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Abstract: 
 
Enligt PISAs kunskapsmätningar sjunker svenska elevers kunskaper varje år. Ett kunskapsområde 
som sjunker är läsförståelsen. I denna undersökning har sammanlagt sex lärare i förskoleklass och 
skolans tidigare år intervjuats. Syftet är att undersöka hur lärarna arbetar i sin undervisning för att 
lägga grunden för utveckling av läsförståelsen, vilka faktorer de anser påverkar läsförståelsen och 
hur lärarna individualiserar undervisningen för elever med ett annat modersmål än svenska. I 
bakgrunden finns forskningsresultat inom samma område för att kunna jämföra informanternas 
svar med vad forskningen säger. Forskningen nämner bland annat ordförråd, ordavkodning och 
den fonologiska medvetenheten som faktorer som påverkar utvecklingen av läsförståelsen. 
Resultatet visar att lärarna arbetar mycket med ord- och begreppsförståelsen hos eleverna. De 
samtalar och diskuterar till största delen under lektionerna och en del arbetar mycket med den 
fonologiska medvetenheten. Inom området med undervisningen för elever med ett annat 
modermål än svenska anses det finns utvecklingsmöjligheter i de svar som informanterna gav. 
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1 Inledning 
 
Under senare tid har svenska elevers 
Det är bland annat läsförståelsen som år 2012 visade att svenska elevers utveckling visar en 
negativ trend (OECD.org). Vid mitt genomförande av examensarbete 
läsförståelsen ytterligare. Då var syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av 
läsförståelse och hur pedagoger kan arbeta med de yngre eleverna för att en utveckling av 
läsförståelse skulle ske i senare årskurser. Tidigare
faktorer som bör inkluderas när grunden för läsförståelsen läggs. Den mest framträdande faktorn 
som mitt resultat visade var att påbörja grundläggningen för läsförståelsen tidigt, då helst i 
förskoleklassen (Persson, 2015). Efter att ha tagit del av resultatet vid genomförandet av 
examensarbetet växte mitt intresse för två olika punkter som jag har valt att undersöka i denna 
studie. Eftersom mitt resultat påvisade
läsförståelse vill jag i denna studie undersöka hur verksamma förskoleklasspedagoger 
pedagoger i årskurs 1 arbetar utifrån läsförståelsen. Samstämmer resultatet från mitt 
examensarbete ett med vad pedagogerna anser är betydelsefulla faktorer inom 
läsförståelse?  

Jag vill även undersöka hur pedagogerna arbetar med elever med annat modersmål än svenska. I 
en rapport från Skolverket (2003) redovisas att glappet mellan de elever med svenska som 
modersmål och eleverna med ett annat modersm
Dock har Sverige ett av de högst
OECD-länder vilket gör att glappet mellan eleverna inte anses vara acceptabelt (Skolverket, 
2003). Därför undersöks även pedagogernas tankar om undervisningen för elever med annat 
modersmål än svenska. Anser de att det är andra faktorer som prioriteras för dem eller utgår 
pedagogerna från samma undervisning för alla elever i förskoleklassen
kunskapsresultaten inom läsförståelse har sänkts hos svenska elever genom de
mitt intresse redan hos förskoleklassen
med mitt tidigare resultat när en närmare undersökning av 

Här nedan följer en överblick över PISAs
resultat inom läsning, matematik och naturvetenskap från 2003 fram till 2012.

Figur 1
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Under senare tid har svenska elevers resultat i kunskapsmätningar genom PISA sänkts avsevärt. 
Det är bland annat läsförståelsen som år 2012 visade att svenska elevers utveckling visar en 

id mitt genomförande av examensarbete 1 undersöktes 
läsförståelsen ytterligare. Då var syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av 
läsförståelse och hur pedagoger kan arbeta med de yngre eleverna för att en utveckling av 
läsförståelse skulle ske i senare årskurser. Tidigare forskning inom detta område påvisade fler
faktorer som bör inkluderas när grunden för läsförståelsen läggs. Den mest framträdande faktorn 
som mitt resultat visade var att påbörja grundläggningen för läsförståelsen tidigt, då helst i 
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examensarbete ett med vad pedagogerna anser är betydelsefulla faktorer inom 

Jag vill även undersöka hur pedagogerna arbetar med elever med annat modersmål än svenska. I 
en rapport från Skolverket (2003) redovisas att glappet mellan de elever med svenska som 
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länder vilket gör att glappet mellan eleverna inte anses vara acceptabelt (Skolverket, 
även pedagogernas tankar om undervisningen för elever med annat 

modersmål än svenska. Anser de att det är andra faktorer som prioriteras för dem eller utgår 
pedagogerna från samma undervisning för alla elever i förskoleklassen och årskurs ett

skapsresultaten inom läsförståelse har sänkts hos svenska elever genom de
mitt intresse redan hos förskoleklassen och årskurs ett. Kan jag upptäcka några brister jämfört 
med mitt tidigare resultat när en närmare undersökning av detta görs?  

n följer en överblick över PISAs kunskapsmätningar hos svenska elevers. Bilden visar 
resultat inom läsning, matematik och naturvetenskap från 2003 fram till 2012.

Figur 1 - Svenska elevers resultat i PISA undersökningar. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass och skolans tidigare år arbetar 
för att utveckla läsförståelsen. Många elever utvecklar inte sin läsförståelse redan i dessa årskurser 
utan senare i högre årskurser. Därför kommer denna studie att rikta in sig på hur pedagogerna 
anser att en grund för utvecklingen kan läggas. Alltså hur pedagogerna arbetar för att en 
grundläggning av läsförståelsen ska ske hos varje elev. För att konkretisera syftet har följande 
frågeställningar valts: 

• Hur formas undervisningen i förskoleklass och skolans tidigare år för att utveckling av 
läsförståelsen ska ske? 

• Inom vilka kunskapsområden anser pedagogerna att elever i förskoleklass och skolans 
tidigare år bör utvecklas för att läsförståelsen senare ska utvecklas? 

• Hur individualiseras undervisningen för elever med ett annat modersmål än svenska 
gällande utveckling av läsförståelse? 

 

3 Bakgrund 
 

Här nedan följer olika områden för att underlätta förförståelsen för undersökningens syfte. De 
områden som kommer att presenteras är vikten av en god läsförståelse, vad aktuella 
styrdokument framhäver, faktorer för en positiv utveckling av läsförståelse och läsförståelse hos 
andraspråkselever.  

3.1 Vikten av god läsförståelse  
 
För att kunna beskriva vikten av en god läsförståelse bör begreppet läsförståelse först 
problematiseras. Eckeskog (2013) definierar begreppet läsförståelse som en kunskap då eleven 
integrerar med den lästa texten. Med det menar hon att eleven samspelar med texten för att förstå 
budskapet som den innehåller. Eftersom ingen läsare tolkar en text likadant får eleven som läser 
texten genom samspel med denna tillföra någonting nytt till texten genom inre föreställningar (s. 
20f). Alatalo (2011) beskriver även hon att begreppet läsförståelse handlar om att eleven kan 
skapa sig inre föreställningar om budskapet i en text. Genom att förstå innebörden av orden i 
texten kan eleven med hjälp av sina bakgrundskunskaper lättare integrera med texten och 
förståelsen för texten ökar (s. 136).  
 
Eckeskog (2013) skriver i sin avhandling om betydelsen av en god läsförståelse. Hon menar att 
det är genom en god läsförståelse som människan utvecklar en större förståelse för andra 
människor. Människan utvecklar med hjälp av läsförståelse det som filosofen Nussbaum 
benämner ”narrativ fantasi”. Den narrativa fantasin innebär att människan är kunnig att ändra 
perspektiv och med det skapa en större förståelse för hur andra människor tänker och fungerar. 
Genom en utvecklad narrativ fantasi kan människan leva sig in i hur andra människor känner och 
kan identifiera sig med en annan människa (Eckeskog, 2013, s. 1). 
 
Eckeskog (2013) fortsätter med att belysa vikten av en god läsförståelse. I vårt moderna 
informationssamhälle är det av yttersta vikt att människan kan ta del av texter med förståelse för 
att fungera som en demokratisk samhällsmedlem. Även i skolan påpekar Eckeskog (2013) att 
läsförståelsen är av betydelse. Eftersom alla skolans ämnen förmedlar information och kunskap 
via skriven text är det avgörande om eleven har en god läsförståelse för att ha möjlighet att 
utvecklas inom alla ämnen som undervisas i skolan (Eckeskog, 2013, s. 1). Även i de aktuella 
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styrdokumenten finns det övergripande mål för hela den svenska skolan som liknar Eckeskogs 
(2013) åsikter. Den svenska skolan ska utveckla varje elev till en fungerande, demokratisk 
samhällsmedlem och genom det ge eleven de kunskaper som krävs för att ha kunskapen att 
orientera sig i vårt informationssamhälle. Eleven ska erbjudas den undervisning som utvecklar 
tillräckliga kunskaper om att använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Med det 
ska eleven kunna använda sitt språk i olika kontexter och sammanhang (Skolverket, 2011, s. 13).   
 
Genom att eleven innehar en god läsförståelse kan eleven integrera med den text som läses. 
Eleven kan hitta betydelsefulla samband i den text som läses och på det sättet förstå budskapet 
djupare. Alla elever besitter olika bakgrundskunskaper och med hjälp av dessa kan eleven skapa 
sig inre föreställningar av den text den läser och med det förstå texten ytterligare (Eckeskog, 
2013, s. 21). Även Bråten (2008) och Lundberg (2007) definierar läsförståelsen på liknande sätt. 
Bråten (2008) skriver att en god läsförståelse innebär att eleven kan skapa mening och utvinna 
förståelse genom att samspela med en skriven text (s. 13). Lundbergs (2007) definition 
sammanfattas som att läsförståelsen är en inre process som sker över ordnivån och innefattar att 
eleven har kunskaper och färdigheter inom olika områden (s. 18).  
 

3.2 Vad säger de aktuella styrdokumenten om läsförståelse? 
 
Den aktuella läroplanen Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2011) innefattar riktlinjer för såväl förskoleklassen och skolans tidigare år, vilka är de årskurser 
som är relevanta för denna undersökning. I inledningen av läroplanen står det dock att 
kursplanerna för de olika ämnena endast gäller förskoleklassen i tillämpliga delar. Trots att 
kursplanerna inte gäller förskoleklassen fullt ut är det ändå de kunskapsmål som alla elever ska 
uppfylla i, bland annat, slutet av årskurs tre.  
 
När eleverna befinner sig i slutet av årskurs tre ska de i exempelvis svenska ha kunskapen om att 
kunna återge och kommentera budskapet i en läst text. Eleverna ska även kunna föra ett 
resonemang om budskapet i en text och på det sättet visa en god läsförståelse (Skolverket, 2011, 
s. 227). I det centrala innehållet för svenska ska eleverna bland annat få kunskap om att söka 
information från olika källor som böcker, internet och tidskrifter (Skolverket, 2011, s. 224). För 
att söka information i skriven text krävs att eleven har utvecklat en läsförståelse för att kunna 
tolka informationen.  
 
Det finns även godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6 i ämnet engelska. Där ska eleven bland 
annat ha kunskap om att kommentera och redogöra för budskapet i skriven text. Eleven ska även 
ha kunskap om att följa skrivna instruktioner för olika uppgifter och på det sättet visa en god 
läsförståelse (Skolverket, 2011, s. 34).  
 
Enligt den aktuella läroplanen är det av stor betydelse att varje elev har utvecklat en god 
läsförståelse, detta för att eleverna ska utvecklas inom alla skolans ämnen. Eftersom de flesta 
ämnen är uppbyggda av skriftliga uppgifter och olika typer av informationssökning bör alla elever 
ha en god läsförståelse. Läroplanen hävdar även att eleverna behöver läsförståelse för att bli 
fungerande samhällsmedlemar. Eftersom språket ses som människans främsta redskap då det 
gäller att tänka, kommunicera med andra, utvecklas och lära bör eleverna kunna använda sig av 
språkets alla sidor. Eleverna bör även utveckla förståelse för språkets skrivna del för att öka 
förståelsen för andra människor och kunna leva i det ständigt utvecklande samhället (Skolverket, 
2011, s. 222).  
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3.3 Faktorer för utveckling av läsförståelse 
 
Under denna rubrik följer det resultat som framgick under tidigare genomfört examensarbete. 
Syftet med examensarbete ett var att undersöka vilka faktorer som forskningen ansåg ingick vid 
grundläggningen av läsförståelse.  
 
Alla avhandlingar som användes till examensarbete ett påpekade vikten att påbörja 
grundläggningen tidigt, helst redan i förskoleklass. Därför har förskoleklassen och årskurs ett 
valts till denna undersökning. Tjernberg (2013) och Alatalo (2011) beskriver båda vikten att lägga 
grunden för läsförståelsen tidigt. Genom att tidigt börja arbeta inom detta ämne upptäcks och 
stöttas de elever som stöter på svårigheter med sin läsning i tid. Både Tjernberg (2013) och 
Alatalo (2011) skriver att de elever som upplever svårigheter med sin läsning tenderar att 
utvecklas betydligt långsammare än de elever som inte upplever någon svårighet. Det tros bero på 
att de elever som upplever svårigheter redan i första och andra klass väljer bort skriftspråkliga 
aktiviteter och på det sättet inte får den träning och stöttning som de behöver (Tjernberg, 2013, s. 
21, Alatalo, 2011, s. 39f).  Därför menar Alatalo (2011) att ansvaret för pedagogerna i 
förskoleklassen och de tidigare årskursena är stort. Pedagogerna ska i tid upptäcka de elever som 
upplever svårigheter i sin läsutveckling i tid och stötta dessa elever. Detta anser Alatalo är 
avgörande både för den enskilda elevens självförtroende och utvecklingen av en god läsförmåga 
(Alatalo, 2011, s. 29f).  
 
En färdighet som anses avgörande för elevernas läsutveckling är den fonologiska medvetenheten. 
Att tidigt påbörja undervisningen av den fonologiska medvetenheten har visat sig ha flera 
fördelar för den enskilda elevens utveckling. En tydlig fördel är att pedagogen tidigt upptäcker de 
elever som har svårigheter med den fonologiska medvetenheten och kan stötta dessa ytterligare 
och på det sättet underlätta den fortsatta läsutvecklingen för dessa elever (Krantz, 2011, s. 14f, 
26). Även Alatalo (2011) skriver i sin avhandling om vikten att påbörja undervisningen av den 
fonologiska medvetenheten tidigt. Hon skriver att forskning har visat att de elever som tränat sin 
fonologiska medvetenhet har utvecklat sin läsförmåga längre i årskurs två än de elever som inte 
tränat sin fonologiska medvetenhet lika mycket (Alatalo, 2011, s. 78).  
 
Levlin (2014) refererar i sin avhandling till Lundbergs (2002) forskningsresultat. Resultaten i 
Lundbergs undersökning visar att de elever som har olika svårigheter med sin läsutveckling ofta 
har en fonologisk orsaksförklaring (Levlin, 2014, s. 1). Alatalo (2011) påpekar i sin avhandling 
vikten av en fonologisk medvetenhet. Hon skriver att det råder samstämmighet mellan forskare 
att en språklig medvetenhet är direkt avgörande för att en elev ska ha möjlighet att utveckla sin 
läsförmåga (Alatalo, 2011, s. 39).  
 
Förutom den fonologiska medvetenheten som färdighet krävs även en god ordavkodning och ett 
ordförråd för att eleven ska utveckla en god läsförståelse. Bråten (2008) skriver att elever som 
upplever svårigheter med sin läsförståelse ofta har haft svårt med ordavkodning i de tidigare 
årskurserna. Hans forskningsresultat har visat att elever med bristande kunskap inom läsförståelse 
inte har utvecklat en flytande ordavkodning i de tidigare årskurserna (Bråten, 2008, s. 49). En 
orsak som Bråten (2008) lyfter är att när eleverna läser en text och försöker förstå budskapet i 
denna fastnar de i avkodningen av orden, vilket resulterar i att eleven lägger ner för mycket energi 
på ordavkodningen och glömmer innehållet i texten (Bråten, 2008, s. 48).  
 
Levlin (2014) förklarar i sin avhandling om modellen Simple View of Reading.  Det är en läsmodell 
som beskriver läsförståelsen utifrån två avgörande komponenter, avkodning och språkförståelse. 
Har inte eleven utvecklat bägge dessa komponenter kan de inte utveckla en god läsförståelse 
(Levlin, 2014, s. 4).  I början när eleverna ljudar fram orden krävs en ordavkodning som är 
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uppbyggd på den fonologiska medvetenheten, vilket gör att avkodningen och den språkliga 
medvetenheten är beroende av varandra för en god läsförståelse (Alatalo, 2011, s. 46).  
 
Ordförrådet anses även det hjälpa eleverna i sin utveckling av en god läsförståelse. Tjernberg 
(2013) refererar i sin avhandling till Myrberg (2003), Stanovich (1986) och Snow & Juel (2007) 
som alla anser att ordförrådet är en avgörande del för att utvecklingen av läsförståelsen ska ske. 
Om eleverna inte har ett tillräckligt ordförråd blir avkodningen av orden mer mödosam, vilket 
gör att eleverna lägger mycket energi på att bara försöka läsa texten, vilket innebär att förståelsen 
blir lidande. Tjernberg (2013) påpekar även vikten av att erbjuda eleverna ett rikt och nyanserat 
språk för uppbyggnaden av ordförrådet redan i förskoleklass. På det sättet underlättas elevernas 
fortsatta läsutveckling och svårigheter i utvecklingen av läsförståelsen förhindras (Tjernberg, 
2013, s. 23).  
 
3.4 Elever med annat modersmål än svenska 
 
I den svenska skolan befinner sig många elever med ett annat modersmål än svenska. 
Reichenberg (2000) skriver i sin avhandling att dessa elever inte läser lika bra som elever med 
svenska som modersmål. Hon skriver att detta kan bero på tre olika faktorer. För det första kan 
det bero på att elever med ett annat modersmål helt enkelt inte förstår innehållet i den text som 
de läser. Den andra kan vara elevernas bristande avkodningsförmåga och den tredje kan vara att 
eleverna har ett fattigt ordförråd (Reichenberg, 2000, s. 3) 
 
Reichenberg (2000) påpekar även vikten av att inte ge elever med annat modersmål än svenska 
för svåra texter. Om eleverna upplever de svårigheter som nämndes ovan kan läsningen bli för 
mödosam och de kan välja bort läsningen helt. Istället förespråkar hon att lägga materialet på en 
begriplig nivå för dessa elever. Den begripliga nivån anser hon är nyckeln till all språkinlärning 
men även en svårighet gällande skolans läroböcker. Läroböckerna ligger ofta utanför den 
begripliga nivån för elever med annat modersmål, vilket kan resultera i att deras lust och 
nyfikenhet på ämnet försvinner då läsningen upplevs som svår (Reichenberg, 2000, s. 4f).   
 
Även Wedin (2011) beskriver vikten av att elever med annat modersmål än svenska möter språket 
på rimlig nivå. Hon anser att svårighetsgraden på språket som dessa elever möter ska ligga strax 
över det som de behärskar och på det sättet utveckla språkförmågan (Wedin, 2011, s. 96). Wedin 
(2011) skriver även att skolan anses som den viktigaste platsen för att elever med annat 
modersmål än svenska ska utveckla det svenska språket. Skolan kan vara den enda plats där dessa 
elever använder sig av det svenska språket och det är därför av största vikt att skolan utvecklar 
dessa elevers språk. Elever med annat modersmål än svenska, som börjar i den svenska skolan i 
förskoleklass eller i de tidigare årskurserna, bör undervisas i skolans akademiska språk. Får inte 
eleverna vetskap om den svenska skolans akademiska språk kommer dessa elever att uppleva 
svårigheter när de sedan i högre årskurser behöver språket inom alla skolans ämnen (Wedin, 
2011, s. 95f). 
 
I förskoleklassen och skolans tidigare årskurser behöver elever med annat modersmål än svenska 
öva på att hålla monolog en längre tid. De ska träna sig på att diskutera en texts uppbyggnad, 
prata om innehållet och träna sig att se på texten från ett utifrånperspektiv. På det sättet tränar 
eleverna sig att tala om en text på svenska och övar upp en berättarförmåga. Elever som tidigt har 
utvecklat en berättarförmåga har visat sig ha utvecklat en bättre läsförståelse i årskurs 4 (Wedin, 
2011, s. 96f).   
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3.5 Undervisning för utvecklingen av läsförståelsen 
 
Det är inte endast elever med annat modersmål än svenska som bör utveckla kunskapen att föra 
en monolog. Wedin (2011) skriver att elever i förskoleklass och årskurs ett bör träna sig på att 
uttrycka längre tankar, det vill säga den textuella kompetensen. Elever som med talets hjälp kan 
beskriva, lösa problem och diskutera situationer som inte förekommer i vardagspråket har visat 
sig utveckla sin läsförståelse bättre än de barn som inte utvecklar skolans akademiska språk (s. 
96f).  
 
Enligt Reichenberg (2005) är en orsak till elevers bristande läsförståelse den passiva läsningen. 
Det vill säga glappet mellan elevens kunskap och texten är för stort för att eleven ska kunna 
integrera med denna. Läsförståelsen, menar Reichenberg (2005), är någonting som inte utvecklar 
sig själv utan en färdighet som kräver undervisning för att utvecklas (Reichenberg, 2005, s. 1). För 
att komma bort från den passiva läsningen menar Reichenberg (2005) att textsamtal kan vara ett 
bra verktyg. Dock måste läraren välja sina frågor med omsorg för att inte ställa direkta 
faktafrågor. Vid faktafrågor krävs ingen djupare tankeverksamhet hos eleverna utan de behöver 
endast minnas det som lästes i texten. Om läraren ställer frågor utan direkta svar eller halvöppna 
frågor krävs det att eleverna läser mellan raderna i texten och integrerar med texten på ett helt 
annat sätt än när faktafrågor ställs (Reichenberg, 2005, s. 1f).  
 
I förskoleklassen bör undervisningen växla mellan att eleverna utvecklar en god fonologisk 
medvetenhet och ett brett ordförråd för att grunden för läsförståelsen ska läggas. Lundberg 
(2007) har via sina forskningsresultat skrivit boken Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i 
förskoleklass. Eftersom hans forskningsresultat visade att läsförståelsesvårigheter ofta hade en 
fonologisk orsaksförklaring utvecklade han denna bok för att varje elev ska erbjudas en bra grund 
för läsförståelsen redan i förskoleklassen (Lundberg, 2007, s. 6).  
 
Även ordförrådet är en faktor som bör utvecklas redan i förskoleklassen och kontinuerligt 
utmanas och förbättras. Eftersom studier har visat att elever som tidigt utvecklar sitt ordförråd 
utvecklar sin läsförståelse bättre än de elever som inte utvecklar sitt ordförråd tidigt. De elever 
som har ett bristande ordförråd har visat sig utveckla sin läsförståelse betydligt långsammare än 
de elever som har ett rikt ordförråd. Därför måste läraren i förskoleklassen och skolans tidigare år 
systematiskt utvärdera sin undervisning för att hela tiden utmana eleverna och berika deras 
ordförråd kontinuerligt (Alatalo, 2011, s. 50ff).  
 
Alatalo (2011) anser att ordförrådet är en faktor som påverkar läsförståelsen. Forskarna har dock 
påvisat att undervisningen inte är tillräcklig för att eleverna ska utveckla ett optimalt ordförråd. 
Eleverna börjar utveckla sitt ordförråd på egen hand ungefär i årskurs tre då eleverna får ta sig an 
svårare texter. Dessförinnan är undervisningen för att stärka ordförrådet en viktig del i 
undervisningen för yngre elever. Ett exempel som Alatalo (2011) nämner är högläsning. Vid 
högläsningen av olika typer av berättelser, sagor eller förklaringar får eleverna ta del av flera ord i 
ett sammanhang. Läraren bör även stanna upp vid icke vardagliga ord för att skapa en diskussion 
eller ge en förklaring av ordet för eleverna (Alatalo, 2011, s. 50ff).  
 
3.6 Teoretisk utgångspunkt 
 
Den teoretiska utgångspunkt som valts till denna undersökning är det sociokulturella 
perspektivet. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs tankar kring lärande 
och utveckling. Vygotskij ansåg att det var med hjälp av den språkliga kommunikationen som 
människan sorterar sina egna tankar. För att göra detta möjligt menar Vygotskij att det inte bara 
är ord som byts med varandra utan begreppsbetydelsen är rent avgörande för att förstå språket 
och använda det som ett redskap för tänkandet. För små barn är inte den största utmaningen att 
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lära sig fonem i olika ord, utan snarare att skapa sig en begreppsförståelse och kunna referera 
olika ord till det begrepp som ordet redogör för (Øzerk, 1996, s. 82f).  
 
Genom att förstå det språk som används i den sociala kontexten menar Vygotskij att barn 
utvecklas genom två olika nivåer. Den första nivån utvecklas på den sociala nivån då samtalet 
mellan individer sker. Därefter utvecklas kunskapen det på en den andra nivån, den Vygotskij 
benämner som den individuella nivån, då barnet tillägnar sig kunskapen genom sina egna tankar. 
Det är alltså genom språket som barnet erbjuds möjlighet att genomföra en självreflektion och 
skapar en större självmedvetenhet på den individuella nivån (Dale, 1996, s. 34f).  
 
Vygotskij ansåg även att barns utveckling skulle ses ur två olika synvinklar. Den ena synvinkeln är 
där barnet just nu befinner sig i sin utveckling, den andra synvinkeln är den potentiella nivån som 
finns inom räckhåll för barnet. Den andra synvinkeln som Vygotskij förespråkar benämnde han 
som den närmaste utveckingszonen. Genom ett samspel och samarbete med en mer kunnig 
person inom området, exempelvis läraren eller en kunnig klasskamrat, kan eleven nå den 
utvecklingszon som är inom räckhåll för barnet. Den utvecklingszon som barnet behöver 
stöttning för att nå menar Vygotskij är den utvecklingszon som barnet snart behärskar på egen 
hand och det är genom den här stöttningen via den sociala kontexten som styr barnen mot högre 
utvecklingzoner (Bråten & Thurmann-Moe, 1996, s. 105).  
 
Säljö (2010) ett exempel hur det kan se ut när eleven är på väg till nästa utvecklingszon. Där 
förklarar han en situation där eleverna ska lära sig att räkna ut arean på exempelvis en rektangel. 
Genom en diskussion mellan läraren och eleverna kommer de fram till att de måste räkna ut 
basens längd och multiplicera det med höjdens. När eleven vet det är grundtanken i ett 
sociokulturellt perspektiv och de olika utvecklingszonerna att eleverna nu är nära att förstå hur 
arean på exempelvis en triangel ska räknas ut. För att eleverna ska skapa kunskapen om triangelns 
area behöver de stöttning av en mer kunnig person. Det bör vara en person som kan göra 
eleverna uppmärksamma på att triangeln exempelvis är en halv rektangel vilket de redan kan 
räkna ut arean på. Sedan bör eleverna tillsammans med den mer kunniga personen komma fram 
till hur situationen med triangeln kan lösas. I början av en ny lärandesituation är den okunnige i 
ett stort behov av personen som anses mer kunnig. Senare i inlärningen förespråkar Vygotskij 
scaffolding. Scaffolding kan förklaras som att personen som anses mer kunnig, exempelvis 
pedagogen, bygger en klätterställning med frågor. Dessa frågor ska göra eleverna uppmärksamma 
på betydelsefulla delar i den nya lärandesituationen och eleverna ska då kunna klättra upp för 
denna klätterställning för att ta sig vidare till nästa utvecklingszon (Säljö, 2010, s. 183ff). 
 

4 Metod 
 
Nedan presenteras först datainsamlingen för det första examensarbete kortfattat. Därefter följer 
en presentation över litteraturen som lagds till i denna undersökning följt av en förklaring av den 
valda metoden kvalitativ intervju som metod. Därefter presenteras urval och avgränsningar, 
genomförandet, analysarbetet, etniska överväganden och till sist validitet och reliabilitet. 

4.1 Datainsamling vid genomförandet av examensarbete 1 
 
Eftersom examensarbete 1 var en litteraturstudie fanns en strukturerad metod för att finna 
litteraturen. Kriterierna för den valda litteraturen var att det skulle vara aktuell forskning, alltså 
fick inte litteraturen vara publicerad innan år 2005. Litteraturen skulle även ha hög vetenskaplig 
nivå och inkludera empiriskt underbyggda undersökningar. Undersökningarna i litteraturen skulle 
även innehålla forskning om elever i de tidigare årskurserna och deras läsutveckling.  
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Sökningen påbörjades med att ett antal sökord valdes. Sökorden var: läsförståelse, läsutveckling, läs- 
och skrivlärande, läs- och skrivutveckling och förståelsestrategier. Därefter användes dessa sökord på olika 
databaser som är länkade på Högskolan Dalarnas hemsida. Under tiden sökningen pågick 
upptäcktes att de flesta databaser visade gamla examensarbeten, vilket inte var relevant för min 
litteraturstudie. Slutligen valdes två databaser, Summon@Dalarna och Avhandlingar.se.  
 
Alla avhandlingar som hittades under min databassökning under examensarbete 1 används även i 
denna studie. Under bakgrunden finns resultatet från examensarbete 1 sammanställt för att ge en 
större förståelse för denna undersöknings syfte. Här nedan följer en tabell över sökord, databaser 
och använda titlar i arbetet. 
 
Tabell 1 – Databassökning examensarbete 1, sökord, avgränsningar, antal träffar och valda titlar. 

 
 
4.2 Ytterligare litteratur för genomförandet av examensarbete 2 
 
Vid genomförandet av examensarbete 1 hittades flera avhandlingar som även är av intresse i 
denna studie har endast litteratur inom vissa områden eftersökts. Det är främst litteratur som 
berör arbetet med elever som har ett annat modermål än svenska och hur arbetet med 
läsförståelsen ser ut i de tidigare årskurserna som har sökts. Istället för att genomföra en liknande 
databassökning som i examensarbete 1 har det i denna sökning enbart sökts på Skolverket.se, där 
Wedin (2011) hittades, och efter enskilda författare. Varför det valdes att söka efter enskilda 
författare är för att vid genomförandet av examensarbete 1 dök dessa författare upp ett flertal 
gånger i de avhandlingar som valdes där. Därför ansågs det att deras forskningsstudier skulle vara 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

Valda titlar 

Summon@Dalarna Läsförståelse Avhandlingar, 
fulltext 

19 4 Eckeskog 
(2013), 

 

Liberg 
(2010) 

 

Summon@Dalarna Läsutveckling Avhandlingar, 
fulltext 

16 3 Krantz 
(2011) 

Summon@Dalarna Läs och skrivlärande Avhandlingar, 
fulltext 

2 2 Tjernberg 
(2013) 

Avhandlingar.se Förståelsestrategier Avhandlingar, 
fulltext 

1 1 Levlin 
(2014) 

Avhandlingar.se Läs och 
skrivutveckling 

Avhandlingar, 
fulltext 

3 1 Alatalo 
(2011) 
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av intresse i denna undersökning. De författare som var av intresse var Monica Reichenberg och 
Ivar Bråten, vilka är verksamma inom läs- och skrivforskningen.  
 
4.3 Kvalitativ intervju som metod 
 
Valet av metod var i denna undersökning relativt enkelt. Vid undersökningen ville jag få vetskap 
om hur de verksamma pedagogerna tänkte och resonerade. Därför ansågs den kvalitativa 
intervjun vara den metod som passade bäst in på syftet med undersökningen. Larsen (2009) 
skriver bland annat att en fördel med intervjun som metod är att en bredare förståelse för det 
som undersöks skapas. I och med att intervjuaren i sammanhanget får möjlighet att ställa 
följdfrågor till de svar som ges skapas en större förståelse och risken för missförstånd minimeras 
(Larsen, 2009, s. 27). Larsen (2009) beskriver även att det finns vissa nackdelar med den 
kvalitativa intervjun. Intervjuaren kan påverka den som blir intervjuad, med kroppspråk eller 
formulering av följdfrågor. Den som blir intervjuad kan även svara det som personen anser är det 
rätta svaret och inte som det faktiskt ser ut, alltså svara ”oärligt” (Larsen, 2009, s. 27).  

Den kvalitativa intervjun kan vara strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 128).  I denna undersökning används en strukturerad 
intervju där frågor har förberetts med en bestämd ordningsföljd. Valet till en strukturerad intervju 
är främst för att alla informanter ska ställas inför samma frågor och på det sättet ge liknande svar 
som är relevanta för undersökningens syften. Frågorna besvaras sedan av informanten som får 
formulera sina svar precis hur den vill, vilket skiljer sig från den kvantitativa intervjun där det 
svarsalternativ som de vill svara endast kryssas i. Den strukturerade kvalitativa intervjun har som 
syfte att samma frågeställningar i samma ordningsföljd ställs till samtliga informanter, vilket kan 
förenkla analysarbetet eftersom svaren kan ställas mot varandra (Larsen, 2009, s. 83f).  

Valet av intervjufrågor bör noggrant begrundas. Det är viktigt att tänka över vad som ska frågas 
för att frågeställningarna i undersökningen ska besvaras. Ordningsföljden på frågorna kan även 
ha betydelse. Att påbörja undersökningen med lite mjukare frågor som utbildning eller kön som 
är lätta att besvara kan göra informanten mer bekväm inför intervjun. Därefter kan frågorna röra 
beteende, attityder eller känslor (Larsen, 2009, s. 84ff). I den här undersökningen har frågornas 
ordningsföljd och formulering noga tänkts över. Intervjun inleds med en beskrivande del rörande 
utbildning och erfarenhet just för att informanten ska känna att frågan är lätt att besvara. Därefter 
kommer en reflekterande del, exempelvis vilka faktorer som de anser påverkar läsförståelsen. 
Slutligen har en framåtblickande del valts att ta med för att informanterna ska beskriva hur de 
möjligtvis kan förbättra undervisningen för att stödja läsförståelsen ytterligare.  

4.4 Urval och avgränsningar  
 
Vid valet av vilka enheter som skulle ingå i undersökningen ställdes vissa krav. Informanterna 
skulle vara behöriga lärare i antingen lågstadiet eller i förskoleklassen och de skulle även vara 
verksamma när undersökningen ägde rum. Vid uppsökandet av informanter valdes den 
urvalsmetod som Larsen (2009) beskriver som klusterurval. Där menar hon att informanterna 
kan väljas ut beroende på vilken kommun de tillhör, vilket kan vara resurssparande vid främst 
intervju som metod (Larsen, 2009, s. 39). Efter att valet av kommun gjorts valdes sedan personer 
som inkluderas i de kriterier som satts upp. I denna undersökning har jag endast valt en kommun. 
Jag påbörjade min sökning efter informanter genom att maila en förfrågan om tillåtelse att 
intervjua verksamma lärare till de två rektorer som ansvarar över de skolor som var av intresse. 
Efter ett godkännande från rektorerna getts mailades en förfrågan (se bilaga 1) ut till nio olika 
lärare. Det skickades ut en förfrågan till samtliga pedagoger i förskoleklassen på de två skolorna 
och en förfrågan till fyra verksamma pedagoger i lågstadiet.  
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Larsen (2009) skriver även att urvalet i en undersökning måste vara tillräckligt stort för att 
paralleller till verkligheten kan dras. Dock måste man alltid ta hänsyn till den felmarginal som 
finns i jämförelse till hela populationen inom gruppen (s. 40).  
 
4.5 Genomförandet av den kvalitativa intervjun 
 
Av de nio personer som blev tillfrågade att delta i undersökningen var det sex stycken som 
tackade ja. Det var två förskoleklasslärare och fyra lågstadielärare som valde att delta. De 
informanter som valde att delta i intervjun fick själva välja plats och tidpunkt för genomförandet. 
Detta resulterade i att intervjuerna genomfördes på olika platser under en och en halv vecka. Jag 
försökte att vara väldigt tillmötesgående när de föreslog tid och plats för att behålla dem som 
informanter.   
 
Efter att tid och plats var inbokat påbörjades intervjuerna som skedde individuellt med alla lärare. 
Vid mötet förklarade jag först muntligt att intervjun skulle spelas in för eget bruk, trots att detta 
fanns nerskrivet i förfrågan om deltagandet. Jag förklarade att jag använde mig av inspelning för 
att kunna vara helt delaktig i intervjun och inte behöva skriva ner allt som sades. Informanterna 
fick själva läsa igenom de frågor som jag hade precis innan intervjun startade för att få en liten 
överblick över hur intervjun var utformad. När informanterna kände sig färdiga startades 
ljudupptagningen och intervjun påbörjades. De frågor (se bilaga 2) som jag formulerat inför 
intervjuerna fanns nedskrivna på ett papper som jag använde mig av och därefter formulerades 
följdfrågor beroende på vilka svar som gavs på frågeställningarna.  
 
Under tiden som intervjuerna pågick sammanfattade jag svaren på frågorna för att kontrollera att 
jag uppfattat dem korrekt. Samtidigt som jag sammanställde svaren frågade jag även om de ville 
tillägga någonting ytterligare. Efter att frågorna i intervjun var besvarade avslutade jag intervjun 
med att fråga om de hade något ytterligare de ville tillägga inom grundläggningen till 
läsförståelsen, vilket samtliga informanter valde att göra. Vid genomförandet av intervjuerna 
möttes jag enbart av positivitet och inspirerade lärare, vilket gjorde att en positiv stämning mellan 
mig som intervjuare och informanterna kunde genomsyra hela intervjuerna.  
 
4.6 Analys av insamlat material 
 
Jag påbörjade min bearbetning av det insamlade materialet genom att genomföra en grov 
transkribering av intervjuerna. Jag valde att transkribera dem för att lättare se mönster och 
underlätta bearbetningen för mig själv. Att bearbeta insamlat material och analysera detta kan ses 
som en stor utmaning främst i den kvalitativa intervjun. Vid intervjuerna kan mycket information 
ha getts vilket gör att det material som ska analyseras är stort. Därför bör bearbetningen och 
analysen först handla om att minska volymen och göra informationen förståelig för att sedan 
påbörja analysen genom att söka efter mönster i det insamlade materialet (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 146).   
 
Vid analysarbetet i denna undersökning valde jag att använda mig av en innehållsanalys. Det 
första steget vid en innehållsanalys är att det insamlade materialet görs om till skrivet format, 
alltså det jag har gjort vid min transkribering (Larsson, 2009, s. 101). Innehållsanalys innebär även 
att forskaren analyserar insamlat material genom att söka efter mönster eller olika teman som kan 
finnas i materialet. Genom att systematiskt och stegvist klassificera det material som insamlats 
underlättas bearbetningen då forskaren ska upptäcka de mönster eller teman som framgår 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 147). Efter att jag transkriberat intervjuerna 
påbörjades mitt analysarbete. Först minskade jag volymen på materialet och försökte se 
framträdande mönster, likheter eller skillnader mellan de olika svaren som framkommit under 
intervjun. Det jag valde att reducera var sådant som inte var relevant för syftet och 
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frågeställningarna för min undersökning. Jag valde att läsa igenom alla intervjuerna innan för att 
en helhetsbild av informanterna skulle skapas. Efter att jag reducerat volymen på materialet 
använde jag mig av överstrykningspennor i tre olika färger där de tre färgerna symboliserade mina 
tre frågeställningar. På det sättet kunde jag lättare se vad i mitt insamlade material som tillhörde 
vilken frågeställning. På det sättet kunde jag även kontrollera om jag fått mina frågeställningar 
besvarade på ett tydligare sätt.  
 
4.7 Etiska överväganden 
 
Vid genomförandet av en undersökning menar Larsen (2009) att det uppstår etiska dilemman i 
formuleringen av frågorna, vid datainsamlingen och vid analysarbetet och presentationen av 
resultatet. Vid formuleringarna av frågorna kan det finnas informanter som uppfattar frågorna på 
ett sätt som gör att de känner sig illa berörda. Det kan även vara att forskaren blir partisk vid 
formuleringen av frågorna som gör att de framställs på ett visst sätt. Vid datainsamlingen kan 
etiska dilemman uppstå om någon informant deltar mot sin vilja, om inte all information om 
undersökningen ges informanterna eller om det är etiskt korrekt att genomföra dolda 
observationer. Vid analysarbetet och presentationen av resultatet är anonymiteten vid 
presentationen en viktig del i det etiska övervägandet. Presentationen är även ett etiskt dilemma 
om forskaren försöker redovisa sin egen åsikt och inte redovisar det resultat som uppkommit vid 
undersökningen (Larsen, 2009, s. 13f).   
 
I den här undersökningen genomsyrar etiska överväganden hela arbetet. För det första har alla 
informanter fått välja om de vill delta i undersökningen eller inte. I den förfrågan som skickades 
ut till informanterna (se bilaga 1) stod det tydligt att deltagandet var frivilligt och de kunde välja 
att avstå om de kände för det. Det framgick även i förfrågan som skickades ut att intervjun skulle 
spelas in för transkribering, för att sedan raderas när examensarbetet var godkänt. Slutligen 
framgick att alla som valde att delta skulle vara anonyma genom hela arbetet och ingen skulle få 
vetskap om det som framkom om just dem i intervjun.  
 
4.8 Validitet och reliabilitet 
 
Larsen (2009) skriver att validitet handlar om giltigheten eller relevansen i en undersökning. Med 
det menar hon att den information som insamlats vid undersökningen är relevant för det syfte 
och frågeställningar som undersökningen grundar sig på. Larsen (2009) skriver även att det är 
enklare att uppnå en högre validitet vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. Märker 
intervjuaren att den information som fås inte är tillräckligt relevant för syftet och 
frågeställningarna för undersökningen kan ändringar under tiden göras på frågorna i den 
kvalitativa intervjun. Hon förespråkar en flexibel process i metoden som är öppen för 
förändringar under tidens gång för att skapa en så hög validitet som möjligt för undersökningen 
(Larsen, 2009, s. 80f).  
 
Reliabilitet handlar om precision, att handlingsförloppet i undersökningen är noggrant genomfört 
för att undersökningen ska bli tillförlitlig. Med tillförlitlighet menas att undersökningen ska uppnå 
samma resultat om en annan forskare genomför undersökningen och därför är det viktigt att 
tillvägagångssättet presenteras noggrant och att forskaren inte blandar ihop insamlad information, 
exempelvis blandar ihop vem som sagt vad eller observation med intervju. Att en hög reliabilitet 
fås vid en undersökning är svårare vid främst kvalitativa intervjuer som metod. Beroende på vem 
som genomför intervjun kan intervjuaren påverka informanten på olika sätt, genom kroppsspråk 
eller attityden till ett svar, vilket resulterar i att olika svar kan ges (Larsen, 2009, s. 81).  
 
Vid mitt genomförande av metoden har validiteten och reliabiliteten varit förankrad hos mig. Jag 
har kontrollerat att de frågor jag har ställt i intervjun har varit relevanta för undersökningens syfte 



12 
 

och frågeställningar. Jag har även försökt kontrollera mitt sätt att föra mig under intervjun för att 
det inte ska påverka informanterna, vilket jag dock uppfattat som relativt svårt eftersom jag valt 
att ställa följdfrågor till det svar jag fått. Men jag har försökt att formulera följdfrågorna på ett 
neutralt sätt genom att försöka dölja mitt eget förhållningssätt.  

 
5 Resultat 
 
Nedan kommer resultatet av materialet att redovisas. Först presenteras informanternas 
utbildning, fortbildning och erfarenhet följt av undersökningens frågeställningar som rubriker. 
Informanterna har fiktiva namn där förskoleklasspedagogernas namn börjar med bokstaven F 
medan lärarna som arbetar med yngre åldrar, som här benämns lågstadielärare, börjar med 
bokstaven L. Erfarenheten beskrivs genom att nämna om läraren arbetat som utbildad i mindre 
eller mer än tio år, detta för att skydda anonymiteten på informanterna. Därefter beskrivs 
resultaten från intervjuerna kopplat till frågeställningarna för att slutligen kopplas till tidigare 
forskning under rubriken diskussion.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskoleklass och skolans tidigare år arbetar 
för att utveckla läsförståelsen. Hur formas undervisningen för att en grund inför utvecklingen av 
läsförståelse ska ske hos varje elev? För att konkretisera syftet valdes följande frågeställningar 
som i resultatet används som rubriker: 

• Hur formas undervisningen i förskoleklass och skolans tidigare år för att utveckling av 
läsförståelsen ska ske? 

• Inom vilka kunskapsområden anser pedagogerna att elever i förskoleklass och skolans 
tidigare år bör utvecklas för att läsförståelsen senare ska utvecklas? 

• Hur individualiseras undervisningen för elever med ett annat modersmål än svenska 
gällande utveckling av läsförståelse? 

 
5.1 Presentation av informanter 
 
Fia 
Fia är utbildad till förskollärare och var dessförinnan utbildad till barnskötare. Hon har arbetat 
som förskollärare i mer än tio år och arbetar just nu i förkoleklass som hon har gjort sedan den 
reformen genomfördes. Hon har ingen fortbildning inom tidig läs- och skrivutveckling men har 
hållit sig uppdaterad inom vissa fortbildningar från arbetsplatsen.  
 
Frida 
Frida var från början utbildad till barnskötare men är nu färdigutbildad förskollärare. Hon har 
arbetat som förskollärare i mer än tio år och arbetar just nu i förskoleklass som hon har gjort 
sedan den reformen genomfördes. Hon har ingen individuell fortbildning inom tidig läs- och 
skrivutveckling, men har deltagit i flera gemensamma fortbildingar på arbetsplatsen. 
 
Lena 
Lena är i grunden utbildad till lågstadielärare. Hon har valt till svenska upp till årskurs sex, 
geografi upp till årskurs nio och är även naturhälsopedagog. Hon har arbetat som utbildad lärare i 
mer än tio år, både i mellanstadiet och i lågstadiet. Hon har en fortbildning inom tidig läs- och 
skrivutveckling som lästes då förskoleklassen och årskurs ett skulle arbeta mycket tillsammans. 
Hon har även fortbildningar från arbetsplatsen som berör tidig läs- och skrivutveckling.  
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Linda 
Linda är utbildad lärare i matematik och NO i årskurs 1-7 och resterande ämnen upp till årskurs 
tre. Hon har arbetet som utbildad lärare i mer än tio år. Hon har fått fortbildningar från 
arbetsplatsen som berör tidig läs- och skrivutveckling och nämner God läsförståelse och God 
läsutveckling som de två fortbildningar som hon deltagit i.  
 
Linn 
Linn gick en lärarutbildning som hette läs-, skriv- och matematikinlärning och är behörig inom de 
ämnena upp till årskurs sex. Hon har även själv valt till engelska och är behörig inom det upp till 
årskurs nio. Hon har arbetat som utbildad lärare i mindre än tio år. Hon har ingen fortbildning 
inom tidig läs- och skrivutvecklingen men påpekar att hennes utbildning enbart var inriktad på 
det området.  
 
Lisa 
Lisas utbildning inkluderar förskola, förskoleklass och skolans tidigare år. Hon har arbetet som 
utbildad lärare i mindre än tio år. Hon har ingen fortbildning inom tidig läs- och skrivutveckling 
men valde till mycket svenska i sin utbildning och är behörig inom svenska upp till årskurs sex.  
 
5.2 Hur formas undervisningen i förskoleklass och skolans tidigare år för att 
utveckling av läsförståelsen ska ske? 
 
Både Fia och Frida berättar att mycket som de gör i undervisningen som de även anser påverkar 
läsförståelsen sker muntligt. De menar att de använder sig av olika typer av diskussioner för att 
öka elevernas ordförråd och förståelse för det aktuella ämnet. Båda lärarna använder sig också av 
rim, ramsor och bokstavsljud i olika former. Frida berättar att de just nu arbetar med bokstavsljud 
i form av att lyssna på ord och försöka höra var i ordet som bokstaven hörs, i slutet, mitten eller 
början. Vid exempelvis morgonsamlingarna beskriver Fia att de dagligen har en elev som fungerar 
som dagens hjälpreda. För att inte bara berätta vem den dagliga hjälpredan är berättar Fia att hon 
ger olika ledtrådar till eleverna. Ledtrådarna kan exempelvis vara vilken bokstav hjälpredans namn 
börjar på, om eleven åker buss på morgonen eller ledtrådar utifrån hjälpredans utseende. Fia 
påpekar dock att hon inte bara säger bokstavens namn utan skiljer på bokstavens namn med dess 
ljud.  
 
Frida påpekar även att hon arbetar mycket med att beskriva vad olika ord betyder för att eleverna 
ska kunna sätta orden i ett sammanhang. Det kan exempelvis vara när de arbetar med olika teman 
i sin undervisning. Frida ger ett exempel när de arbetade med temat Skogen. Elevernas tolkning 
av ordet skog varierade stort vilket gjorde att de sammanställde och sammanfattade ordets 
betydelse innan de påbörjade temaarbetet. På liknande sätt beskriver Linn och Lisa att deras 
undervisning ser ut. Båda börjar varje dag med ett bildschema över hur dagen ska se ut, vilket kan 
vara en bild med olika matematiksymboler som sitter på ett stort schema i klassrummet som 
symboliserar att eleverna ska arbeta med matematik vid ett visst tillfälle under dagen. På det sättet 
anser både Linn och Lisa att eleverna skapar sig en tydligare bild över ordets betydelse, genom att 
se en bild på ordet samtidigt som läraren berättar muntligt.  
 
Linn, Lena och Linda är alla tre ganska övertygade om att undervisningen bör genomsyras av en 
begrepps- och ordförståelse. Lena påpekar att allt som görs i undervisningssammanhang påverkar 
begrepps- och ordförståelsen och att diskutera ord och deras betydelse tillsammans med barnen 
är viktigt för att eleverna senare ska utveckla en läsförståelse. Linda är även hon inne på att 
diskutera ord tillsammans med barnen. Hon berättar att hon vid högläsning och filmvisning 
brukar stanna upp för att fråga barnen vad orden betyder, samtidigt som hon ber dem återberätta 
handlingen. Linda berättar även att hon har bett eleverna att uppmärksamma ord som de 
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upplever som svåra för att söka upp orden på hemsidan Synonymer.se, där de kan se olika 
synonymer till ordet och på det sättet förstå ordet på ett bättre sätt. Tillvägagångssättet för att 
använda sig av Synonymer.se berättar Linda finns uppsatt på blädderblock i klassrummet för att 
eleverna ska ha möjlighet att använda sig av detta på egen hand.  
 
Förutom det muntliga berättar Linn och Lisa att de för tillfället endast arbetar med bokstavs- och 
sifferträning i undervisningen. De använder sig då av ett material i ämnet svenska som heter 
Bågen1 och inkluderar det mesta inom svenskämnet. Det är bland annat bokstavsträning, rim och 
ramsor och sådant som Lisa anser är förberedande inför läsning och skrivning. Förutom Bågen 
har både Linn och Lisa lagt till ytterligare bokstavsträning i form av papper där eleverna ska 
forma en specifik bokstav. Läsningen berättar Lisa att de inte har hunnit påbörja än utan hon 
anser att det är viktigt för eleverna att kunna de flesta bokstäver innan de börjar läsa.   
 
Lena berättar också att hon arbetar med ett material inom svenskan som heter Pilen2. Hon 
berättar att Pilen är en fortsättning på Bågen och inkluderar allt inom svenskämnet förutom den 
fria skrivningen och läsningen. Vid arbetet med Pilen följer eleverna individuella arbetsscheman. 
Alla börjar med ett gemensamt schema med olika uppgifter som de måste slutföra innan de kan 
påbörja nästa schema. På det sättet menar Lena att eleverna kan utvecklas och utmanas utifrån 
sina egna kunskaper och arbeta på i den takt var och en behärskar. Det finns arbetsblad, spel och 
konkreta material att arbeta med i Pilen och Lena anser att det är ett bra material på många sätt. 
Bland annat anser hon att eleverna genom spelen får möjlighet att hjälpa varandra för att sedan 
använda kunskaperna i de individuella arbetsbladen.  
 
Frida, Fia och Lisa berättar även att de försöker använda sig av mycket högläsning i klassen. Lisa 
avslutar varje dag med att högläsa för att barnen ska få en lugn avslutning och samtidigt öka sitt 
ordförråd. Även Frida anser att högläsingens syfte för henne är att eleverna ska skapa sig ett 
bättre ordförråd. Fia påpekar att hon anser att högläsningen är bland det viktigaste i 
undervisningen för eleverna och deras fortsatta utveckling av läsförståelsen. Hon menar att 
elevernas läslust ökar genom att de får höra på olika sagor och berättelser. På det sättet anser Fia 
att eleverna senare väljer att ta till sig läsning på egen hand. Eftersom barnen ännu inte lärt sig 
läsa på egen hand menar hon att de får höra att det skrivna språket kan bjuda på spänning, 
berättelser och fakta. Det menar Fia ska locka eleverna till att själva erövra skriftspråket och vilja 
lära sig läsa.  
 
5.3 Inom vilka kunskapsområden anser pedagogerna att elever i förskoleklass 
och skolans tidigare år bör utvecklas för att läsförståelsen senare ska 
utvecklas? 
 
Samtliga informanter nämner ordförrådet som en faktor för grunden av läsförståelse. Fia och 
Linda påpekar att det är viktigt att prata med barnen, både hemma och i skolan, för att de ska 
utveckla ett ordförråd där de kan använda sig av orden i ett sammanhang. Linda säger också att 
det krävs att man pratar med barnen om olika saker för att eleverna ska skapa sig en 
allmänbildning samtidigt som deras ordförråd växer. Frida är även hon inne på att det är viktigt 
att prata med barnen. Som vuxen anser hon att det är viktigt att vara intresserad av vad barnen 
har att säga och låta dem föra samtalet och berätta saker, vilket hon anser ökar elevernas 
ordförråd. 
 

                                                           
1 Bågen är en arbetsmodell i svenska där eleven får möta ett varierat arbetssätt och utveckla känsla för språket 
(Alfamax.se). 
2 Pilen är ett arbetssätt där eleven får möjlighet att utveckla en förståelse för språket, upptäcka samband och chans att 
reflektera (Alfamax.se).  
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Lisa, Linn och Linda anser alla tre att läsningen i form av egen läsning och högläsning för dem 
som inte kan läsa själva bidrar till ett ökat ordförråd. Genom att stanna upp under läsningen och 
diskutera ord eller meningars betydelse anser också Linda att ordförståelsen ökar, vilket hon anser 
är en faktor som påverkar utvecklingen av läsförståelsen. Även Lena anser att ord- och 
begreppsförståelsen påverkar utvecklingen av läsförståelsen. Hon beskriver att det inte enbart 
räcker med en ordavkodningsförmåga när det gäller läsförståelsen utan eleverna måste utgå från 
sin förförståelse och prata och diskutera kring texter för att öka ord- och begreppsförståelsen.  
 
Lena anser också att eleverna bör ha kunskap om att läsa mellan raderna för att utveckla en god 
läsförståelse. Hon ger ett exempel på en mening som hon anser kräver att eleverna har en 
förmåga att läsa mellan raderna för att skapa förståelse för den. Meningen löd: ”Eriks cykel blev 
stulen så han kom försent till skolan”. I den meningen menar Lena att eleverna först måste förstå 
att Erik först tänkte cykla till skolan men eftersom cykeln blev stulen var han tvungen att ta sig till 
skolan på ett annat sätt. Lena anser att det är väldigt viktigt att diskutera alla typer av texter med 
eleverna för att de ska utveckla kunskapen att läsa mellan raderna och samtidigt utveckla en 
förmåga att sätta in en text i olika sammanhang för att bättre förstå den.  
 
Lisa nämner ordavkodning, läsflyt, ordförråd, bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet som 
faktorer som påverkar läsförståelsen. Den fonologiska medvetenheten påpekar även Linn är en 
direkt avgörande faktor för läsförståelsen. Hon menar att ljud och bokstavljud är grunden till allt 
och har inte eleverna kunskap om detta går det inte att påbörja utvecklingen av läsförståelsen 
heller. Frida och Fia berättar att de anser att innehållet i Bornholmsmodellen är faktorer som 
påverkar läsförståelsen. Trots att ingen av dem benämner faktorn fonologisk medvetenhet så 
innehåller Bornholmsmodellen olika språklekar, rim och ramsor som ska hjälpa elever i förskoleklass 
att utveckla sin fonologiska medvetenhet.  
 
Linda nämner även hon läsflytet precis som Lisa. Linda anser att läsförståelsen inte kan utvecklas 
om eleverna inte utvecklar ett läsflyt. Hon menar att eleverna ska erbjudas läsning som inte blir 
för svår för dem fast samtidigt är en liten utmaning för att hela tiden utveckla sin läsning. Linda 
tror att läsning som uppfattas som svår väljs bort eftersom läsningen då inte blir lustfylld, vilket 
resulterar i att inget läsflyt kan utvecklas. Linn anser också att undervisningens innehåll inte får 
vara för svårt för eleverna. Hon tror att om undervisningens innehåll ligger utanför elevernas 
förförståelse upplevs det för mödosamt, det blir svårt att koncentrera sig och det blir svårt att 
sätta innehållet i ett redan känt sammanhang. Vilket hon menar resulterar i att eleverna inte orkar 
koncentrera sig tillräckligt och halkar efter i undervisningen, vilket leder till att de inte utvecklas 
på rätt sätt.  
 
5.4 Hur bemöts och individualiseras undervisningen för elever med ett annat 
modersmål än svenska gällande utveckling av läsförståelse? 
 
Av de informanter som blivit intervjuade var det två stycken som inte hade någon erfarenhet av 
undervisning för elever med ett annat modermål än svenska. De fick ändå frågan om de trodde 
att det var några andra faktorer som var av betydelse för grundläggningen av läsförståelsen för 
dessa elever. Linn säger att hon tror att ord- och begreppsförståelsen blir mer avgörande för 
elever med annat modermål. Hon tror att bilder kan vara ett bra verktyg för undervisningen så att 
elever med ett annat modermål ser en bild som visar hur exempelvis en myra ser ut för att kunna 
sätta myran i ett sammanhang. Fia hade inte heller någon erfarenhet av elever med ett annat 
modermål, men tror även hon att ord- och begreppsförståelsen är viktigare för dessa elever. 
 
Både Linda och Lena har en eller flera elever med ett annat modersmål än svenska i sina klasser 
just nu. Båda säger att det är ord- och begreppsförståelsen som är den största faktorn för dessa 
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elevers grundläggning för läsförståelsen. Lena går tillbaka till sitt exempel om Erik vars cykel blev 
stulen så han kom försent till skolan. Där påpekar hon att elever med ett annat modersmål kanske 
inte ens förstår ordet cykel, vilket resulterar i att hela förståelsen för meningen fallerar. Därför 
menar hon att en tydligare diskussion kring ord och text för dessa elever måste ske för att öka 
deras ord- och begreppsförståelse. Lena påpekar även att hon tydligt märker om hennes elev inte 
förstår texten som den läser eller hör. Då seglar eleven iväg och börjar tänka på annat och det blir 
då väldigt lätt att eleven halkar efter de andra eleverna i undervisningen och inte utvecklas lika 
mycket.  
 
Även Linda anser att diskussioner är avgörande för dessa elevers ord- och begreppsförståelse. 
Hon berättar att den eleven hon har i klassen nu har visat låga resultat vid ett test på just 
begreppsförståelsen. Innan testet genomfördes fick Linda en fråga från eleven med ett annat 
modersmål om vad iskallt betydde och berättar då att det ofta är ord som är självklara för oss 
som har svenska som modersmål som är svåra för dessa elever att förstå. Hon påpekar också att 
det just är dessa självklara ord för oss som är svåra att förklara men att hon då brukar använda sig 
av papper och penna för att försöka måla upp ordet för eleven. Vid läsning brukar Linda även 
stötta eleven genom att tipsa om olika strategier för att dela upp läsningen. Det kan exempelvis 
vara att eleven först får titta på bilderna, läsa rubriker eller faktarutor. Sedan diskuterar Linda och 
eleven om vad de redan vet om texten innan eleven börjar läsa och på det sättet bygga upp en 
förförståelse innan den egna läsningen.  
 
Lisa och Frida har båda erfarenhet av elever med ett tvåspråkigt hem. Frida säger sig aldrig ha 
upplevt några svårigheter för dessa elever i undervisningssammanhang men det gör däremot Lisa. 
Hon har erfarenhet av en elev som hade en norsk och en svensk förälder och uppmärksammade 
att eleven hade svårigheter med vissa bokstäver och blandade ihop dessa. Hon påpekar att hon 
tror undervisningen för elever med annat modersmål är väldigt individuellt men för att stötta den 
här eleven använde hon sig av språklekar, rim och ramsor. Frida har som sagt aldrig upplevt att 
eleverna haft någon svårighet i undervisningssammanhang men, påpekar att hon tror att det är av 
yttersta vikt att eleven får använda sig av sitt modermål parallellet med svenskan. På det sättet 
tror hon att elevens ord- och begreppsförståelse ökar om den först får en förståelse av ordets 
betydelse på sitt modermål innan den överför ordet till svenska.  
 

6 Diskussion 
 
Här nedan kommer först en metoddiskussion att redovisas för att diskutera trovärdighet, möjliga 
felkällor eller om någonting kunde ha gjorts annorlunda vid genomförandet av undersökningen. 
Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet i undersökningen kopplas till egna tankar och 
tidigare forskning. Rubrikerna kommer att vara kopplade till mina frågeställningar och diskuteras 
var och en för att lättare kontrollera forskningsfrågornas resultat.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur verksamma lärare i förskoleklass och skolans tidigare år 
arbetar för att lägga en grund för vidare utveckling av läsförståelsen. Inför denna undersökning 
genomfördes en litteraturstudie, mitt examensarbete 1. Där undersöktes vilka faktorer som 
forskningen ansåg att elever bör utveckla för att en god utveckling av läsförståelsen ska ske. Med 
hjälp av resultatet från mitt tidigare examensarbete hade jag en god grund för bakgrunden i denna 
undersökning. Under tiden litteratur söktes till litteraturstudien uppmärksammades relevanta 
forskare som kunde användas för att komplettera bakgrunden i denna undersökning. Den 
litteratur som tillades i detta arbete var litteratur skriven av Bråten (1996), Reichenberg (2005) och 
Wedin (2011). 
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Eftersom jag endast har sex informanter i denna undersökning är jag väl medveten om att 
resultatet kunnat se annorlunda ut om jag haft tillgång till fler informanter, vilket jag tolkar som 
att denna undersökning har en låg generaliserbarhet. Eftersom skolans anställda är betydligt fler 
än sex personer var min önskan att få tillgång till fler informanter. På grund av tidsbrist valdes 
endast en kommun ut till förfrågan, eftersom det är fem mil till närmaste kommun kändes det 
inte relevant att välja någon ytterligare kommun med den tidsramen som fanns för denna 
undersökning.  
 
Olika felkällor kan uppstå beroende på vilken metod som än väljs för undersökningen. 
Felkällorna i en kvalitativ intervju brukar vanligtvis delas upp i tre olika typer.  Den första är 
intervjueffekten, vilket innebär att intervjuaren på något sätt kan påverka informanten genom sitt 
sätt att reagera. Det kan exempelvis vara kroppsspråket som intervjuaren visar när informanten 
svarar på ett visst sätt som resulterar i att informanten förändrar sina resterande svar i intervjun. 
Den andra typen är frågeeffekten. Det innebär att frågorna som ställs inte ska vara ledande åt 
något håll som leder informanten till att svara på ett visst sätt. Den tredje typen är 
kontexteffekten. Det kan innebära att svaret på en viss fråga kan påverkas av de frågor som ställts 
innan. Har frågorna varit inriktade på ett specifikt förhållningssätt kan svaret som ges även det 
vara inriktat mot samma håll utan att det verkligen är så som informanten skulle ha svarat. Därför 
är det viktigt att ordningsföljden på frågorna noga tänks igenom för att svaret inte ska bli riktat åt 
ett specifikt håll (Larsen, 2009, s. 108f). 
 
Eftersom jag tagit del av Larsens (2009) information innan jag genomförde intervjuerna hade jag 
ovanstående i tanken vid genomförandet. Jag försökte förhålla mig så neutralt som möjligt och 
ställde intervjufrågorna i samma ordningsföljd till samtliga informanter för att inte påverka 
svaren. I min underökning har jag med mig att en viss felmarginal i resultatet kan finnas. 
Eftersom en förfrågan till nio olika lärare har skickats ut i endast en kommun är jag medveten om 
att resultatet kan se annorlunda ut på andra ställen i Sverige. 
 
Eftersom en strukturerad intervju valdes i denna undersökning anser jag att det har ökat 
undersökningens reliabilitet och validitet. Larsen (2009) skriver bland annat att validitet handlar 
om att den information som insamlas är relevant för undersökningens syfte och att validiteten är 
enklare att uppnå vid kvalitativa intervjuer då intervjuaren får möjlighet att förklara sina frågor 
(Larsen, 2009, s. 80f). Tillvägagångsättet i hela denna undersökning anser jag är grundligt 
genomfört, där bland annat syftet med den strukturerade intervjun anses som noggrann eftersom 
att samma frågor repeterats till samtliga informanter. Reliabilitet handlar enligt Larsen (2009) om 
att handlingsförloppet i en undersökning är grundligt genomfört. Med det menar hon att 
tillvägagångssättet är noggrant presenterat för att en annan forskare ska uppnå liknande resultat 
vid genomförandet av en liknande undersökning (Larsen, 2009, s. 81).  
 
En tanke som uppkommit efter genomförandet av denna undersökning är att jag skulle ha kunnat 
använda mig av både den kvalitativa intervjun och kompletterande observationer. I denna 
undersökning använde jag mig inte av observationer men jag tror att det hade kompletterat mina 
svar då jag troligtvis hade sett hur lärarna arbetar under lektionstid med undervisningen för 
läsförståelsen.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Verksamma lärares undervisning för utveckling av läsförståelsen  
 
Den mest framträdande delen i mitt resultat är att lärarna påpekar att de pratar och diskuterar 
mycket i undervisningssammanhang. På det sättet anser de att en grund för läsförståelsen läggs. 
Samtliga informanter nämner att de diskuterar vad olika ord betyder. Vissa av dem använder sig 
av bildstöd för att förtydliga ordets betydelse. Andra påpekar att de ofta använder sig av 
högläsning och under tiden som de läser stannar de upp för att diskutera och samtala kring vad 
orden i texten betyder. Jag kan här dra paralleller till Wedins (2011) tankar om att eleverna bör 
träna sig på att föra monologer. Hon skriver att främst elever i förskoleklass och skolans tidigare 
år bör träna sig på att muntligt uttrycka längre tankar, lösa problem och diskutera olika 
situationer. Att eleverna tränar på detta som inte förekommer i vardagliga situationer menar 
Wedin (2011) ska hjälpa eleverna att utveckla en läsförståelse (Wedin, 2011, s. 96f). Genom att 
eleverna får vara delaktiga i diskussionerna utvecklar de en förmåga att uttrycka tankar och 
funderingar muntligt. De får även diskutera icke vardagliga ord, vilket gör att informanternas 
undervisning hjälper eleverna att utveckla ett rikare ordförråd. 
 
Linda är den som främst ger exempel på sin undervisning under högläsning och filmvisning. Hon 
berättar att hon brukar stanna upp vid ord och fråga eleverna vad ordet betyder eller be eleverna 
sammanfatta handlingen. Jag anser att Lindas sätt att undervisa bidrar till Wedins (2011) tankar 
till att eleverna ska utvecklas och tränas i att hålla en monolog och uttrycka längre tankar. Alatalo 
(2011) skriver även i sin avhandling om högläsning. Hon skriver att elever som får ta del av olika 
typer av sagor och berättelser får ta del av fler ord i ett sammanhang. Hon fortsätter även med att 
läraren bör stanna upp och diskutera eller förklara icke vardagliga ord för att elevernas förståelse 
ska öka (Wedin, 2011, 50ff). Linda var även den informant som påpekade vikten av att prata och 
diskutera olika områden med eleverna, att erbjuda dem en typ av allmänbildning vilket hon ansåg 
skulle påverka grundläggningen för läsförståelsen. På samma sätt som Alatalo (2011) påpekar att 
eleverna får olika texter lästa för sig tror jag att Lindas tankar om diskussioner inom olika 
områden påverkar ordförrådet på liknande sätt.  
 
Fyra av informanterna berättar även att de använder sig av språklekar, rim och ramsor i sin 
undervisning. Språklekarna kan bland annat vara att lyssna till orden och försöka utläsa om de 
uppfattar en viss bokstav i början, slutet eller mitten av ordet. Det kan även vara som Fia 
beskriver om den dagliga hjälpredan där hon kan avslöja vilken bokstav som elevens namn börjar 
på. Båda förskoleklasslärarna använder sig också av Bornholmsmodellen i sin undervisning som 
innehåller olika språklekar. Utan att informanterna själva säger att de arbetar med elevernas 
fonologiska medvetenhet drar jag den slutsatsen när de berättar hur deras undervisning ser ut. 
Den fonologiska medvetenheten är som Linn säger grunden till allt. Lundberg (2007) påpekar att 
arbetet i förskoleklassen bör cirkulera kring att eleverna utvecklar en god fonologisk 
medvetenhet. I sin bok Bornholmsmodellen beskriver han att läsförståelsesvårigheter ofta har en 
fonologisk orsaksförklaring och har utarbetet boken som ett stöd i undervisningen för att 
utveckla alla elevernas fonologiska medvetenhet (Lundberg, 2007, s. 6).  
 
Majoriteten av informanterna berättar att deras undervisning genomsyras av att eleverna ska 
skapa sig en ord- och begreppsförståelse. Här drar jag en slutsats att de helt enkelt vill ge eleverna 
ett bra ordförråd. Eftersom jag uppfattar ett ordförråd som en förståelse för vad ordet betyder 
anser jag att de arbetar med att utveckla elevernas ordförråd. Precis som den fonologiska 
medvetenheten anser Lundberg (2007) att undervisningen i förskoleklass bör fokusera på 
elevernas utveckling av ordförrådet (Lundberg, 2007, s. 6). Även Alatalo (2011) påpekar vikten av 
att undervisa på ett sådant sätt som stärker elevernas ordförråd redan i förskoleklassen. I hennes 
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avhandling framgår att elever som inte utvecklar ett gott ordförråd tenderar att utveckla sin 
läsförståelse långsammare än de med ett gott ordförråd.  
 
Eftersom informanternas undervisning i stor utsträckning handlar om diskussioner, samtal och 
olika språklekar kan även paralleller till Vygotskijs tankar dras. Vygotskijs utgångspunkt var att 
människan sorterar sina egna tankar med hjälp av den språkliga kommunikationen. Han påpekade 
även att det inte bara är ord som behöver bytas utan en begreppsförståelse är direkt avgörande 
för att skapa förståelse och använda språket som ett redskap (Øzerk, 1996, s. 82f).  
 
Efter att ha jämfört informanternas svar på intervjufrågorna med min bakgrund anser jag att de 
arbetar på ett sådant sätt som bör lägga en grund för utvecklingen av läsförståelsen. 
Informanterna nämner samtliga de punkter som min bakgrund lyfter fram. Förskoleklasslärarna 
nämner framför allt att deras undervisning består av träning av den fonologiska medvetenheten 
och ordförrådet, vilket Bråten (2008) och Krantz (2011) anser är två färdigheter som bör tränas 
redan i förskoleklassen. Även Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) ser fördelar med att påbörja 
undervisningen inom detta tidigt. Båda beskriver att läraren då får större möjlighet att upptäcka 
de elever som upplever svårigheter i sin utveckling och kan stötta dessa elever ytterligare. Alatalo 
(2011) skriver även att varje enskild individ kan bli stärkt genom att tidigt börja undervisningen 
för grundläggningen av läsförståelsen. Läraren kan då upptäcka eleverna som upplever 
svårigheter med sin läsutveckling och stötta dem ytterligare vilket kan resultera i att eleven känner 
att den lyckas och elevens självförtroende kan stärkas (Alatalo, 2011, s. 29f). 
 
Efter att ha tagit del av informanternas svar gällande undervisningen anser jag att det hade varit 
intressant att även ha genomfört en observation. Syftet med observationen skulle varit att 
undersöka i vilken utsträckning de undervisar med de faktorer som de nämner vid intervjun och 
hur stor del av lektionen som fokuserar på samtal, diskussioner och den fonologiska 
medvetenheten. 
 
En ytterligare sak som jag anser hade varit intressant att fråga informanterna är hur samarbetet 
ser ut mellan förskoleklasslärarna och lågstadielärarna. I de svar som gavs vid min undersökning 
var det ingen informant som svarade att de fortsätter utvecklingen utifrån de kunskaper eleverna 
har med sig, exempelvis från förskoleklassen. Båda lärarna i förskoleklassen arbetar med 
språklekar, rim och ramsor. Även två lågstadielärare anser sig arbeta med detta i sin undervisning. 
Kan detta bero på att lågstadielärarna anser att eleverna behöver tränas ytterligare på denna 
färdighet eller är inte lärarna medvetna om hur arbetet i förskoleklassen ser ut? Ingen informant 
påpekade att de arbetar utifrån det som eleven redan kan utan snarare återgår till grunden i 
bokstavsinlärning och ord- och begreppsförståelse. Hur undervisar de för de elever som redan 
har utvecklat dessa färdigheter?  
 
Om det funnits ett tydligt samarbete mellan förskoleklassen och lågstadielärarna kunde 
undervisningen strukturerats mot samma mål, att lågstadielärarna var medvetna om den grund 
som redan lagts i förskoleklassen. Då minimeras risken att eleverna får uppleva samma typ av 
undervisning, vilket kan uppfattas som tråkigt och lusten för lärandet kan minska. Jag anser att 
det kan finnas utvecklingsmöjligheter här. För att undvika att alla elever ska återgå till grunden i 
årskurs 1 borde det istället finnas en kontinuitet i undervisningen och ta vara på det som eleverna 
redan kan och på det sättet utveckla varje elev utifrån sina förkunskaper.   

6.2.2 Faktorer som lärare anser påverkar utvecklingen av läsförståelsen 
 
Fyra av informanterna nämner den språkliga medvetenheten som en faktor som påverkar 
läsförståelsen. Under den språkliga medvetenheten anser jag att begreppet fonologisk 
medvetenheten faller. Den fonologiska medvetenheten anser bland annat Krantz (2011) och 
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Alatalo (2011) är en avgörande faktor som bör påbörjas tidigt. Alatalo (2011) skriver att de elever 
som har tränats och undervisats inom den fonologiska medvetenheten tidigt har utvecklat sin 
läsförmåga betydligt längre i årskurs två än de elever som inte fått samma stöd (Alatalo, 2011, s. 
78). Krantz (2011) påpekar även att det finns en fördel med att påbörja undervisningen inom den 
fonologiska medvetenheten tidigt. Pedagogen får då en möjlighet att upptäcka de elever som 
upplever svårigheter och kan stötta dessa elever i tid för att underlätta deras utveckling (Krantz, 
2011, s. 26). De informanter som nämner den språkliga medvetenheten är bland annat båda 
förskoleklasslärarna. De arbetar båda med Bornholmsmodellen i sin undervisning för att utveckla 
elevernas fonologiska medvetenhet, vilket ska underlätta deras utveckling av läsförståelsen.  
 
Den mest framträdande faktorn som informanterna anser påverkar läsförståelsen tolkar jag som 
ord- och begreppsförståelse. Ordförrådet är även en faktor som nämns i bakgrunden. Tjernberg 
(2013) skriver att ett rikt ordförråd underlättar för eleverna när det gäller avkodningen av orden. 
Hon fortsätter att om eleverna inte innehar ett gott ordförråd kan avkodningen uppfattas som 
mödosam, vilket resulterar i att eleven lägger mycket energi på att läsa och avkoda texten och 
därmed blir förståelsen lidande (Tjernberg, 2013, s. 23). Jag upplever informanternas svar som att 
de är väl medvetna om ordförrådets betydelse för fortsatt utveckling av läsförståeslen. Jag får 
känslan att samtliga informanter eftersträvar en undervisning där eleverna utvecklar ett så rikt 
ordförråd som möjligt.   
 
Ordavkodningen är det däremot endast Lisa och Lena som nämner som en faktor som påverkar 
läsförståelsen. Levlin (2014) skriver i sin avhandling att avkodning tillsammans med 
språkförståelse är direkt avgörande för att en utveckling av läsförståelsen ska ske. Hon beskriver 
läsmodellen Simple View of Reading där läsförståelsen sammanfattas av två direkt avgörande 
komponenter, avkodningsförmåga och den språkliga förmågan (Levlin, 2014, s. 4). Bråten (2008) 
skriver att de elever som upplever svårigheter med sin läsförståelse ofta har haft svårigheter med 
sin avkodningsförmåga i de tidigare årskurserna (Bråten, 2008, s. 49). Alatalo (2011) beskriver 
elevens avkodningsförmåga som att den påbörjas med den fonologiska avkodningen, alltså att 
eleven ljudar bokstäverna så att det bildas ett ord. Därför anser hon att elevens språkliga 
medvetenhet och avkodningsförmågan är beroende av varandra för att uppnå en god läsförståelse 
(Alatalo, 2011, s. 46).  
 
Efter att ha tagit del av informanternas åsikter blir jag lite förvånad att endast två av dem nämner 
avkodningsförmågan som en faktor som påverkar läsförståelsen. Eftersom min bakgrund påpekar 
bland annat vikten av att elever i tidigare årskurser utvecklar en god avkodningsförmåga och att 
den första avkodningsförmågan är byggd på den fonologiska medvetenheten skapas förvåning 
hos mig varför denna faktor uteblir i fyra informanters svar. Antingen anser informanterna att 
den färdigheten är så pass självklar att den inte behöver nämnas eller så undervisar informanterna 
inte tillräckligt inom träning och utveckling av avkodningsförmågan.  
 
Flera informanter påpekar vikten av att prata och diskutera texter, ord och begrepp med eleverna. 
Lena nämner att det underlättar för eleverna att sedan utveckla förmågan att läsa mellan raderna 
till exempel i hennes exempel om cykeln. Att diskutera och samtala med eleverna anser jag kan 
innebära att erbjuda eleverna ett rikt och nyanserat språk, som Tjernberg (2013) anser är 
avgörande för att eleverna ska få ett rikt ordförråd och lättare utveckla sin läsförståelse (s. 23). Jag 
drar även här paralleller till Vygotskijs tankar om elevers utveckling. Han ansåg att eleverna 
utvecklas på två olika nivåer, först i den sociala nivån genom språket för att sedan utvecklas på 
den individuella nivån genom sina egna tankar (Dale, 1996, s. 34f). Genom att informanterna 
arbetar mycket med diskussioner och samtal i sin undervisning, framför allt inom ord- och 
begreppsförståelsen hjälper det sedan eleverna att utvecklas på den individuella nivån. Eleverna 
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kan troligtvis använda och sätta dessa nya ord och begrepp i nya sammanhang på egen hand tack 
vare att det först skett på den sociala nivån.  

6.2.3 Verksamma lärares undervisning för elever med annat modersmål än svenska 
 
Två av informanterna hade ingen erfarenhet av elever med ett annat modersmål och två hade 
endast erfarenhet av tvåspråkiga elever. Lisa och Frida som båda hade haft tvåspråkiga elever 
hade aldrig upplevt några svårigheter med detta förutom att Lisas elev hade en tendens att blanda 
ihop två bokstäver med varandra. Hon ansåg då att stöttningen för eleven borde ha varit 
ytterligare träning med den fonologiska medvetenheten. Fia och Linn som inte hade någon 
erfarenhet svarade ändå vad de trodde att dessa elever behövde extra mycket undervisning om. 
Båda svarar ord- och begreppsförståelse och att bildstöd kunde vara ett alternativ för dessa elever 
i undervisningen.  
 
Linda och Lena hade någon form av erfarenhet med elever med annat modersmål än svenska. De 
nämner båda ord- och begreppsförståelsen som den enda färdigheten som var viktig för elever 
med annat modersmål än svenska. Linda berättar att hon brukar hjälpa eleven extra vid läsning. 
Det kunde exempelvis vara att skapa en förförståelse inför läsningen genom att samtala kring vad 
eleven redan visste om texten genom att titta på bilder och läsa rubriken. Lindas strategi liknar 
Wedins (2011) tankar. Wedin (2011) anser att elever med ett annat modersmål än svenska bör 
träna sig på att tala om texter på svenska och träna upp en berättarförmåga. Hon skriver att elever 
som har utvecklat en berättarförmåga har visat sig utveckla sin läsförståelse bättre i årskurs fyra 
(Wedin, 2011, s. 96f).  
 
Reichenberg (2000) skriver i sin avhandling att elever med ett annat modersmål än svenska som 
upplever svårigheter med sin läsförståelse kan ha tre olika förklaringar. En förklaring, som 
samtliga informanter påpekar, är att eleven inte förstår textens betydelse. Därför anser 
informanterna att ord- och begreppsförståelsen är den viktigaste faktorn för elever med ett annat 
modersmål. Men Reichenberg (2000) påpekar även att det kan vara en bristande 
avkodningsförmågan (Reichenberg, 2000, s. 3) som ingen av informanterna påpekade. Både 
Wedin (2011) och Reichenberg (2000) påpekar även att lägga undervisningsinnehållet på en 
begriplig nivå för dessa elever för att de lättare ska förstå textens innehåll. Reichenberg (2000) tar 
även upp läroböckerna som ett problem. Eftersom hon anser att läroböckerna inte är anpassade 
efter elever med ett annat modersmål och deras förkunskap blir texten i böckerna för 
komplicerade och svåra att förstå (Reichenberg, 2000, s. 4f). Varför reflekterar ingen informant 
om att anpassa materialet i undervisningen efter elevernas förmåga? Ska undervisningen 
exempelvis handla om läsning av en viss text kanske texten måste anpassas och individualiseras 
för eleven med ett annat modersmål än svenska.  
 
Endast två av informanterna hade någon form av erfarenhet gällande elever med annat 
modersmål än svenska. De två informanter som hade erfarenhet av detta angav bara en av tre 
olika områden som dessa elever behöver extra stöd i. Om inte verksamma lärare erbjuds 
fortbildning/utbildning inom undervisning för elever med annat modersmål än svenska riskerar 
bristerna i undervisningen att växa och kan resultatera i att elevernas läsförståelse sjunker ännu 
mer. I skrivande stund sker den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, vilket 
resulterar i att barn flyttar till Sverige och har rätt att gå i den svenska skolan. Är Sveriges lärare 
beredda på att möta dessa elever i sin undervisning? Kan de individualisera och stötta dessa 
elevers utveckling? Skolans lärare kanske helt enkelt inte har fått tillräckliga kunskaper inom 
undervisningen för elever med annat modersmål än svenska. Skolverket har i sitt stödmaterial för 
studiehandledning för modersmål (2013) konstaterat att elever med ett annat modersmål än 
svenska hela tiden ökar. 2012 var andelen elever som hade grundläggande kunskaper på ett annat 
språk än svenska så stort som var femte elev (Skolverket, 2013, s. 4).  
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7 Avslutande reflektioner 
 
Att genomföra denna undersökning anser jag har varit väldigt intressant. De verksamma lärare 
som blivit intervjuade anser att de faktorer som påverkar läsförståelsen liknar de faktorer som 
presenteras i undersökningens bakgrund. Den faktor som jag tolkar att samtliga informanter 
anser är den viktigaste är ord- och begreppsförståelsen. Fyra av informanterna nämner fonologisk 
medvetenhet och endast två av informanterna nämner ordavkodning. Osäkerhet från mig finns, 
anser informanterna att ordavkodningen är så pass grundläggande att de inte reflekterar över att 
nämna den som en faktor? Eller finns det helt enkelt brister i undervisningen för ordavkodning? 
Därför anser jag att det vore intressant att genomföra en kompletterande observation för att 
tydligare se i vilken utsträckning informanterna undervisar för att utveckla dessa faktorer. 
  
Inom undersviningen för elever med ett annat modersmål än svenska och deras läsförståelse 
anser jag att det finns utvecklingsmöjligheter. Endast två av informanterna hade erfarenhet av 
elever med ett annat modersmål i sin undervisning men nämnde ändå inte samtliga faktorer som 
finns i undersökningens bakgrund. Hur ser möjligheterna ut för verksamma lärare att ta del av 
olika fortbildningar inom läsutveckling för andraspråkselever? Kan det vara ett steg åt rätt 
riktning att erbjuda samtliga lärare obligatorisk fortbildning inom detta område?   
 

7 Vidare forskning 
 
Efter att jag har genomfört den här undersökningen väcks min nyfikenhet kring hur obligatoriska 
fortbildningar på arbetsplatsen ser ut kring just undervisning och stöttning för elever med annat 
modersmål. Eftersom antalet elever med ett annat modersmål än svenska hela tiden ökar undrar 
jag om verksamma lärare kontinuerligt erbjuds fortbildning inom detta ämne.  
 
Eftersom mitt antal informanter i denna undersökning var relativt lågt finns det även en 
möjlighet att resultatet skulle se annorlunda ut på andra områden. Därför skulle det även vara av 
intresse att genomföra en kvalitativ intervju kombinerat med observationer med ett större antal 
och andra informanter. Syftet skulle där vara att undersöka just undervisningen och kunskapen 
inom området elever med ett annat modersmål än svenska.  
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9 Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 
 
 
Informationsbrev till lärare 

                          
 

Intervju för examensarbete 
 

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka hur lärare i främst förskoleklass 
och skolans tidigare arbetar med grundläggningen av läsförståelse. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om hur arbetet 
kring läsförståelsen ser ut för dig. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag 
genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant att se hur lärare i 
förskoleklass och årskurs ett ser på läsförståelsen. Jag vill undersöka hur lärarna resonerar för 
att varje elev i senare årskurser ska utveckla sin läsförståelse så bra som möjligt. 
 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 39, de kommer att ske i skolan (eller annan 
överenskommen plats) och tar 30-45 minuter.  

 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att 

namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli 
lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 

 
Marica Persson                    Handledare: Antti Ylikiiskilä. 

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

 
 
Genom att skriva din namnteckning nedan anger du ditt deltagande i undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 18/9 2015. 
 

 

 

 

Namnteckning  Namnförtydligande mailadress/telefonnummer 
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9.2 Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Fråga ett: Vad har du för utbildning/fortbildning/erfarenhet? 
 
Fråga två: Hur ser en vanlig dag ut för dig i undervisningssammanhang? 
 
* I det vardagliga arbetet, vad i undervisningen påverkar läsförståelsen? 
 
Fråga tre: Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? 
 
Fråga fyra: Vilka faktorer/färdigheter/kunskaper anser du är viktiga för läsförståelsen? 
 
* Vilken anser du är viktigast? 
 
Fråga fyra: Hur arbetar du i undervisningen för att stödja dessa faktorer? 
 
Fråga fem: Är det någon skillnad i undervisningen för elever med annat modersmål än svenska? 
 
* Ja = varför/vad, nej = varför inte? 
 
Fråga sex: Hur arbetar du i undervisningen med de elever med ett annat modersmål än svenska? 
 
Fråga sju: Kan ditt arbete på något sätt förbättras för att stödja läsförståelsen ytterligare? 
 
Finns det någonting du vill tillägga till intervjun? 


