklekande, i såväl förskola och 

skola som fritidshem, än vad som är vanligt idag. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006:76) påtalar att förskolebarn bör ha en möjlighet att läsa, skriva och berätta på 

sitt eget sätt under dagen, både under den fria leken och i den styrda verksamheten. 

De säger också att det viktigaste inte är att man läser, utan hur man läser för barn 

och att man under läsandet bjuder in barnet till att vara delaktig i läsandet, genom att 

prata om bokens innehåll, budskap, bilder och symboler. Svensson (2005:31) påtalar 

även vikten av att tala om bilderna när man läser bilderböcker. Barnen lär sig mycket 

genom detta: former, färger, lägesord, samt att man genom att samtala kring bilderna 

ökar barns delaktighet i läsandet genom att deras mentala aktivitet höjs. Svensson 

säger vidare att barn själva måste få tala för att öva upp sin språkförmåga, liksom att 

bildsamtalet är ett sätt för den vuxna att ta reda på om barnen har förstått ord, 

begrepp och berättelsens innehåll.  

Enligt Aukrust (2008) är det viktigt att veta att god läsförståelse kan hänföras 

till de språkliga förmågor som ett barn utvecklar redan före skolstarten. Det har 

framkommit att ett barns talspråkliga utveckling i förskoleåldern kan säga någonting 
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om barnets senare läsförmåga och att det sannolikt är så att ett barn med ett 

välutvecklat talspråk i förskolan, kommer att ha utvecklat en god läsförståelse längre 

fram. Aukrust framhåller också att en amerikansk forskargrupp har dragit slutsatsen 

att språkstimulansen i förskolan är väsentlig vad gäller vilka barn som behärskar 

läsning och vilka som på sikt utvecklade lässvårigheter i skolåldern. Vidare nämner 

Aukrust att det verkar finnas ett samband mellan ett väl utvecklat talspråk i förskolan 

och en accelererad språkprogression, samt att det tidiga talspråket ger en grund för 

senare talspråklig kompetens, vilket i sin tur är betydelsefullt för läsförståelsen. 

Genom att ge barn goda grunder för att utveckla talspråket, kan förskolor bidra till att 

utveckla grunden för barns senare läsförståelse. 

 

 

2.9 Styrdokumenten 
 
Enligt Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket 2008a) ska förskolan lägga stor 

vikt vid att stimulera barns språkutveckling, samt ta tillvara och uppmuntra deras 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Språk och lärande är oskilj-

aktiga, vilket också gäller språk och identitetsutveckling, och lärande ska utgå ifrån 

interaktionen mellan barn och vuxna, likväl som att barn lär i samspel med varandra. 

Strävansmålen uttrycker bland annat att varje barn ska utveckla och känna trygghet i 

sin identitet, utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera, samt uttrycka 

sina åsikter. Varje barn ska också utveckla ett omfångsrikt och varierat talspråk, sin 

kommunikationsförmåga och förmågan att formulera sina tankar. De ska också 

utveckla sitt begrepps- och ordförråd och sin förmåga att leka med ord, samt sitt 

intresse för skriftspråk, liksom sitt intresse för symboler och deras kommunikativa 

användbarhet. 

Skolan har enligt Lpo94 (Skolverket 2008b) uppdraget att se till att varje elev 

får utveckla sina möjligheter att kommunicera, vilket sker genom goda möjligheter 

att samtala, läsa och skriva, och genom det utveckla tilltro till sin språkliga förmåga. 

Enligt Skolverket är språk, lärande och identitetsutveckling nära förbundna.  Skolan 

ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, samt utvecklar 

tilltro till sin egen förmåga. Eleverna ska också inse betydelsen av att vårda sitt språk, 

samt utveckla ett rikt och nyanserat språk. Vidare ska eleverna utveckla sin förmåga 

att lyssna, argumentera, diskutera, reflektera och kritiskt granska och värdera på-
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ståenden och förhållanden. När eleverna slutar skolan ska de behärska det svenska 

språket, kunna uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, samt kunna lyssna och läsa 

aktivt. 

I både Lpfö98 (Skolverket 2008a) och Lpo94 (Skolverket 2008b) föreskrivs att 

läraren ansvarar för att eleven får stöd i utvecklingen av sitt språk och sin kommu-

nikationsförmåga.  

Enligt kursplanen i svenska (Skolverket 2000) är ett av skolans viktigaste 

uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling, då deras språk-

förmåga är väsentlig inte bara för arbetet i skolan utan även för elevernas fortsatta liv 

och verksamhet. Ämnesutbildningen i svenska har till syfte att möjliggöra för eleven 

att använda och förbättra sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att 

erfara och lära av skönlitteratur, teater och film. Språket har också stor betydelse för 

den personliga identiteten och svenskämnet har till uppgift att stärka denna hos 

eleverna. I strävansmålen uttrycks bland annat att skolan i sin undervisning ska 

sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att i kommunikation med andra uttrycka 

tankar och känslor som olika texter ger upphov till samt stimuleras till att värdera 

och reflektera över dessa. Eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 

uppleva texter av olika slag. De ska även lära sig att på egen hand och i samspel med 

andra använda tänkande, erfarenheter och språkliga färdigheter för att skapa och 

befästa kunskap. Eleverna ska tillägna sig och bearbeta texter, vilket kan ske genom 

exempelvis drama, avlyssning, bildstudium och rollspel, istället för att endast utgå 

ifrån läsning. Svenskämnet ska utveckla elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka 

texter, vilket i ett vidgat textbegrepp – utöver skrivna och talade texter – även 

omfattar bilder. Kursplanen uttrycker att språket utvecklas i socialt samspel med 

andra människor och att det är av grundläggande betydelse för lärandet, i såväl tal 

som skrift. Med hjälp av språket växer elevernas förmåga att reflektera och förstå 

omvärlden och genom att använda sitt språk i meningsfulla kontexter kan de 

förbättra sina språkfärdigheter. I slutet av tredje skolåret ska eleverna bland annat ha 

uppnått målen att kunna återberätta handlingen, muntligt eller skriftligt, i lästa 

texter. De ska också utifrån egna och andras erfarenheter, bilder och texter kunna 

samtala om frågor och ämnen med utgångspunkt i dessa, genom att ge kommentarer, 

ställa frågor och framföra egna åsikter (Skolverket).  
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3 Metod  

 
I detta kapitel presenterar vi vilka forskningsmetoder vi har använt oss av och varför. 

Vi beskriver också hur vi har gjort urvalet till vår undersökning och hur vi har gått till 

väga för att samla in och analysera data. Vidare redogör vi för undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet, samt belyser de etiska ställningstaganden vi har beaktat i 

undersökningen.  

 

 

3.1 Forskningsansats  

 
Studien har genomförts som en kvalitativ undersökning, på så vis att huvuduppgiften 

för ett kvalitativt synsätt är att tolka och förstå resultaten som uppkommit, istället för 

att generalisera (Stukát 2005). Det stämmer överens med vårt intresse att dels tolka 

samstämmigheten mellan lärarens tankar och faktiska beteende, dels skönja even-

tuella skillnader i arbetssätt mellan olika verksamheter. Undersökningen avgränsas 

till att endast omfatta två skolor i Mellansverige, där sju enkäter har distribuerats och 

fyra observationer har genomförts. Enkäterna hade till syfte att visa pedagogernas 

tankar kring sitt arbete med läsförståelse, samt att nå en djupare förståelse av 

resultatet, vilket är utmärkande för ett kvalitativt synsätt (Stukát 2005).  Även 

observationerna är karaktäristiska för en kvalitativ metod och de har gjorts hos flera 

pedagoger, med syftet att upptäcka ett samband mellan pedagogernas tankar och det 

faktiska arbetet.  

 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi kombinerade datainsamlingsmetoderna osystematisk observation och ostruk-

turerad enkät och gjorde därmed en så kallad metodtriangulering för att belysa 

problemområdet från flera synvinklar. Detta kan vara ett sätt att synliggöra hur de 

olika metoderna förhåller sig till och stödjer varandra (Stukát 2005). Den huvud-

sakliga fördelen med detta är att man får tillgång till fler data, vilket troligen ökar 
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kvaliteten på undersökningen (Denscombe 2000). Syftet med observationerna var att 

påvisa vad som faktiskt sker i klassrummets läsundervisning, vilket är vad metoden 

med fördel kan användas till (Denscombe 2000; Stukát 2005). Riskerna med att 

observera är dels att det mänskliga minnet har vissa brister och därmed inte har 

möjlighet att komma ihåg allt vad vi ser, samt att det finns ett mönster i minnets sätt 

att sortera, då minnet är selektivt (Denscombe 2000). Vidare är perceptionen selek-

tiv, vilket betyder att minnet filtrerar sinnesintrycken så att informationsmängden 

begränsas. Den som observerar påverkas av sitt känslomässiga och fysiska tillstånd, 

vilket också kan inverka på hur man uppfattar omvärlden (Denscombe 2000).  

För att ta reda på hur lärarens uppfattning om läsförståelse och läsförståelse-

arbete ser ut har vi använt en ostrukturerad enkät (Stukát 2005), vilket är ett 

frågeformulär med öppna frågor som den tillfrågade själv formulerar svaren till, som 

datainsamlingsmetod. Syftet var inte att nå många informanter eller att samla in ett 

stort antal data, utan att ta del av pedagogers uppfattning om sitt eget tänkande kring 

läsförståelse. Vi valde denna metod för att undvika vår egen påverkan på informan-

terna, något som kallas intervjuareffekten (Stukát 2005). Vi utformade en enkät med 

öppna frågor (bilaga 2), där informanterna själva fick formulera svaret, och hoppades 

därmed att få svar där informanterna har fått tillfälle att tänka igenom frågorna och 

sin åsikt eller sitt eget ställningstagande. (Denscombe 2000; Stukát 2005) Denna 

metod kräver visserligen en relativt stor ansträngning av respondenten, vilket kan 

vara en nackdel med öppna frågor, men det ger samtidigt respondenten möjlighet att 

fundera över hur svaren ska formuleras, vilket å andra sidan kan vara en fördel. 

Troligen skulle intervjun som datainsamlingsmetod göra det möjligt att fördjupa de 

svar som lämnats, men samtidigt vet vi av erfarenhet att tiden i både förskola och 

skola är knapp, vilket kunde ha medfört att det hade blivit svårare att finna 

informanter eller att intervjutillfällena skulle präglas av stress, vilket skulle ha kunnat 

medföra att svaren inte skulle ha blivit genomtänkta. Enkätfrågorna utformades 

utifrån två av våra frågeställningar och syftade till att ta reda på hur pedagogerna 

tänker om och säger sig arbeta med läsförståelse. Alla pedagoger har fått samma 

frågeformulär oavsett vilken verksamhet de arbetar i. Enkäterna distribuerades efter 

observationerna för att inte pedagogernas arbetssätt skulle påverkas av de frågor vi 

ställde.  
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3.3 Urval  
 
Efter att ha bestämt vad som skall observeras, måste forskaren besluta sig för vilket 

urval han/hon skall använda (Stukát 2005). Vi har medvetet gjort urvalet för under-

sökningen utifrån frågeställningarna, för att dels ta reda på hur man arbetar med 

läsförståelse i förskola och grundskolans tidiga år, dels om och i så fall hur arbets-

sätten skiljer sig åt mellan förskola och skola, och dels för att kunna jämföra hur 

pedagogers arbetssätt förhåller sig till hur de tänker kring sitt arbete. Vi valde att göra 

fyra observationer i två olika rektorsområden, vilka ligger i olika kommuner i Mellan-

sverige, för att få en större spridning i resultatet. De grupper vi valt för observation i 

förskolan är grupper med äldre barn, 3−5 år, eftersom vi tror att man arbetar mer 

synligt med läsförståelse i språkutvecklingsarbetet där, jämfört med i småbarns-

grupper, 1−3 år. I grundskolans tidiga år har vi valt att observera i år 2, eftersom vi 

ville att eleverna skulle ha kommit en bit på väg i sin läsutveckling. Pedagogerna i 

undersökningen är utvalda utan hänsyn till ålder, kön, år i yrket eller utbildning, 

däremot är de samtliga yrkesverksamma i de åldersgrupper vi vill studera. För att 

kunna undersöka hur pedagogernas tankar om sitt arbete hänger samman med hur 

de faktiskt arbetar, har vi valt att lämna enkäter till de pedagoger som undervisade 

vid observationstillfällena. Vi har också valt att distribuera enkäten till ytterligare 

några pedagoger, vilka är verksamma inom samma åldersgrupper, för att få ett bre-

dare perspektiv på hur man tänker kring och säger sig arbeta med läsning och läsför-

ståelse. Vi valde att genomföra undersökningen på våra partnerskolor eftersom vi 

redan hade en etablerad kontakt med både barn/elever och pedagoger där, vilket 

också påverkade antalet klasser i år 2, då de undersökta klasserna är de enda som 

finns på skolorna. 

 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Inför undersökningen tog vi kontakt med informanterna till enkäten via telefon, mejl 

och genom att uppsöka ett par av dem personligen. Vi presenterade oss, vår under-

sökning och syftet med den. Vid den första kontakten talade vi också om att vi var 

intresserade av att observera i de verksamheter som pedagogerna arbetade i och 
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talade samtidigt om att vi skulle dela ut enkäten först efter observationen och varför 

vi ville göra det. Samtliga tillfrågade var mycket tillmötesgående och positiva till att 

delta och gav sitt medgivande till både enkät och observationer där det var aktuellt. 

Eftersom vi ville observera läsförståelsearbete bokade vi observationstider till till-

fällen då pedagogerna tänkt sig att arbeta med detta.  

Observationerna genomfördes i klassrumsmiljö respektive förskolesamling. Vid 

det ena observationstillfället i grundskolans år 2 observerade vi två klasser som sam-

arbetade med läsförståelse. Där var eleverna indelade i nivågrupper utifrån läsför-

måga, vilket medförde att vi fick tillfälle att observera flera olika grupper som kommit 

olika långt i sin läsutveckling. I den andra grundskolan observerade vi en grupp i år 2. 

Genom att vi var två som observerade kan risken för variationer beroende på indivi-

duell perception antas ha minskat. Risken för en möjlig kontrolleffekt (Denscombe 

2000) som innebär att de observerade ändrar sitt beteende på grund av vår närvaro 

finns, men enligt undervisande pedagoger verkade vår närvaro inte påverka eleverna 

märkbart, vilket ökar chansen för att den naturliga miljön har bevarats. Det finns 

vidare en risk att pedagogerna påverkades av att vi var där, vilket i så fall inte visade 

sig, men det är samtidigt svårt att avgöra. 

De fyra observationerna utfördes under en veckas tid och enkäterna distribue-

rades personligen till respektive pedagog under samma vecka, efter varje observa-

tionstillfälle. När vi distribuerade enkäterna talade vi uttryckligen om att undersök-

ningen var frivillig och att informanterna kunde välja att, när som helst, avbryta sitt 

deltagande utan att motivera varför. Informanterna hade en vecka på sig att svara på 

enkäten från och med den dag de erhöll den. Detta fungerade väl bortsett från att vi 

endast erhöll svar från sex av de sju informanterna. Eftersom alla informanter var 

positiva till att delta vid den inledande kontakten, samt vid överlämnandet av 

enkäterna, var detta bortfall tämligen oväntat.  

Vid tre av de fyra observationerna, två i förskolan och en i grundskolan, höll vi 

oss i bakgrunden och observerade sittande en bit ifrån själva gruppen. Vid den fjärde 

observationen, i grundskolans år 2 där man arbetade i nivågrupper, observerade vi 

också i bakgrunden, men med skillnaden att vi rörde oss emellan olika 

grupprum/klassrum för att kunna se de olika gruppernas arbete. Vi förde båda våra 

egna anteckningar och hade ingen kommunikation oss emellan under observa-

tionerna. Vi antecknade ostrukturerat det som vi under observationen definierade 

som läsförståelsearbete och det som vi bedömde som betydelsefullt för vår 
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undersökning, både vad gäller eleverna och pedagogen, samt eventuella störande 

moment eller händelser runt omkring grupperna. Efter varje observation gick vi 

igenom våra respektive anteckningar för att jämföra och diskutera våra iakttagelser 

medan vi hade dem i färskt minne. 

 

 

3.5 Analysmetod 
 
När materialet samlats in bearbetade vi det på följande sätt: anteckningarna från 

observationerna sammanställdes till en text som beskriver vad vi såg och i analysen 

kopplades observationerna till de förkunskaper forskningsbakgrunden har givit oss.  

Vid analysen av enkäterna sammanställde vi svaren från förskolans respektive 

grundskolans informanter var för sig och lyfte fram det som var relevant för under-

sökningen. Enkäterna jämfördes med resultatet från observationerna, för att upp-

täcka eventuella skillnader/likheter mellan pedagogernas tankesätt och hur de fak-

tiskt arbetar. Utifrån frågeställningarna har vi även försökt att identifiera eventuella 

skillnader i arbetssätt mellan verksamheterna förskola och grundskola. 

 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet kan förklaras som tillförlitligheten i mätningar eller hur väl verkligheten 

speglas i de data som insamlats (Stukát 2005; Denscombe 2000), medan validitet är 

detsamma som hur väl ett mätinstrument mäter det man vill mäta (Stukát 2005). 

Observation tycks vara ett tillförlitligt sätt att ta reda på vad som faktiskt sker i en 

situation, vilket ger en hög validitet. Det att vi inte använde oss av något observati-

onsschema skulle kunna minska reliabiliteten. Samtidigt har vi inte undersökt ett 

visst beteende eller en viss företeelse, utan har koncentrerat oss på att definiera 

faktorer och skeenden som har betydelse för det vi undersöker, i det här fallet 

läsförståelsearbete, vilket kännetecknar en god pedagogisk observation (Björndal 

2005:141). Det faktum att vi var två personer som observerade samtidigt minskade 

risken att relevanta händelser förbisågs, vilket ökar reliabiliteten. Genom att vi har 

hållit oss i bakgrunden kan det anses att den naturliga miljön har bibehållits, vilket 
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ökar chansen att de data vi samlat in speglar verkligheten, alltså att reliabiliteten är 

hög. 

Vad gäller enkäten kan det finnas en risk att vi har tolkat informanternas svar 

fel eller att informanterna har tolkat frågorna på ett annat sätt än det som avsågs, 

vilket i båda fallen skulle innebära att validiteten minskar. Enkäten distribuerades 

efter varje observationstillfälle, vilket troligen bidrog till att informanterna inte 

ändrade sitt beteende utifrån enkätfrågorna, varför reliabiliteten kan anses vara hög. 

Samtidigt kan det finnas en risk att informanterna justerade sina svar utifrån den 

förgående observationen. 

Undersökningarna har genomförts i två olika rektorsområden, vilket gör att 

resultatet blev något mer generellt än om de hade genomförts endast i ett område, 

vilket i sin tur borde öka undersökningens reliabilitet. Även validiteten kan antas vara 

hög genom det att vi har lämnat enkäter till pedagoger i samtliga observerade 

grupper och genom det kunde vi ta reda på hur pedagogerna faktiskt arbetade i 

förhållande till hur de säger att de gör.  

 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (årtal saknas) har 

följande beaktats i undersökningen:  

Samtyckeskravet, vilket betyder att de som deltar i en undersökning äger rätten 

att bestämma över sin medverkan, på så vis att vi talade med pedagogerna i förväg 

och frågade om de ville delta i undersökningen. Då vi lämnade ut enkäten talade vi 

uttryckligen om att deltagandet var frivilligt och att man kunde välja att avstå även 

sedan man tagit del av enkätfrågorna. Informationskravet, vilket innebär att 

forskaren skall informera berörda parter om syftet med forskningsuppgiften; 

konfidentialitetskravet, med innebörden att alla uppgifter om de personer som ingår 

i undersökningen, skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna 

skall förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem; nyttjandekravet, vilket innebär 

att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas i forsk-

ningssyfte. De tre sistnämnda kraven informerade vi skriftligen om, på försättsbladet 

till enkäten (Bilaga 1), samt förtydligade dem genom att informera muntligt vid 
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observationstillfällena, samt vid överlämnandet av enkäten för att understryka de 

etiska ståndpunkterna. 

 

4 Resultat 

 
Resultatredovisningen inleds med en sammanställning av enkätsvaren. Först redo-

visas resultatet från förskolans pedagoger, vilka vi kallar Anna, Britta, Cilla och Doris 

och därefter från grundskolans pedagoger, vilka vi kallar Eva och Fia.  Svaren har 

strukturerats utifrån pedagogernas tankar om läsförståelse och läsförståelsearbete. 

Därefter redovisas resultatet av observationerna i förskola respektive grundskola.  

 
 

4.1 Enkät förskola – tankar om läsförståelse 

 
I enkäten, som besvarades av fyra pedagoger från två förskolor, svarar samtliga att 

läsförståelse innebär bland annat att barnet förstår hur ord är uppbyggda, dels av 

bokstäver, dels av fonem, och att orden i sin tur bildar meningar. Alla fyra pedagoger 

talar om att barnet måste knäcka koden för läsning. Anna, Britta och Cilla talar 

särskilt om ordförrådets betydelse för såväl ordförståelse som läsförståelse. Doris 

nämner att läsförståelse är att förstå det man lyssnar på och nämner att barnen ska 

ha förståelse för såväl det muntliga språket som det skriftliga, vilket även Anna och 

Britta instämmer i. Anna och Britta kopplar samman läsförståelse med språklig ut-

veckling och Cilla talar om vikten av att barnet själv har intresse för bokstäver och 

ord, samt att de blir medvetna om att dessa bär mening. Alla pedagogerna tycker att 

läsförståelse påverkas positivt av att barnet får god tillgång till texter av olika slag, 

samt att barnet dels får lyssna till berättelser, ramsor och sånger, dels att barnen har 

tillgång till böcker som de själva kan bläddra i för att se text och bild. Pedagogerna är 

också överens om att det är mycket viktigt att samtala med barnen så att de får 

synliggöra och reflektera över sina tankar kring texter. Vidare nämner pedagogerna 

vikten av att väcka barns nyfikenhet för att höja den inre motivationen. Det fram-

kommer också att det är viktigt att ha varierade arbetssätt och att stimulera flera 

sinnen när språket förmedlas.  Det som pedagogerna ser som viktigast för att öka 

barns läsförståelse vid läsning är att låta barnen få rikligt med högläsning och att låta 
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barnen bearbeta texterna med sina egna ord eller bilder, samt att pedagogen hjälper 

till med att skriva ner barnens tankar så att de synliggörs för omvärlden. Pedagoger-

na tycker också att det är betydelsefullt att ha ett medvetet språkutvecklande arbets-

sätt som upplevs lustfyllt av barnen, samt att barnen upplever trygghet i den miljö de 

arbetar i.  

 

 

4.2 Enkät förskola – tankar om läsförståelsearbete 

 
Pedagogerna i förskolan anger att de arbetar med läsförståelse varje dag. Det gör de 

genom att läsa ofta och i varierade former, till exempel ur bilderböcker, kapitel-

böcker, rim- och ramsböcker, samt flanellografsagor. Britta arbetar medvetet med 

bokstavspåsar genom vilka barnen får upptäcka en bokstav i taget. Både Anna och 

Britta sjunger också mycket med barnen och förtydligar innebörden med rörelser och 

de säger att de förstärker barnens intryck av sagan genom att använda sig av hand-

dockor och andra små figurer under berättandet. Det framkommer också att en 

förskoleavdelning för närvarande låter barnen dramatisera en text de läst, för att öka 

läsförståelsen. Pedagogerna uppger vidare att de efter läsning bland annat låter 

barnen rita det som de har uppfattat genom läsningen. Anna och Britta brukar skriva 

ner det som barnen säger att de har ritat och under tiden som pedagogen skriver ner 

texten talar de högt, för att barnen ska få höra vad texten betyder. Samtliga pedago-

ger använder sig av rim och ramsor i arbetet, för att på så sätt öka barnens språkliga 

medvetenhet, och Britta säger uttryckligen att hon inspireras av Bornholmsmodellens 

arbetssätt som att till exempel klappa stavelser och lyssna på var i orden ljuden finns. 

Anna och Britta låter barnen öva på att berätta något i grupp inför varandra. Detta 

gör man en gång per vecka för att barnen ska få öva på att återge något de varit med 

om, vilket syftar till att så småningom kunna återge innehållet i en text. Samtliga 

pedagoger diskuterar svåra ord med barnen vid läsningen. Alla pedagogerna 

framhåller olika former av vardagssamtal i det språkliga arbetet, såsom boksamtal 

och reflekterande samtal. 

Det som styr pedagogernas arbetssätt är bland annat läroplanen Lpfö98 och de 

anger att deras arbetssätt syftar till att ge barnen så goda förutsättningar för läs- och 

skrivinlärning som möjligt. Det framkommer också att arbetssätten syftar till att 
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synliggöra för pedagogen vad barnen har förstått och att varierade arbetssätt har för 

avsikt att öka barnens motivation. 

 

 

4.3  Enkät grundskola – tankar om läsförståelse 

 
Fia säger att läsförståelse innebär att eleverna kan minnas, förstå och återge något de 

tidigare har läst. Eva talar också om förståelse för ord och uttryck, samt för vad texten 

vill förmedla och att genom det erhålla en läsupplevelse, samt att få behållning av 

texten. Hon framhåller också att det innebär att kunna läsa mellan raderna. De 

faktorer som påverkar läsförståelsen hos eleverna är enligt Fia vilken förförståelse 

eleverna har och hur man i skolan arbetar med läsförståelse. Eva nämner påverkans-

faktorer som elevens motivation, samt att texterna håller rätt nivå och att de väcker 

elevens intresse. Hon framhåller också att lästräning är viktigt och att de flesta 

behöver mycket lästid. Jämte detta säger hon att elevens ordkunskap och förmåga att 

behärska språket är viktiga faktorer, liksom elevens tidiga språkutveckling. Eva 

menar vidare att förskoleåldern spelar stor roll för en senare läsförståelseutveckling 

och att det under denna tid är viktigt att ha läsande förebilder, samt att ofta få lyssna 

till högläsning, men även att ha en god hörsel och att kunna tala rent. Hon framhåller 

att det är särskilt viktigt för eleven att läsa mycket, för att utveckla en god 

läsförståelse.  

 

 

 

4.4 Enkät grundskola – tankar om 

läsförståelsearbete 

 
Båda pedagogerna anger att de arbetar gemensamt med läsförståelse i klassen, för att 

kunna diskutera och förklara svåra ord och uttryck. Fia arbetar i större utsträckning 

med frågor till texterna, för att träna elevernas minne och deras förmåga att 

återberätta, och samtalar med eleverna om hur meningar kan formuleras utifrån 

deras svar. Hon svarar även att hon arbetar medvetet med elevernas förförståelse. 

Detta arbetssätt är det som pedagogen tycker har gett bäst resultat för läsförståelsen. 
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Eva uppger att eleverna får läsa mycket, vilket hon menar är bra för läsförståelsen 

eftersom det ger bra flyt i läsningen. Hon säger också att eleverna arbetar i grupper 

utifrån den nivå de har nått i läsningen, det vill säga utifrån hur flytande de kan läsa, 

och i grupperna samtalar man även om texterna, om innehåll och ordförståelse, 

under och efter läsningen. Eva motiverar valet av arbetssätt med att det är tryggt för 

eleverna att läsa högt tillsammans med elever som är på samma nivå, samt att det ger 

pedagogen vetskap om elevernas utveckling. Hon säger samtidigt att eleverna också 

arbetar skriftligt med läsförståelse, genom att svara på frågor till lästa texter. Båda 

pedagogerna uppger att de arbetar med läsförståelse såväl individuellt som i grupp. 

 

 

4.5 Observationer förskolan  

 
Den första observationen i förskolan gjordes i en grupp med enbart 5-åringar, under 

cirka 30 minuter vid en förmiddagssamling. Inledningsvis satte sig barnen på sina 

förutbestämda platser och Britta förklarade varför vi (observatörer) var där. Barnen 

verkade inte bry sig så mycket om oss, utan verkade agera normalt. Britta inledde 

samlingen med att berätta om dagens kommande händelser, medan barnen åt frukt. 

Tillsammans läste de almanackan och pratade runt om dagens datum och namnsdag, 

samt om den månad som var aktuell och slutligen om dagens väder. Därefter fick alla 

barn i tur och ordning säga sitt namn och klappa stavelser till det. Britta pratade med 

barnen om antalet stavelser i namnet och alla klappade en gång till tillsammans. 

Sedan tog hon fram en så kallad ”bokstavspåse” ur vilken hon tog upp föremål på 

bokstaven g. Föremålen visades upp och alla barn fick gissa vad det var de såg. När 

rätt ord nämndes bekräftades det av Britta. På några av föremålen fanns det ord-

bilder fasttejpade, till exempel på giraffen. Barnen visste inte från början vilken 

bokstav det handlade om. När Britta hade plockat ur och ställt några av föremålen i 

påsen på golvet, frågade hon barnen om de visste vad föremålen hade för begynnelse-

bokstav och alla verkade på det klara med att det var bokstaven g som var dagens 

bokstav. Efter det visade hon en lapp med Gg och frågade barnen om de visste vilken 

som var ”stora” respektive ”lilla” g. Britta samtalade därefter med barnen om hur 

bokstaven såg ut, stor och liten, varefter hon visade flera föremål. I detta moment 

tryckte hon på g-ljudet. Sedan visade hon ordbilder för några av föremålen och 



28 
 

barnen fick bilda par av ordbilden och föremålet som hörde till. Alla barn var 

delaktiga och visade stor entusiasm i övningen. Därefter frågade Britta om något barn 

hade g i sitt namn och var det i så fall fanns – i början, mitten eller i slutet av namnet. 

Sedan visade hon en bild där stora och lilla g också fanns med, samt läste en g-ramsa 

som hörde till bilden. Ramsan lästes högt en gång, men Britta samtalade inte om den 

utan skickade runt bilden ett varv så att barnen fick titta ordentligt. Slutligen hade 

man en rörelsepaus innan det gjordes en stillsam övergång till fri lek.  

Den andra observationen i förskolan gjordes i en grupp med 3-5-åringar, under 

cirka 30 minuter vid en samling före lunch. Barnen satte sig i ring på en matta och 

pedagogen startade en gissningslek, för att tala om vilket barn som skulle dra alma-

nacksbladet. Barnet som blev dagens värd fick berätta om dagens datum och vecko-

dag, samt tala om vilket väder det var för dagen. Hela tiden vävde Cilla in lägesord i 

samtalet och barnet klistrade upp almanacksbladet och en vädersymbol på en vecko-

tavla. Cilla samtalade med barnen om ordbilden och siffrorna på almanacksbladet 

och räknade därefter upp till dagens datum gemensamt. Därefter talade de om 

dagens namn och hur man uttalar det. Efter det räknade Cilla barnen i samlingen 

högt, samt visade konkret med sina fingrar under tiden. När hon räknat alla barn frå-

gade hon dem om de visste hur det talet ser ut. Hon pratade om olika tal, samt om 

addition och subtraktion och kopplade det till hur många barn som var med i sam-

lingen och hur många, och vilka, som inte var närvarande. Därefter drog hon lott om 

vilka två barn som skulle göra ett uppdrag efter lunchen och talade under tiden om 

ordningstal och räkneord. Cilla visade också upp lapparna med namn så att barnen 

fick och säga högt vems namn som stod på lappen. Under hela samlingen talade hon 

mycket medvetet om matematiska begrepp, vilka barnen verkade ha god förståelse 

för. Sedan plockade Cilla fram en ramsbok och barnen fick i tur och ordning välja en 

sida ur boken. Cilla och barnen talade om vilka siffror som fanns i sidnumret, sedan 

läste de den vers som stod på sidan högt tillsammans. Alla barn fick välja varsin vers 

och pedagogen visade även bilden som hörde till. Man samtalade inte om varken text 

eller bild under samlingen. Cilla läste med inlevelse och var mycket noga med att alla 

skulle få välja varsin vers. De flesta av barnen verkade vara mycket väl bekanta med 

boken och visste exakt vilken sida de ville välja, samt kunde även läsa med i verserna 

utantill. Slutligen fick ett barn fritt välja ett ord – vilket som helst – som de andra 

barnen skulle komma på rimord till. De barn som valde att delta kunde säga rimord 
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till ursprungsordet, utom ett barn som sa ett ord utan ljudlikhet vilket inte fick någon 

återkoppling. Samlingen avslutades sedan.  

 

 

4.6 Observationer grundskolan 

 

Den första observationen i grundskolans år 2 genomfördes under cirka 50 minuter 

under den första lektionen på morgonen. Två klasser observerades samtidigt och de 

båda klasserna arbetade tillsammans. Båda klasserna var halvklassindelade, på grund 

av andra aktiviteter i verksamheten, och delades in i nivågrupper utifrån elevernas 

läsförmåga. Varje nivågrupp bestod av 3-7  elever som placerade sig i olika arbets-

rum. Den svagare nivågruppen hade färre elever än de andra grupperna. I de tre 

grupperna påverkades eleverna inte nämnvärt av vår närvaro enligt undervisande 

pedagoger. 

Den första gruppen som observerades var en av två grupper med, enligt Eva, 

bäst utvecklad läsförmåga. Dessa två grupper delade på ytterligare en pedagog4, vil-

ken gick emellan de båda gruppernas rum medan eleverna arbetade självständigt där-

emellan. Eleverna läste tillsammans ur varsitt exemplar av samma bok. Pedagogen 

hjälpte eleverna att komma igång och att hitta var i texten de skulle fortsätta läsa och 

stannade för att lyssna på var och en ett tag.  Eleverna läste högt en och en, ett kort 

stycke ur texten, och under tiden förväntades de andra följa med i texten för att 

kunna ta vid när turen kom och för att kunna hjälpa varandra med svåra ord, vilket 

också pedagogen tydliggjorde. Eleverna frågade om ord som de inte förstod och peda-

gogen tog även upp ord till diskussion, där hon knöt an till elevernas förkunskaper i 

ämnet. När pedagogen lämnade gruppen läste eleverna vidare, med viss brist på 

motivation hos några av dem. De andra eleverna försökte driva arbetet framåt, vilket 

inte helt lyckades. Arbetet stördes samtidigt av att det pågick en instrument-

demonstration i klassrummet intill, vilket gjorde att elevernas uppmärksamhet 

emellanåt drogs till musiken. När pedagogen återvände skvallrade någon av eleverna 

på dem som inte varit motiverade att arbeta med gruppen. Pedagogen hade ett min-

dre samtal om konflikten i läsningen och försökte att utröna vad som hade hänt, på 

ett sakligt sätt. Därefter fortsatte gruppen att läsa och vi fortsatte till nästa nivågrupp. 

                                                   
4 Denna pedagog deltog inte i enkätundersökningen och har därför inte namngivits. 
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När vi började observera i nivågrupp 2 pågick läsförståelsearbetet i gruppen. 

Eleverna hade varsitt exemplar av samma bok, som de läste högt ur en och en i tur 

och ordning. Eva var närvarande hela tiden och tog kontinuerligt upp svåra ord till 

diskussion under läsningen. Då det uppkom ett svårbegripligt ord frågade hon i första 

hand eleverna om de visste vad ordet betydde och om de inte gjorde det förklarade 

hon. Om någon visste betydelsen bekräftade Eva detta i samtalet. Gruppen läste korta 

berättelser med sensmoral och såväl mellan som under och efter berättelserna 

samtalade hon med eleverna om handling, elevernas tankar, erfarenheter och 

förförståelse, samt såg till att alla följde med i texten. Eva ställde också frågor kring 

texternas röda tråd, samt följdfrågor till elevernas svar och styrde såväl samtal som 

läsning, men gav samtidigt eleverna gott om talutrymme. Man samtalade även om 

bilderna, vilket dock verkade mer spontant än planerat.  

Till den tredje nivågruppen kom vi i slutet av lektionen, varför eleverna var 

något rastlösa och trötta. Arbetet höll på att avslutas av specialpedagogen5 som an-

svarade för gruppen. Varje elev hade en bokstavsaffisch med bilder och verser på rim 

och läste högt ifrån denna. Den som behövde fick lässtöd av pedagogen. Eleverna 

läste sedan tillsammans med pedagogen på bokstavsaffischerna. Man samtalade om 

ordens betydelse, hur ljuden låter, samt om rimord och vad det är. Under och efter 

läsningen samtalade pedagogen med eleverna om texternas betydelse. Då en elev inte 

förstod texten gick pedagogen till botten med detta, trots att tiden i det närmaste var 

slut, och förklarade flera gånger på olika sätt tills eleven förstått. Pedagogen bekräf-

tade och berömde eleverna under samtalet. 

Den andra observationen i grundskolans år 2 pågick under en timme. Gruppen 

bestod av 8 elever och en pedagog. Fia började lektionen med att förklara hur lek-

tionen skulle gå till och att de skulle arbeta på ett nytt sätt med läsförståelse idag, 

jämfört med vad de gjort tidigare. Tidigare hade eleverna läst individuellt i egen takt, 

ur samma läsebok, samt arbetat med frågor till den lästa texten, men nu skulle alla 

gemensamt läsa högt ur läseboken. Fia styrde läsningen och gav ordet till eleverna i 

tur och ordning, och började arbetet utan att samtala om texten innan. Eleverna läste 

högt en och en och de som lyssnade förväntades följa med i texten. De som inte ville 

läsa högt för klassen behövde inte göra det. När alla elever hade läst och texten var 

färdigläst, frågade Fia om alla hade förstått, varpå hon läste texten ännu en gång högt 

                                                   
5 Specialpedagogen deltog inte i enkätundersökningen och har därför inte namngivits. 
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för klassen. Fia ställde förtryckta frågor ur läseboken till eleverna, som fick svara och 

visa att de förstått handlingen. Hon talade vidare om hur man kan skriva ett svar med 

flera ord och skrev sedan frågornas svar på tavlan, medan eleverna skrev svaren i sina 

skrivhäften. Man pratade om händelserna i texten tillsammans, samt diskuterade 

även ord i texten och Fia ställde följdfrågor till svaren. Slutligen ställde hon en öppen 

fråga om något som inte går att finna svaret på i texten, utan knyter an till elevernas 

föreställningsvärld och fantasi. Eleverna och Fia samtalade inte vidare om detta, men 

eleverna uppmanades att rita och/eller skriva och berätta om sina tankar i sin 

skrivbok. Eleverna verkade resultatinriktade och ville snabbt bli klara. När alla var 

färdiga övergick klassen till annat arbete. 

 

5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen. Resultaten av enkätunder-

sökningen och observationerna har kopplats till litteraturen, samt därefter jämförts 

för att upptäcka likheter och skillnader. 

 

5.1 Enkät förskolan 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) består läsning av två huvudkomponenter, av-

kodning och förståelse, varav avkodning innebär att man kan känna igen eller identi-

fiera skrivna ord och förståelse är detsamma som hur man tolkar språkliga med-

delanden. Det överensstämmer med förskolepedagogernas uppfattning om vad 

läsförståelse är, då samtliga av dessa svarar att det bland annat innefattar att barnet 

kan förstå hur ord är uppbyggda och att orden i sin tur bildar meningar. Det är även 

förenligt med Doris’ uppfattning om att läsförståelse innebär att förstå det man 

lyssnar på. På samma sätt stämmer förskolepedagogernas uppfattning med vad bland 

annat Ejeman & Molloy (1997) samt Larsson, Nauclér & Rudberg (1992) säger, att 

läsprocessen består av delarna avkodning och förståelse. Elbro (2004) framhåller att 

språkförståelse inte är unikt för läsning, utan att det är något som krävs för att förstå 

de ord man uppfattar både visuellt och auditivt, något som Anna, Britta och Doris 
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också instämmer i, när de säger att barnet ska ha förståelse för såväl det muntliga 

som det skriftliga språket. Anna, Britta och Cilla talar vidare om ordförrådets 

betydelse för både ordförståelse och läsförståelse, vilket samstämmer med Borgström 

(2006) och Taube (1997) som båda påtalar att läsförståelse fordrar ett rikt ordförråd. 

Det samstämmer också med Elbros uppfattning om att det är viktigt för barns 

språkliga utveckling att ordförrådet utökas. Borgström framhåller även att ett rikt 

ordförråd är en av förutsättningarna för god läsförståelse, oberoende av om man läser 

själv eller lyssnar till texten.  

Samtliga förskolepedagoger uppger att de läser ofta för barnen och att de under 

läsningen diskuterar svåra ord, vilket överensstämmer med vad både Taube och 

Elbro menar, att rikligt läsande gynnar ett utökat ordförråd. Enligt förskolepedago-

gerna påverkas läsförståelsen positivt av att man har ett medvetet språkutvecklande 

arbetssätt, där barnen har god tillgång till texter av skilda slag, samt att barnen får 

lyssna till ramsor, sånger och berättelser. Detta är också det sätt som förskolepeda-

gogerna uppger att de arbetar på, vilket samstämmer med det Liberg ([1994] 1997) 

framhåller om att barn behöver mer utrymme för läsande, skrivande och språkle-

kande under dagen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tycker att barn bör 

ges möjlighet att läsa, skriva och berätta på sitt eget sätt, precis som förskolepedago-

gerna säger att barn ska få tillgång till böcker att själva bläddra i, samt att man ska 

låta barnen bearbeta texterna med sina egna ord och bilder. Det menar förskolepeda-

gogerna är viktigast för barnets läsförståelseutveckling och det är också så som de 

uppger att de arbetar. Vikten av riklig högläsning är något förskolepedagogerna talar 

om som betydelsefullt och som de uppger att de ofta ägnar sig åt i verksamheten, 

vilket stämmer väl överens med vad bland annat Elbro säger. Han menar att hög-

läsning är positivt för barns språkliga utveckling och det att högläsning kan öka barns 

kunskaper och ge dem nya omvärldsperspektiv kan ha god inverkan på barns läsför-

ståelse på längre sikt. Förskolepedagogernas uppfattning stämmer även med vad 

Bjärbo och Nasiell (2007) på liknande sätt talar om, att högläsning är det bästa sättet 

att öka barns språkliga medvetenhet.  

Förskolepedagogerna är överens om att samtalet har mycket stor betydelse för 

läsförståelseutvecklingen och menar att barnet genom det får synliggöra och 

reflektera över sina tankar kring texter. Detsamma framhålls av Eriksen Hagtvet 

(2006) som refererar till forskare som menar att högläsning bör vara en grund för 

olika slags samtal och att det finns fördelar med att samtala om texter före, under och 
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efter läsningen. Även Bjärbo och Nasiell (2007) och Svensson (2005) påtalar vikten 

av att samtala kring textinnehåll, samt om hur barn känner och tänker kring texten, 

vilket även det går hand i hand med förskolepedagogernas uppfattning om att synlig-

göra barns tankar och att låta dem reflektera över dessa. I enlighet med detta fram-

håller förskolepedagogerna sitt användande av olika former av vardagssamtal i 

arbetet och ger som exempel boksamtal och reflekterande samtal. Liberg (2006) 

hänvisar till Flood [1977] som framhåller att samtalet kring texten är det mest 

betydelsefulla vid högläsning och att barnet bör interagera med den som läser högt, 

för att utvecklas kognitivt.  

Just som Svensson anser att läsning ska vara en upplevelse som är kravlös och 

positiv för barnet, tycker förskolepedagogerna att man bör ha arbetssätt som barnen 

upplever som lustfyllda. Bjärbo och Nasiell menar att det är betydelsefullt att samtala 

kring texter före läsningen, för att höja barnens läsmotivation, vilket förskolepedago-

gerna instämmer i då de talar om vikten av att väcka barns nyfikenhet i samband med 

läsning, för att på så vis höja den inre motivationen. Det är något även Svensson tan-

gerar då hon påpekar att man aldrig ska tvinga ett barn att lyssna till läsning, då det 

kan göra att barnets läslust upphör. På detta sätt uppger förskolepedagogerna att de 

också arbetar, genom att till exempel variera arbetssätten för att öka motivationen. 

De nämner också att arbetssätten syftar till att synliggöra barnens förståelse, för att 

pedagogerna på så sätt ska få kännedom om vad barnen uppfattat, vilket Svensson 

påtalar som betydelsefullt. Aukrust (2008) hävdar att förskolor kan bidra till att ut-

veckla grunden för barns senare läsförståelse, genom att ge barn goda grunder för 

talspråksutvecklingen. Hon framhåller vidare att det är betydelsefullt att vara med-

veten om att god läsförståelse kan hänföras till de språkförmågor ett barn utvecklar 

före skolstarten, en medvetenhet som förskolepedagogerna visar då de uppger att 

deras arbetssätt syftar till att ge barnen så goda förutsättningar för läs- och 

skrivinlärning som möjligt.  

 

 

5.2 Enkät grundskolan 
 

Fia tycker att läsförståelse innebär att eleverna kan förstå, minnas och återge något 

de läst, vilket också är vad hon uppger att hon arbetar för att främja genom att låta 

eleverna träna sitt minne och återberätta texter, samt svara på frågor till texter. Detta 
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skriver Eriksen Hagtvet (2006) om då hon refererar till forskare som säger att man 

efter läsning bör låta barn återberätta texten. Eva talar också om förståelse för ord 

och uttryck, samt för vad texten vill förmedla. Enligt Bråten (2008) är just det en av 

läsförståelsens aspekter, att ta till sig den mening som författaren vill förmedla med 

texten. Vad gäller förståelsen överensstämmer grundskolepedagogernas uppfattning 

med det Elbro (2004) säger, att förståelsen ger orden betydelse i textsammanhanget. 

Eva talar även om att eleverna ska kunna läsa mellan raderna och få behållning av 

texten, vilket är ytterligare något som Bråten talar om då han säger att läsförståelse är 

detsamma som att erhålla och skapa mening i en text man läser.  

Förförståelse är något som enligt Fia påverkar läsförståelsen och uppger sam-

tidigt att hon arbetar medvetet med elevernas förförståelse, eftersom hon anser att 

det har gett bäst resultat. Enligt Ejeman och Molloy (1997) gör förförståelse att man 

lättare kan förstå en text, samt att läsförståelse kräver en bearbetning av förförståel-

sen, vilket framträder i Fias uppfattning och i det sätt hon uppger att hon arbetar på. 

Eva framhåller att lästräning är viktigt och att eleverna behöver mycket lästid, något 

hon också uppger att hon låter dem få, eftersom hon tycker att det främjar läsförstå-

elsen genom att det ger bra flyt i läsningen. Det samstämmer med Ejeman och Molloy 

(1997) som menar att tiden är synnerligen betydelsefull för den grundläggande läs- 

och skrivinlärningen, samt vidare att det genom hela grundskoletiden måste avsättas 

tid för läsning. Ejeman och Molloy framhåller också att man bör avsätta tid för att 

arbeta gemensamt med texter, på olika sätt, vilket båda grundskolepedagogerna 

uppger att de gör i sitt arbete, i grupp och individuellt.  

Eva anser att läsförståelsen påverkas av bland annat elevens motivation, att 

texterna håller rätt nivå och att de väcker elevernas intresse. Utifrån sin uppfattning 

uppger hon att hon arbetar i nivågrupper med läsförståelse, för att eleverna ska få 

känna trygghet i läsningen genom att läsa med andra elever på samma nivå. Det hör 

samman med att eleverna inte får tappa tron på sig själva och sin förmåga, samt att 

de får uppleva att deras språk och erfarenheter är tillräckligt bra (Ejeman och 

Molloy). Evas tankar om läsförståelsearbete samstämmer också med Elbro (2004) 

som säger att det är viktigt att eleverna får möta texter som är anpassade till deras 

nivå för att behålla motivationen, eftersom textens betydelse kan utebli om nivån är 

för hög.  

Enligt Taube (1997) är allt klassrumsarbete där man aktivt samtalar om och 

skriver ord en viktig del av läsförståelsearbetet, då hon menar att ett bristfälligt 
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ordförråd är ett hinder för god läsförståelse. Det här är förenligt med hur Eva tänker 

kring läsförståelsearbete och betydelsen av elevens ordkunskap, liksom med hur hon 

säger sig arbeta. I enlighet med vad Ejeman och Molloy anser, hävdar Eva vidare att 

hon arbetar med att i nivågrupperna samtala om texternas innehåll, ord och ordbe-

tydelse för att främja en ökad läsförståelse hos eleverna. Eva ser elevernas tidiga 

språkutveckling, samt förmågan att tala rent, som avgörande faktorer för läsförstå-

elseutvecklingen, vilket Aukrust (2008) talar om då hon framhåller att ett välutveck-

lat talspråk i förskoleåldern sannolikt ger en god läsförståelseförmåga längre fram. 

Det samstämmer också med det Liberg ([1994] 1997) påtalar om barns läsinlärning 

och att den vanligen inte tar sin början i 7-årsåldern, utan att intresset att pröva sig 

fram kan uppstå i olika åldrar. Just som Ejeman och Molloy framhåller att samtalet 

ger läraren möjlighet att uppfatta elevens språkliga utveckling, uppger Eva att syftet 

med att samtala i grupp kring texter bland annat är att ge pedagogen vetskap om 

elevernas utveckling.  

 

 

5.3 Observationer 
 

Observationerna i både förskolan och grundskolan visade att pedagogerna arbetar 

medvetet med att utöka barnens ord- och begreppsförråd, vilket bland andra 

Borgström (2006) anser är grunden för god läsförståelse, oavsett om man lyssnar till 

eller själv läser en text. I båda verksamheterna samtalade pedagogerna med barnen 

om ord och begrepp, med skillnaden att pedagogerna i förskolan i större utsträckning 

konkretiserade med hjälp av till exempel ordbilder eller med händerna. Enligt 

Aukrust (2008) är det viktigt att barn får tolkningsstöd då de utvecklar sitt ordförråd 

och möter obekanta ord, vilket sker tydligt i de observerade verksamheterna. I grund-

skolan var samtalet i sig det huvudsakliga tolkningsstödet och man samtalade även 

kring texternas innehåll och betydelse, men arbetade även vidare med att låta elever-

na bearbeta texterna skriftligt.  

Att samtala kring texter man läser eller lyssnar till har stor betydelse för såväl 

språkutveckling som läsförståelseutveckling (Eriksen Hagtvet 2006; Bjärbo & Nasiell 

2007; Svensson 2005; Liberg 2006), vilket visade sig i grundskolepedagogernas ar-

betssätt under observationerna, men inte vid observationerna i förskolan. Dessutom 

är det enligt Eriksen Hagtvet (2006) betydelsefullt att ge barn återkoppling på sina 
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tankar, eftersom det främjar barnets utveckling av viktiga lässtrategier, vilket samt-

liga pedagoger generellt gjorde i samtalen med barnen/eleverna. Vidare visade det sig 

i båda verksamheterna att pedagogerna knöt an till barnens/elevernas erfarenheter 

och verklighet, vilket är en av läsförståelsens grunder (Borgström 2006) likväl som 

det främjar elevens motivation (Taube 1997) vilken i sin tur underlättar för eleven att 

vara aktiv i läsningen. Även Svensson påpekar vikten av att anknyta till något som 

barnet kan relatera till, då det ger en större upplevelse och ett rikare språk. Ejeman 

och Molloy (1997) betonar värdet av att avsätta tid för att arbeta gemensamt med 

texter, till exempel i form av samtal, skrivande eller drama, vilket tydligt visar sig i 

båda verksamheterna. 

 

 

6 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras resultatet och metoden i nämnd ordning. I resultatdiskus-

sionen har vi avhandlat de olika verksamheterna var för sig, samt därefter gjort en 

jämförelse mellan dessa.  

 
 

6.1       Resultatdiskussion förskola 
 
Förskolepedagogerna i vår undersökning är eniga om att läsförståelse innefattar att 

barnet kan förstå hur ord och meningar är uppbyggda, samt att barnet måste knäcka 

koden för läsning för att nå läsförståelse. Några av dem talar också om ordförrådets 

betydelse för både ordförståelse och läsförståelse, samt att barnet måste ha förståelse 

för både muntligt och skriftligt språk. Alla dessa faktorer har stor betydelse för bar-

nets utveckling av läsförståelse, vilket bland annat Ejeman och Molloy (1997) och 

Elbro (2004) framhåller. Vad som förvånar oss något är att endast en av förskole-

pedagogerna säger att läsförståelse är att förstå det man lyssnar på. Visserligen säger 

några av dem att barnet ska ha förståelse för både muntligt och skriftligt språk, men 

det framstår inte som det samma som att verkligen förstå vad man lyssnar till. Just 

förståelsen framhålls av Ejeman och Molloy som en av läsningens mest betydande 

beståndsdelar och den är en faktor som vi tycker borde vara något man förknippar 
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med läsning. Kanske kan det dock vara så att förståelse är något som är självklart för 

pedagogerna, när man talar om läsförståelse, varför flera av dem helt enkelt kan ha 

förbisett det i sina svar. Vidare säger förskolepedagogerna att läsförståelse påverkas 

positivt av att barnen får god tillgång till texter av olika slag och att barnen både får 

lyssna till dem och får möjlighet att själva bläddra i böcker.  

Pedagogerna säger också att det är viktigt att väcka barns nyfikenhet, för att 

höja motivationen, vilket Bjärbo och Nasiell (2007) talar om då de bland annat säger 

att det är betydelsefullt att samtala kring texter före läsningen. Vid observationerna i 

förskolan framkom det dock inte att pedagogerna arbetar motivationshöjande just på 

detta sätt. Förvisso tycktes pedagogerna avse att väcka barnens nyfikenhet i 

samlingarna, men inte genom att samtala kring texterna i direkt samband med den 

läsning som förekom. Det pedagogerna framhåller som viktigast för att barn ska 

utveckla läsförståelse är att låta dem få rikligt med högläsning, vilket bland annat 

Taube (1997) och Elbro (2004) instämmer i, samt att låta barnen bearbeta texterna 

genom varierade arbetsformer. Det säger sig pedagogerna göra och ger som exempel 

att barnen får rita, berätta och dramatisera en text de har läst. Med tanke på att 

pedagogerna säger att de arbetar med läsförståelse varje dag, genom att bland annat 

läsa ofta och i varierade former, och att de framhåller vardagssamtal såsom 

reflekterande samtal och boksamtal, kan det tyckas att det borde ha framkommit 

tydligare vid observationerna. Visserligen läste pedagogerna för barngrupperna, men 

det förekom inga samtal kring texterna vare sig före, under eller efter läsningen, 

vilket exempelvis Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller som 

betydelsefullt. Pramling Samuelsson och Sheridan säger att det mest väsentliga är 

hur man läser, inte bara att man läser, och att man under läsandet låter barnen vara 

delaktiga i läsandet, genom att samtala om budskap, innehåll, bilder och symboler. 

Samtidigt kan det vara så att pedagogerna verkligen lägger stor vikt vid boksamtal i 

vanliga fall och att det vi såg vid observationerna bara var en del av vad som ingår i 

den språkutvecklande verksamheten. Vid observationstillfällena framkom dock att 

pedagogerna medvetet arbetade med att öka barnens ord- och begreppsförråd, vilket 

Samuelsson [Borgström 2006] säger är grunden för god läsförståelse.  

Pedagogerna gav vidare ett stort tolkningsstöd genom att konkretisera med 

hjälp av till exempel ordbilder och händer, vilket underlättar för barnen då de ut-

vecklar sitt ordförråd (Aukrust 2008). Det framkom dessutom att pedagogerna an-

vände sig av rim och ramsor i sitt arbete, samt att de lät barnen öva på att urskilja 
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ordens fonem, klappa stavelser och öva sig på att tala i grupp. Det här är sådant som 

pedagogerna även i enkäten har uppgett att de arbetar med, jämte det reflekterande 

samtalet. Även om vi inte vid observationstillfällena kunde urskilja arbetsformen 

boksamtal var det ändå tydligt att pedagogerna i sitt arbete, i hög grad, använde sig 

av reflekterande samtal. I dessa anknöt de även till barnens erfarenheter, något som 

Svensson (2005) påpekar som betydelsefullt eftersom det ger en vidare upplevelse 

och ett rikare språk. Aukrust (2008) framhåller vikten av att vara medveten om att 

god läsförståelse har ett samband med de språkförmågor som utvecklas i förskole-

åldern, vilket är en medvetenhet som vi ser hos förskolepedagogerna, i såväl deras 

tankar som i deras arbetsätt. Det framgick mycket tydligt att pedagogerna medvetet 

arbetade språkutvecklande, på skiftande sätt, något de också uppger som en viktig 

faktor i arbetet med barn och som de anser är grundläggande för en lyckad läs- och 

skrivinlärning. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion grundskola 
 
Båda grundskolepedagogerna talar om förståelse, dock i skilda ordalag. Den ena talar 

om förståelse endast i den mening att man ska förstå vad man har läst. Den andra 

grundskolepedagogen talar ytterligare om förståelse så som att man ska förstå såväl 

ord och uttryck som textens budskap, samt att kunna läsa mellan raderna. Bådas 

tankar kan ändå sägas samstämma med att man förstår när man som läsare kan ta till 

sig författarens budskap (Bråten 2008) och att förståelsen ger orden betydelse i 

textsammanhanget (Elbro 2004). En av pedagogerna talar om förförståelsens bety-

delse för läsförståelsen, vilket också Ejeman och Molloy (1997) påtalar som betydelse-

fullt, och uppger att hon medvetet beaktar och arbetar med detta i sin undervisning. 

Dock kunde vi vid observationen inte se att pedagogen faktiskt la någon vikt vid 

elevernas förförståelse. Det skulle kunna bero på att pedagogen vid observationstill-

fället introducerade en ny arbetsmetod, vilket kanske medförde att hon förbisåg 

momentet med förförståelse trots att det är hennes uppfattning att det har stor be-

tydelse och att hon i vanliga fall faktiskt skulle ha arbetat med det.  

Den andra grundskolepedagogen framhåller att mycket lästid främjar läsför-

ståelsen, men påtalar också vikten av att eleverna är motiverade och att texterna 

håller rätt nivå. Hon säger vidare att elevens ordkunskap och förmåga att behärska 
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språket är viktiga för läsförståelsen. Denna pedagog framhåller att hon arbetar med 

texterna under och efter läsningen, men nämner ingenting om att aktivera elevernas 

förförståelse innan läsningen, vilket skulle vara betydelsefullt för förståelsen (Eriksen 

Hagtvet 2006; Ejeman & Molloy 1997). I observationerna framgick det dock att ele-

vernas förkunskaper synliggjordes i de samtal som fördes under läsningen. Frågan är 

om det har betydelse för förståelsen när man bearbetar förförståelsen och om inte det 

viktigaste är att man gör det, oavsett om det sker före eller under läsningen. Genom 

att knyta an till elevernas förförståelse gjorde pedagogen eleverna delaktiga, vilket 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är det mest betydelsefulla i 

läsningen.  

Båda grundskolepedagogerna uppger att de arbetar gemensamt med läsför-

ståelse i sina klasser och att de gör det för att kunna förklara och diskutera svåra ord 

och uttryck, på samma sätt som Ejeman och Molloy (1997) framhåller att man bör 

göra. Det är också något som vi såg i observationerna, då båda klasserna arbetade 

gemensamt i grupp med läsförståelse vid observationstillfällena. Båda pedagogerna 

uppgav vidare att de samtalar med eleverna i arbetet med läsförståelse, vilket vi också 

såg under observationerna även om samtalen försiggick på olika sätt. Vid den ena 

observationen utgick pedagogen i huvudsak från läsebokens förtryckta frågor, medan 

det i den andra observationen i större utsträckning hölls öppna textsamtal som knöt 

an till elevernas erfarenheter och tankar. I det fall där pedagogen använde sig av 

förtryckta frågor kan samtalet liknas vid den typ av samtal Einarsson (2004) talar om 

och beskriver som karaktäristisk klassrumskommunikation, där läraren i huvudsak 

ställer frågor och värderar de svar eleverna ger. Precis som Einarsson menar att dessa 

svar är förutsägbara ser vi de förtryckta frågorna som en uppmaning att i texten hitta 

korrekta svar. Einarsson säger att samtalet i stället bör vara mer jämlikt för att kunna 

kallas samtal i dess egentliga mening, vilket även Dysthe (1996) talar om då hon 

säger att det dialogiska klassrummet bör vara en förebild och att lärande främjas 

genom samspel mellan individerna.  

I det fall där man arbetade med läsförståelse i nivågrupper kan samtalen 

däremot sägas vara mer jämlika, eftersom eleverna i större utsträckning aktiverades. 

Det tycks även vara så att man i nivågrupperna har bättre förutsättningar att utgå 

ifrån elevernas befintliga utvecklingsnivå vad gäller valet av texter, vilket enligt Elbro 

(2004) har betydelse för elevernas motivation då en alltför svår text kan göra att 

eleven tappar läslusten. Samtidigt säger Reichenberg (enligt Borgström 2006) att det 
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är viktigt att elever inte alltid läser på den nivå där de känner sig bekväma, utan att de 

kontinuerligt läser på gränsen till sin egen förmåga, för att utvecklas som läsare. 

Reichenberg säger dock att lärare inte bör överskatta elevernas läsförståelseförmåga 

genom att låta dem läsa och bearbeta texterna endast på egen hand. Detta gör arbetet 

med läsförståelse till en balansgång eftersom pedagogen måste ta hänsyn till elever-

nas individuella förutsättningar och genom dessa både utmana och anpassa, vilket 

tycks enklare om man arbetar i nivågrupper. Därför kan nivågrupper vara ett arbets-

sätt att föredra, men samtidigt förutsätter det att man har personalresurser till de 

grupper eleverna ska arbeta i. Om resurser saknas innebär det att eleverna måste läsa 

och bearbeta texterna mer självständigt i grupperna, vilket skulle kunna jämställas 

med att överskatta elevernas förmåga eller möjligen att lägga ett för stort ansvar på 

eleverna att själva förstå det de läser. Om eleverna inte förstår innebär det ett miss-

lyckande, eller i värsta fall upprepade misslyckanden, vilket kan göra att deras 

självbild blir negativ (Borgström [Reichenberg]) och att de hamnar i en ond cirkel 

(Taube 2000) som på längre sikt inverkar negativt på samtliga skolämnen.  Ejeman 

och Molloy (1997) framhåller att samtalet har större betydelse för elevernas person-

lighetsutveckling än man tror och att klassrumsdialogen kan vara avgörande för deras 

individuella utveckling, vad gäller såväl kunskaper och färdigheter som självuppfatt-

ning och självkänsla. Om man ser till det och till att alla samtal på sätt och vis är kun-

skapssökande, samt att man genom samtal alltid erhåller någon form av ny kunskap 

(Garme 1992), ser vi det som mer betydelsefullt att man samtalar även om det skulle 

innebära att samtalet kommer att ske i en större grupp. I en större grupp kan man 

förvisso inte helt och hållet nivåanpassa texten efter individerna, men samtidigt finns 

det stora utvecklingsmöjligheter för elevernas läsförståelse. Genom att pedagogen 

håller regelbundna, strukturerade textgenomgångar skapas tillfällen till samtal i vilka 

eleverna kan aktiveras, vilket i sin tur är betydelsefullt för läsförståelsen (Elbro 

2004).  

Det framstår som att det är samtalet i sig som är det väsentliga för elevernas 

läsförståelseutveckling och även om det är så att pedagogen använder sig av för-

tryckta frågor till en läsebokstext, vilka kan tyckas leda till mindre utvecklande sam-

tal, borde det vara så att ett sådant samtal är att föredra framför inget samtal alls. 

Ejeman och Molloy (1997) påtalar att det endast är genom samtalet som läraren kan 

uppfatta om eleven har förstått, vilket därmed borde gälla alla typer av samtal. Oav-

sett hur samtalet utformas och i vilken typ av grupp det genomförs ger det pedagogen 
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en möjlighet att uppfatta elevens förståelse av den text man bearbetat, vilket i sin tur 

borde vara en förutsättning för att alls kunna vidareutveckla elevernas läsförståelse. 

 

6.3 Jämförande resultatdiskussion 
 

Vi upptäckte inte några direkta skillnader mellan pedagogernas arbetssätt i grund-

skolan jämfört med i förskolan, förutom att barnen i förskolan vanligtvis inte läser 

texterna på egen hand. Samtliga pedagoger kan sägas ha medvetna läsförståelse-

utvecklande arbetssätt, även om deras arbetsmetoder till viss del skiljer sig åt. I båda 

verksamheterna får barnen/eleverna tolkningsstöd, vilket enligt Aukrust (2008) är 

betydelsefullt då de utvecklar sitt ordförråd. Skillnaden är att man i grundskolan har 

samtalet som det huvudsakliga tolkningsstödet, medan man i förskolan även kon-

kretiserar med hjälp av bland annat händer, ordbilder och leksaksfigurer. En annan 

skillnad är att grundskoleeleverna även får bearbeta texter skriftligt på egen hand, 

vilket förskolebarnen av förklarliga skäl vanligtvis inte gör.  

Slutligen kan det också sägas att pedagogerna genomgående i sitt arbete tar 

utgångspunkt i de styrdokument som hör till vardera verksamheten, vilket tydligt 

visar sig i såväl pedagogernas tankar som i deras arbetssätt. Vad som däremot inte 

framgår, bortsett från hos en av pedagogerna, är vilka teorier deras tankar och 

arbetssätt stödjer sig på, vilket skulle ha varit intressant att få ta del av. 

 

 

 

6.4       Metoddiskussion 
 

Vi har i vår undersökning gjort fyra observationer, varav två i förskolan och två i 

grundskolan. Eftersom vi båda deltog i samtliga observationer, tror vi att risken att 

förbise för undersökningen betydande faktorer har minimerats. Det är tänkbart att 

risken kunde ha reducerats ytterligare om vi hade valt att göra videoinspelningar vid 

observationstillfällena, men på grund av svårigheter att få erforderliga tillstånd inom 

undersökningens tidsram valde vi bort denna metod. Vi tror också att undersökning-

en kunde ha fått bättre överensstämmelse med verkligheten om vi hade observerat 

varje grupp under ett flertal tillfällen. Som nu är fallet har vi förvisso fått ta del av det 
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språkutvecklande arbete som bedrivs i verksamheterna, men med tanke på de svar 

som givits i enkäterna kan vi anta att vi endast har sett en bråkdel av det faktiska 

arbetet, delvis eftersom tidsfaktorn har haft avgörande betydelse för undersökningen 

så tillvida att vi haft begränsat med tid på oss att genomföra den. Samtidigt har 

pedagogerna varit styrande vad gäller observationstillfällena, vilket innebär att vi 

gjorde en anpassning efter de scheman som grupperna hade för läsförståelsearbete. 

Genom det antar vi att arbetssättet inte hade tillrättalagts utifrån våra önskemål, utan 

att det vi såg var något som skulle ha skett även utan vår närvaro. Även det att 

enkäterna distribuerades efter observationerna borde ha bidragit till att under-

visningen inte var anpassad efter vad pedagogerna kan ha trott att vi ville se, utan att 

undervisningen gick till så som den vanligtvis gör. Enligt de pedagoger som under-

visade vid observationstillfällena var barnen/eleverna inte nämnvärt påverkade av 

vår närvaro, vilket bidrog till att bibehålla den naturliga miljön. Det kan dels bero på 

att pedagogerna hade förberett barnen/eleverna på att vi skulle komma, dels på att vi 

inför varje observation kom till barn/elevgruppen i god tid innan observationen 

skulle ta sin början för att barnen/eleverna skulle vänja sig vid oss, vilket vi tror 

påverkade undersökningen positivt. 

I undersökningen har vi distribuerat sju enkäter, till för- och grundskolepeda-

goger, av vilka sex stycken besvarades. Samtliga pedagoger var mycket positiva till att 

delta i undersökningen, varför bortfallet var högst oväntat. Samtidigt var vi mycket 

tydliga med att undersökningen var frivillig och att det inte förelåg något tvång sedan 

man emottagit enkäten. Vi tror dock inte att bortfallet har påverkat trovärdigheten i 

vår undersökning. Informanterna hade en vecka på sig att svara, vilket vi tror har lett 

till att de svar vi har fått är väl genomtänkta och så utförligt formulerade som vi kun-

de önska. Samtidigt kan det vara så att vi genom att i stället använda intervju som 

datainsamlingsmetod, i stället för enkäter, skulle ha fått möjligheten att ställa följd-

frågor till informanterna, vilket kunde ha gett oss en djupare förståelse för hur de 

tänker kring sitt läsförståelsearbete. Vi anser ändå att vi har fått ett tillräckligt ma-

terial i undersökningen och genom att kombinera metoderna observation och enkät 

har vi kunnat belysa problemställningarna ur olika synvinklar. 
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7 Slutsats 
 

Vi har kommit fram till att de pedagoger som deltagit i vår undersökning arbetar 

medvetet med språkutveckling och därigenom med läsförståelse, i både förskola och 

grundskola. Pedagogerna arbetar med olika faktorer som alla har betydelse för läsför-

ståelseutvecklingen på sikt, till exempel med att främja utvecklingen av 

barnens/elevernas ord- och begreppsförråd och genom samtal, i vilka 

barnen/eleverna får tolkningsstöd och återkoppling på sina tankar. I samtalen 

aktiveras även barnens/elevernas erfarenheter och knyts till deras verklighet, i moti-

vationsfrämjande syfte. Samtliga pedagoger avsätter dessutom särskild tid för att 

gemensamt arbeta med texter i olika former. Utifrån dessa iakttagelser kan vi genom 

undersökningen vidare konstatera att pedagogernas arbete med läsförståelse grundar 

sig på deras tankar, vilka synliggjorts genom enkäten. Vidare kan vi också konstatera 

att denna undersökning inte visar att arbetet i de olika verksamheterna skiljer sig 

nämnvärt åt, i den mening att – som vi tidigare nämnt – de olika faktorer pedago-

gerna arbetar med utgör de byggstenar som tillsammans bildar grunden för god 

läsförståelse.  

Tvärtemot vad vi trodde från början, kunde vi inte genom varken fältstudierna 

eller i litteraturen finna att det egentligen borde vara någon skillnad i arbetssätt 

mellan de båda verksamheterna. Vi uppfattar det som att det viktigaste är att ha ett 

medvetet arbetssätt kring läsförståelse och vi ser samtalet som det mest betydelse-

fulla verktyget för att optimera barns/elevers läsförståelse, vilket vi också tar med oss 

i vår blivande roll som yrkesverksamma pedagoger. 
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  Bilaga 1 

Kristina Jonsson  vårterminen 2009 

Marie Strömberg  

Lärarprogrammet, Mälardalens högskola 

 

 

Till informanterna 

 

Hej! 

 

Vi heter Kristina och Marie och vi går sista terminen på lärarprogrammet, på 
Mälardalens högskola. Vi håller på med vårt examensarbete, i svenska, och vill genom 
det undersöka hur man arbetar med läsförståelse i förskolan och i grundskolans 
tidiga år.  Detta frågeformulär har till syfte att undersöka pedagogers tankar kring sitt 
arbete med läsförståelse i de tidiga åren. 

 

Frågeformuläret besvaras anonymt och informationen som lämnas kommer att 
behandlas konfidentiellt, samt kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

Med ditt svar är du till stor hjälp för oss i vårt examensarbete – stort tack för att du 
vill medverka! 

 

Sista svarsdag _________ 2009. Vänligen posta ditt svar i det 

frankerade svarskuvertet, senast sista svarsdag.   

 

Vänliga hälsningar 

Kristina Jonsson och Marie Strömberg 

 

Om du funderar över något, går det bra att kontakta oss: 

Kristina xxx-xxxxxxx  xxxxxxxx@student.mdh.se 

Marie xxx-xxxxxxx  xxxxxxxx@student.mdh.se 



Bilaga 2 
 

 

 

Arbetar i:        □ förskola      □ grundskola År i yrket:_________        

                                                                                    

     

Lämna dina svar på lösa blad.  Svara så utförligt som möjligt och kom ihåg att det inte finns 
några svar som är rätt eller fel – vi är intresserade av hur du tänker kring och arbetar med 
läsförståelse i din grupp.  
              

1. Vad innebär läsförståelse för dig? 
 

 

2. Hur arbetar du med läsförståelse? 
 

− Varför arbetar du på det sättet? 
 

 

3. Hur använder du dig av texter i ditt arbete med läsförståelse? 
 

− Bearbetas texterna av barnen/eleverna före och/eller efter läsningen? 
− I så fall hur? (Boksamtal? Förförståelse? Läsförståelse? Individuellt? I 

grupp? På annat sätt?) 
 

 

4. Vilka faktorer tror du påverkar barns/elevers läsförståelseutveckling? 
 

 

 

5. Vad anser du är viktigast, för att öka barns läsförståelse, vid 
läsning/läsundervisning? 


