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Förord 
 
Att skriva ett examensarbete är mödofylld, men i hög grad en stimulerande process.  
Först av allt vill jag passa på och tacka alla som har stöttat mig under arbetets gång.  
Framförallt vill jag rikta ett stort tack till skolan och pedagogerna som medverkade i min undersökning 
och ställde upp för intervjuer. Utan er hjälp hade jag inte kunnat verkställa min studie.   
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Niklas Noren.   
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Abstract/ Sammanfattning  
By: Maryam Teimouri, spring term of 2011. Readingcomprehension. Teacher’s study works with the 

development of reading skills in preschool classes.  

Supervisor:  Niklas Norèn 

 

The children’s first literacy learning is important feature for them, during entering the world of 

knowledge. The first year of the school is a highlight in their lives. It’s why teacher’s has a bigger role 

to influence reading and writing skills in the preschool period. In order to demonstrate a positive 

approach of teaching based on children’s interests and experience. The lessons have to be meaningful in 

order to capture children’s curiosity for learning. The teacher’s has a big and important role of 

developing children’s reading comprehension. A successful key to all learning is reading 

comprehension, which is why the educator most tries to give the children a good start from the 

beginning and give them the opportunity to develop as an individual.  

The purpose of this study is to exam on three teacher’s persecutions of their approach of reading 

comprehension in the preschool classes and even how they work to develop children’s reading 

comprehensions and their role in children’s literacy learning. The main research questions were: 

 

1. What are the teachers plan due to their work with reading comprehension in the classroom? 

2. How is the teacher working with the children regarding reading comprehension in the 

classroom?  

3. What kind off material are the educators using when they are working on the development of 

reading comprehension in the classroom?  

 

 

Keywords:  Reading, Human Sciences tradition, preschool, education  

 

Nyckelord:  Läsförståelse, Humanvetenskapliga traditionen, förskoleklass, pedagogik  
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1. Inledning och bakgrund 
 
Läsförståelse är ett viktigt ämne som ska diskuteras i skolorna. Dagens samhälle är ett skriftligt samhälle 

och allt som händer i samhället kräver en god läsförståelse. Därför är viktigt att man redan från 

förskoleklassen börjar arbeta med barnens läsförståelse. I kommuner och skolor ska olika aktiviteter 

hållas, som kan leda till stimuli hos barnen. Vi lever i ett samhälle där skriftspråket dominerar och 

kraven på en god läsare blir högre för varje dag. För att man ska klara sig och bli självständiga individer 

i samhället behöver man börja med läsförståelsen redan från förskoleklassen. Barnens läsförståelse ska 

vara i fokus. Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att kunna hjälpa barnen att utveckla sin 

läsförståelse. Skolan skall bygga en trygg grund hos barnen för att de ska bli självständiga individer i 

samhället med förmåga till kritiskt läsande och kunskapsinhämtning (Lpo94). Detta kan man göra 

genom att utgå från barnens erfarenheter och erbjuda dem den hjälp som behövs för att kunna utveckla 

sin läsförmåga. 

 

Jag börjar med att göra en sammanfattning av begreppet läsförståelse och vad det innebär. Den engelska 

beteckningen av begreppet läsförståelse är reading litteracy (eller bara literacy). Detta innefattar inte 

bara att förstå det skrivna i texten, man ska även vara väl bekant med att använda sig av de 

förståndsmässiga möjligheterna som skriftspråket har vistas redan från 3000 års kulturhistoria ( Ströms 

& Aukrust 2003). Enligt Ivar Bråten innebär läsförståelsen att man hittar och skapar mening i den 

skrivna texten och samspelar med den. Forskaren skriver vidare att läsförståelse har att göra med 

förståelsen av skriven text, på papper eller skärm men även kartor och bilder.(Bråten 2008: 13-16). Inom 

den Humanvetenskapliga traditionen menar man att grunden för all erfarenhet är förförståelse, tolkning 

och förståelse, detta sker genom tid, rum och social miljö. Det vill säga att man ser till den inre 

förståelsen.  

 

” Det är ett grunddrag i det att  vara människa att vi alltid  förhåller oss förstående till världen - vi kan inte annat 

än att ständigt försöka förstå. Och det vi försöker förstå är en historisk och social verklighet som vi själva är en 

del av. Varje ny förståelse förändrar därmed också min självförståelse.” ( Thomassen 2007 : 97 ) 

 

 

Forskaren Thomassen(2007: 94-98) skriver om Gadamer teori där han skriver om att förståelse 

frambringar existensen mellan ett möte och ett samtal. Att förstå hur vi förstår är utgångspunkten för all 

kunskapsinhämtning. Vår värld är en värld av mening och att förstå hjälper människan att få en insikt i 
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det man erfar. Det är med hjälp av vår förståelse man får en uppfattning om, till exempel en text och 

försöka att förstå innehållet. När föräldrar läser för sina barn skapas en förförståelse hos barnen om vad 

läsning är och varje gång man läser en bok så vidgar barnens förförståelse. Barnen lär sig mer och mer 

om skriftspråkets formella egenskaper.  

 

Läroplanen Lpo 94 & Lpf 94 (Lärarens handbok 2006) menar att skolan har skyldighet att ge varje barn 

möjlighet att utveckla sin läsinlärning. Vilket är viktigt för att kunna uppnå skolans kunskapsmål. För att 

barnen skall kunna utveckla sin språkliga förmåga skall skolan ge barnen möjligheter att argumentera 

och resonera kring dagens skolgång. Det står även att det är betydelsefullt att pedagogerna har en 

gemensam uppfattning, det vill säga att de har ett gemensamt arbetssätt för att utveckla läsinlärningen 

hos barnen.  

 

Barnen behöver en bra start för att kunna utveckla sin läsförståelse och bli goda läsare i framtiden. Det 

är skolans och pedagogernas ansvar att uppmuntra barnen och hjälpa dem att stimuleras och utveckla sin 

läsinlärning. Barn är nyfikna och vill lära sig allt som finns omkring dem. Det är viktigt att de upplever 

sin första läsinlärning som något positivt, för att hela tiden kunna utveckla och lära sig något nytt. 

Pedagogens uppgift är att se till att barnen inte upplever ett misslyckande under den första 

läsinlärningen. Men även att man utgår från barnens erfarenheter för att de ska få en positiv bild av 

lärande och skolan. Barnen tar hjälp av sitt befintliga språk och förförståelse om texten och dess innehåll 

då de lär sig att läsa.  
 

2. Översikt över uppsatsen  
 

I denna uppsats kommer jag att undersöka om läsförståelse hos barn i förskoleklassen. Första kapitlet 

innehåller en inledning och bakgrund till mitt problemområde. Kapitel två är syftet och frågeställningar. 

I kapitel tre finns en beskrivning av teoretiska ramar och tidigare forskning som är relevant för min 

undersökning enligt mig. Kapitel fyra handlar om metod och analys för datainsamling. Femte kapitlet 

får du som läsare en överblick över mitt resultat och analys, vilket innefattar tre intervjuer med tre 

pedagoger och två observationer i två av förskoleklasserna. Kapitel sex är en sammanfattande analys av 

mina intervjuer och mina observationer, samt en analys av resultatet.  I kapitel åtta finns det en 

slutanalys och diskussion över hela undersökningen och mitt slutresultat. Sista kapitlet som är kapitel 

nio är slutord.                                                                    
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2. Syfte & frågeställning  
 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur pedagogerna i tre förskoleklasser i en skola , arbetar 

för att utveckla barnens läsförståelse. I första hand koncentrerar jag mig på lärarens roll i barnens 

läsinlärning.  

 

Mina frågeställningar är följande:  

1. Hur planerar pedagogerna sitt arbete med läsförståelse i klassrummet?  

2. På vilka sätt arbetar pedagogerna med att utveckla barns läsförståelse i klassrummet?  

3. Vad använder pedagogerna för material när de arbetar med utveckling av läsförståelse i klassrummet?  

 

 

3. Teoretiska ramar 
 

I detta kapitel presenterar jag dem teoretiska ramar som utgångspunkt för denna studie. Jag har utgått 

från den hermeneutiska kunskapssynen som utgångspunkt för min undersökning.  

 

3.1 Den hermeneutiska kunskapssynen 
 

Mitt undersökningsområde lutar sig mot den samhällsvetenskapliga metoden som i stort sett handlar om 

människor och samhället (Larsen 2009: 17-18). Detta har sin utgångspunkt från en hermeneutisk 

kunskapssyn, där sökning, tolkning och förståelse ur subjektets perspektiv är huvudpoängen. Eftersom 

mina frågeställningar riktar sig mot att förstå och tolka pedagogernas omständigheter till läsförståelse i 

klassrummet så vänder jag mig mot den hermetiska kunskapssynen för att tolka min data. Den 

hermeneutiska vetenskapstraditionen grundas på mänskliga yttringar så som historiska händelser, språk, 

kultur, handlingar och liknande för att uppnå kunskaper (Thomassen, 2007: 45-46).  Hans- Georg 

Gadamer (Thomassen, 2007) är en av de viktigaste teoretikerna inom hermeneutiken. Enligt Gadamer 

påverkar vår förståelse allt vi gör och det är vår förståelse som formar våra erfarenheter och tolkningar. 

Det han förespråkade var, att förståelsen är ett grundläggande drag hos all erfarenhet. Med det menar 

han att det är med vår förförståelse som vi begriper allt kunskap som vi tar in, och ser saker ur olika 

perspektiv beroende på vem som tolkar. Att förstå hur vi förstår är utgångspunkten för all kunskaps 

inhämtning. Vidare menar Gadamer att det historiska sammanhanget som man befinner sig i, har stor 

betydelse för förståelse. Han såg inte fördomar som något negativt, utan han menade att dessa ger oss en 
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förståelse och grund för människor och vår omgivning. Våra fördomar skapar en förståelsehorisont som 

endast vi kan se. Dessa fördomar är skapade av oss själva och påverkade av samhället och vår kultur. Ett 

annat begrepp som nämns i den hermeneutiska vetenskapen är den hermeneutiska cirkeln. Med detta 

menar man inom hermeneutiken, att man pendlar mellan delen och det hela tills man kommer fram till 

nytt resultat och vidgar sin förståelsehorisont. Inom humanvetenskapen är förståelse och tolkning 

huvudpoängen för att uppnå ett konkret resultat av en undersökning. Att man pendlar fram och tillbaka 

mellan sitt insamlade material och gör tolkningar av materialet som sedan kan dras till egna slutsatser. 

På detta sätt kommer man till nya resultat och ny förståelse av materialet.  Den hermeneutiska cirkeln 

syftar till att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse, mellan individens förståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer som till exempel i en bok eller i ett sammanhang. Läsaren tolkar texten utifrån sin 

förståelse som sedan utvecklar sin förståelse genom att hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan 

läsarens horisont och textens horisont. (Thomassen 2007: 94-102).  

 

3.2 Tidigare forskning  
 

I följande kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning om läsförståelse som enligt mig är 

relevant för min undersökning. Jag har definierat olika begrepp som jag tycker passar med mitt 

undersökningsområde. Här kommer ett stycke om tidigare forskning om läsförståelse och olika metoder. 

Men även hur man kan lära barnen att lära sig att läsa och utveckla sin läsförståelse.  

 

Vad är läsning? 
 

Forskaren Karin Taube (2007: 47-72) menar att läsförståelsen består av avkodning och förståelse. Hon 

menar att med hjälp av förståelse kan avkodningen av ett ord ske, men utan avkodning kommer 

läsningen inte att utvecklas. För att hjälpa barnen att utveckla sin avkodning och läsförståelse kan man 

ge dem ledtrådar för att visa vägen till en god läsförståelse. Avkodningens och förståelsens 

nödvändighet för läsning har Taube (2007:58) formulerat på följande sätt:               

Läsning = avkodning * förståelse  

Denna formel har även forskarna Torleiv Hoien & Ingvar Lundberg (1990: 19-21) nämnt där de 

poängterar att om avkodningen eller förståelsen inte är bra hos ett barn så kommer läsförståelsen inte att 

fungera bra. Avkodning är då man identifierar ett ord och känner igen ordet. Förståelsen gäller när man 

analyserar satser och tolkar innehållet i en text. Forskarna delar samma tankar att man måste knäcka 

läskoden för att förstå skrivsystemet. Enligt dem räcker det inte att föreställa sig om vad skrift är, när 
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man ska lära sig att läsa. Utan man måste förstå på vilket sätt skrivtecken sammanför språket, men även 

hur talflödet delas upp i delar som sedan överförs till bokstäver. Vidare säger forskarna att pedagogerna 

har en betydelsefull roll i barns läsutveckling. Pedagogen kan vara tillgänglig för barnen och hjälpa dem 

att utveckla sin läsförståelse. De anser att det är viktigt att barnen förstår systemet för att kunna 

utvecklas och bli goda läsare i framtiden. Förståelse är ett viktigt begrepp i läsprocessen, om man inte 

kan skapa ett meningssammanhang i det som man läser, kan man inte utveckla sin läsförståelse. Vidare 

poängterar forskarna att ljudbindningen är viktigt för läsinlärningen. Även om man kan ljuda alla 

bokstäver i ett ord så är det inte säkert att det låter rätt, som till exempel med ordet bok som låter på 

detta sätt när man ljuda ordet be: o kå: det händer att detta ljud inte kan smälta samman till ordet bok. 

Medan barnen försöker att lära sig den alfabetiska koden och så småningom lär sig bokstäverna. Det är 

viktigt att de känner lust och glädje till läsningen för en lyckad lärförståelse. Läsningen ska genomsyra 

naturligt i barnens liv, det ska framstå som något viktigt i barnens liv och ger de värdefulla kunskaper 

och estetiska upplevelser. Genom läsningen får barnen utvidga sina erfarenheter samt lära sig något om 

människor men även om sig själv( Hojen & Lundberg 1990: 31).      

  

Även Caroline Liberg (2006: 16, 37) skriver om att det är viktigt att kombinera ljudmetod och helords 

metod. Enligt Liberg är en läsare den som går från de små delarna det vill säga (bokstavljuden) till 

helheterna, vilket kan man göra genom att ljuda sig fram (botom- upp- process). Gemensamt läsande 

väcker intresse för läsning hos barnen, förutom detta ger de kunskaper om vad läsning innebär och hur 

man ska bete sig som läsare. 

 

Läsförståelse 
 

Enligt forskarna Hojen & Lundberg (1990: 39-43 ) är läsförståelse en aktivt, skapande arbete. De menar 

att man måste skapa en inre scenario när man tolkar en text. Våra tolkningar av en mening bygger på 

våra förkunskaper om ämnet, vilket gör att vi förstår och tolkar meningar i olika sammanhang. 

Förståelsen innebär medskapande. Att man som läsare går utanför den direkt givna informationen. Som 

läsare ska man kunna drar egna slutsatser utifrån sina egna förutsättningar, läsa mellan raderna etc. 

Forskarna skriver att läsning innebär ett möte mellan den som läser, det vill säga läsaren och texten. 

Man ska som läsare ha goda kunskaper om världen för att kunna koppla det till det man läser om 

verkligheten, på detta sätt kan man tolka och förstå textens innebörd.   
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Att läsa med förståelse  
 

Forskaren Bråten (2008: 47-48) definierar begreppet läsförståelse så här, han menar att genom samspel 

med en text, så är det då man utvinner och skapar mening. Han skriver att läsförståelsen är en komplex 

process. Pedagogerna ska känna igen de olika komponenterna som ingår i läsförståelsen, för att kunna se 

den enskilda individen och anpassa sin undervisning efter varje individ. Barnen ska lära sig hur man 

binder ihop bokstäverna till ett ord, vidare sätta det i en mening, därefter sätter man meningen i ett 

sammanhang. Detta är ett sätt att lära barnen att känna igen ett ord utifrån en text, men även känna igen 

innebörden av en text utan att behöva göra djupare analys av texten. Detta kallar han för botten-up-

perspektiv, det vill säga att avkodningen är grundläggande del för läsförståelse. Det andra begreppet 

som han använder är top- down perspektivet på läsförståelse, detta innebär att läsaren ska ha lärdom om 

textens kunskap och struktur. Bråten nämner forskarna Duke, Pressley och Hildens (2004) teorier om att 

det finns en tredje uppfattning, och det är att läsförståelsen rör sig mellan båda modellerna. De menar att 

läsaren måste kunna avkoda för att kunna läsa, likaså ha god kompetens för att förstå de texter han/hon 

läser. En annan viktig synpunkt för läsförståelsen är ordförrådet, ju mer ord barnet kan, desto lättare 

kommer de att förstå och känna igen ord från en text. 
 

Enligt Hojen & Lundberg (1990: 39-40) har förståelsen två sidor, den ena har med språkliga 

bearbetning att göra och den andra har att göra med själva tolkningen utifrån sammanhanget i texten. 

När vi läser en text och tolkar texten föreställer vi oss hur saker hänger ihop, däremot läsförståelse är ett 

aktivt, skapande arbete. Hojen & Lundberg (1990: 48-49) har delat de tre olika förståelseformerna i tre 

huvudgrupper:  

  Bokstavlig förståelse  

  Tolkande förståelse 

  Kritisk och kreativ förståelse 

När man behandlar kreativ och kritiskt läsning ser man ett gemensamt drag och förbindelse mellan alla 

tre enligt forskarna. Med bokstavlig förståelse menar man att man har registrerat uppgifter direkt från 

texter det vill säga det explicita. Tolkande förståelse innebär att man är självständigt och använder sin 

fantasi, detta krävs även att man engagerar både sina tankar och känslor för att kunna dra slutsatser, till 

motsats till den bokstavliga förståelsen. Eftersom slutledningen har en personlig karaktär samt att 

erfarenhetsbakgrunden inte är så lika kan förståelsen av olika texter skilja beroende på vem som tolkar 

lästexten. Vidare skriver forskarna att den kritiska förståelsen bygger i stort sätt på den tolkande 
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förståelsen. De menar att en saklig kritisk och värdering bygger på en fördjupad förståelse. För att den 

kreativa förståelsen ska utvecklas måste den kritiska förståelsen vara fullt utvecklad. Man lägger större 

vikt på den kreativa förståelsen, eftersom man anser att såna typer av läsning lägger huvudvikten på 

kreativ förståelse av texten. Det är kreativiteten som lyfter både förstålelseformerna och ger personlig 

stimuli och högre grad av självständighet. Begreppet ”kritiskt” kopplas till något negativt medan 

”kreativ” till positivt. När man pratar om ”kreativ läsning ” talar man om gradvis förnyelse, fördjupning 

och klarhet. När man talar om ”kritisk läsning” innebär det att man måste leta mellan raderna efter 

svaren och det är olika från person till person vilka svar man hittar. Därefter får man en nära förbindelse 

mellan kritisk läsning och kreativ läsning( Hojen & Lundberg, 1990: 49-53). Forskarna menar att den 

första läsinlärningen är viktig för att barnen ska utveckla läsförståelse och blir goda läsare i samhället.  

 
Pedagogiska metoder för utveckling av läsförståelse  
 

Forskaren Caroline Liberg (2006: 155-156) skriver om hur man kan hjälpa barnen att utveckla sin 

läsförståelse. För att kunna utveckla ett rikt språkrum för läsförståelse ska man anordna till exempel 

läsaktiviteter där barnen läser mycket. Det kan vara texter som barnen skriver själva eller texter som är 

hämtat från böcker, tidningar etc. Detta kallar forskaren för bokbad programmen, vilket innebär att 

barnen möter mycket skönlitteratur. Pedagogen kan läsa med barnen och sedan samtala om boken 

tillsammans. Vidare menar hon att innan man börjar med att läsa till exempel en bok är det bra att man 

förbereder sig på vad boken handlar om innan han/hon läser det för barnen. För att bygga upp en 

förförståelse hos barnen kan man läsa baksidan på boken eller prata kort vad boken handlar om, etc. 

Liberg nämner Palinscar och Brown modell för textsamtal som hjälper barnen att utveckla sin 

läsförståelse. Modellen utmärker en duktig läsare. Forskarna menar att en duktigt läsare vet vilka frågor 

man ska ställa men även att man får svar på frågan när man läser klart texten. Att reda ut oklarhet, samt 

förklara det man inte förstår. Sedan komma ihåg det man har läst och sammanfatta det. Slutligen 

förutsäga vad som kommer härnäst i texten . På detta sätt kan man hjälpa barnen att utveckla sin 

läsförståelse. 

 

Enligt Lindö (2005: 50-57) kan man genom skönlitteratur utveckla empati och förståelse för andra. 

Vidare menar forskaren att man utvecklar en förståelse om hur en viss textgenrer är uppbyggd genom att 

bland annat läsa och samtala om en utmärkande textgenre.  

Lindö har gjort om Inger Norberg(2003) modell så att det passar de yngre barnen, modellen kan 

användas under högläsning. Det innefattar fyra punkter, vilket är följande:  
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1. Innan man börjar med läsningen ska pedagogen försöka att väcka barnens nyfikenhet till boken 

genom att läsa baksidan av boken eller prata kring omslagsbilden. Samt låta barnen komma till tals och 

säga vad de tänker och tycker om boken.  

2. När man har läst klart så ska man anordna aktiviteter som har med boken att gör som exempelvis 

boksamtal, diskussioner, högläsning etc.  

3. När man vet att ett barn har läst en bok hemma kan man be barnen att skriva ner frågor och 

funderingar kring boken i sin loggbok.  

4. Efter att man har läst klart boken ska pedagogerna kunna uppmuntra barnen att gå genom boken igen, 

läsa sina läsloggar och funder på om det är något som är förändrat med exempelvis karaktärerna i boken. 

För att synliggöra barnen tankar och reflektioner är avslutande samtal att rekommendera. Om man vill 

fortsätta med boken länge kan man göra till exempel intervjuer, skriva egna texter etc på samma tema.  

 

Som läsare är det viktigt att man väljer texter/böcker som man själv gillar för att barnen ska uppleva din 

inlevelse anser Lindö(2005: 56-57). Forskaren anser att det är viktigt att barn möter nyansrika 

berättelser från olika tider och kulturer i tidigt ålder för att frambringa läslust hos barnen, även utveckla 

deras läsförståelse. När man arbetar utifrån en berättelse eller saga så är det viktig att den som läser är 

påläst. Man kan hitta olika teman i berättelsen som barnen kan arbeta efter när man har läst klart. En 

annan betydelsefull aspekt för läsningen är att man har en bok som fångar barngruppen. Pedagogen ska 

tänka på hur man kan använda sig av en berättelse, och utgå från olika teman som man kan arbeta vidare 

med. Vidare poängterar forskaren att man ska se problemet och lösningen i berättelsen för att kunna 

arbeta sig in i pågående teman. Det handlar om att skapa kontakt med de som lyssnar och genom att 

göra berättelsen till sin, kan man fånga barnens intresse för läsningen (Lindö, 2005 :50-55). 

 
Enligt Chambers (1998:65-68) är boksamtal ett sätt att arbeta med barnens läsförståelse. Han skriver om 

hur pedagogen kan börja med sitt boksamtal. När man håller ett boksamtal är det viktigt att tänka på 

vissa saker som till exempel att undvika ”varför” frågor och istället använda sig av ”jag undrar” frågor. 

Chambers menar att ”varför” frågor kan kännas som ett förhör eller något liknande, därför kommer 

boksamtalet att misslyckas. Men däremot när pedagogen använder sig av ” jag undrar” frågor kommer 

man långt med samtalet och får en bra diskussion. Det beror på att ”jag undrar” frågor känns inte lika 

obehagligt som varför- frågor. I boken ( Böcker inom oss- om boksamtal. 1998: 108-120) finner man 

förslag på hur man kan genomföra ett boksamtal. Som nybörjare kan man använda sig av Chambers 

grundfrågor, specialfrågor etc för att komma igång med boksamtalet. Men om det händer att man inte 

lyckas med ett bra boksamtal så betyder inte att man har misslyckats, utan det är en framgång enligt 
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Chambers. För då vinner man barnens förtroende för dig som pedagog när du avbryter ditt boksamtal. 

Ditt självförtroende växer, samtidigt visar du barnen att du har lust att försöka igen en annan gång med 

en ny bok. Som pedagog kommer du att vinna barnens respekt. Nästa gång man har ett boksamtal 

kommer man att få en lyckad diskussion. Vidare poängterar han att man som pedagog ska hålla sina 

åsikter för sig själv när man håller i ett boksamtal, det vill säga att pedagogen kan vänta med att 

presentera sin tolkning av boken förrän barnen hade sagt sitt. I övrigt kan hennes tolkning leda 

diskussionen och då får man inga reflektioner från barnen. Det är en bra metod för att lära barnen att 

samarbeta med varandra, kunna diskutera med andra men även utveckla sin läsinlärning. 

 

Läsinlärningsmetoder  
 

De flesta barn lär sig att läsa oavsett pedagogik, men det finns barn som kämpar med det och har svårt 

att knäcka koden. I detta fall har pedagogens arbetssätt ett avgörande roll för att kunna hjälpa barnen att 

knäcka koden och utveckla sin läsförståelse. Detta kan man utveckla genom högläsning och lek med 

ljud och bokstäver då lär sig barnen hur det går till, skriver Mats Myrberg som är professor i 

specialpedagogik vid Stockholms universitet. ( läs & skriv 1/2011: 4 ). 

 

Wittingsmetoden och Bornholmsmetoden - Ljudmetoden  

Wettingmetoden och Borholmsmodetoden innebär att ett samband föreligger mellan språkljud, det vill 

säga fonemen och bokstäverna (grafemen). Dessa ljudmetoder används för att hjälpa barnets att förstå 

hur språket är uppbyggt av språkljud. Men även lära sig att höra skillnader på dessa.  Metoden har 

funnits i 20 år och det används för att utveckla barnets förståelse. Men även för att utveckla barnets 

fonologiska medvetenhet, det vill säga att höra skillnader mellan exempel bokstaven ”p” och ”b”. 

Ljudbindningen är betydelsefull för läsinlärningen.( läs & skriv 1/2011: 4 ).  

 

Kiwimetoden och LTG (läsning på talets grund)- helordsmetoden 

Denna metod kallas för läsinlärningsmetoden, det vill säga att barnet lär sig att läsa genom att känna 

igen ord. Huvudpoängen är förståelse och nyfikenhet (läs & skriv 1/2011: 4 ).  Forskaren Karin Taube 

(2007: 66-67) skriver om metoden LTG och menar att det är barnens förståelse och känsla av texten som 

ligger i fokus. Barnen väljer själva i vilka ordning de vill lära in bokstäverna, dessutom ligger 

betoningen på barnets förståelse och nyfikenhet.  
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4. Metod, material och genomförande 
 

4.1 Val av metod  
Min undersökning bygger på den kvalitativa analysmetoden.  

 

“Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på “mjuka” 

data, t ex i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser” Patel och Davidson (2003: 14).  

 

Undersökningarna kring mitt problemområde har jag gjort i form av formella intervjuer med tre 

förskoleklasspedagoger som arbetar mycket med läsinlärningen/ läsförståelse. Jag har även gjort två 

observationer i två olika klassrum för att se interaktionen mellan barnen och pedagogerna under 

högläsning. Jag har valt att besvara mina frågeställningar genom intervjuer och observationer. För att 

komma fram till ett svar krävs djupare förståelse av mina data, därför har jag valt att använda mig av 

den kvalitativa metoden då detta är relevant för min undersökning. Den kvantitativa metoden är mätbar, 

det vill säga att man redogöra resultatet i form av siffervärde. Vilket skulle exkludera viktiga 

informationer som kräver förståelse och tolkning för att uppnå resultat av fenomenet, därför valde jag 

bort den kvantitativa metoden.  

 

4.2 Etiska ställningstagande 
 

Etiska aspekterna är viktigt att tänka på när man gör en kvalitativ studie, där det finns vissa punkter som 

är viktigt att tänka på som forskare för att kunna utföra en lyckad undersökning.  Man måste tänka på att 

informationen inte kommer ut när man offentliggör resultatet, som till exempel information om 

informanterna som ska vara anonyma. Ett gott forskningsetiskt förhållningsätt är att kunna uppnå kraven 

på principerna som finns inom den humanistisk- samhällvetenskaplig forskning enligt Larsen (2009). 

Principer som är viktiga inom dessa områden är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Larsen 2009: 13-14). 

Jag har gått genom varje detalj med informanterna, om vad som ska vara med i min undersökning. Jag 

har även förmedlat om att de ska vara anonyma, och det är frivilligt att delta i undersökningen etc. 
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4.3 Urval  
 

Eftersom mitt intresse riktade sig mot pedagogernas arbetssätt med läsförståelse i förskoleklassen, 

begränsade jag mig inom detta område. Jag har använt mig av snöbollsmetoden som innebär att man 

som forskare tar kontakt med personer som man anser att ha goda kunskaper inom mitt 

undersökningsområde (Larsen 2009:78).  

Val av skola gjorde jag genom att kontakta min praktikplats(VFU) och fråga förskoleklasspersonalen 

om de kunde ställa upp för intervjuer. Men även göra observationer vid två tillfällen i två av 

förskoleklasserna. Jag har valt att göra mina observationer i två av förskoleklasserna, och intervjuer med 

tre kvinnliga pedagogerna som undervisar i förskoleklasserna. Utvalet består av tre kvinnliga pedagoger. 

Att valet bestod av kvinnor beror på att det inte fanns manliga pedagoger inom mitt 

undersökningsområde.  

 

 

 

4.4 Deltagare  
 

Jag har ändrat namn på informanterna till A, B, C. Pedagogerna har lärarutbildning i grunden, men det 

skiljer sig när det gäller frågan om hur länge de har jobbat som lärare. Det finns ålderskillnad mellan 

pedagogerna och de har jobbat olika länge i denna skola.  

 

Informant A har jobbat som förskolelärare sedan 1980 och har jobbat i denna skola i tolv år som 

förskoleklasslärare.  

 

Informant B har jobbat som förskolelärare sedan 1972 och har jobbat inom förskoleklass, som hade 

namnet lekis eller lekskola, ända fram till 1976. Med undantag har hon jobbat på fritidshem och har 

även jobbat deltid i lekis/ förskoleklass. Sedan 1976, med korta avbrott, har hon jobbat i förskoleklass.  

 

Informant C har jobbat i denna skola sedan 1993 och har varit tjänstledig i några år då gick hon tillbaka 

till förskolan. Innan hon var tjänsteledig hade hon jobbat med förskoleklassen. Dessutom har hon jobbat 

i fritidshem ett tag men sökte sedan vidare till förskoleklassen som hon jobbat i två år.   
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4.5 Datainsamling  
 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer som jag har utfört med tre pedagoger som arbetar på 

tre förskoleklasser inom denna skola. Men även två observationer under högläsning i två av 

förskoleklasserna. Jag använde mig av Larsens (2009: 84) metod med ett färdigt formulär intervjufrågor, 

vilket underlättar när man gör bland annat jämförelser. Forskaren menar att när man ställer samma 

frågor till alla informanter kommer det att vara lättare att efterbearbeta informationen som man har 

samlat in.  

Jag använde mig av min mobiltelefon för att spela in intervjuerna. För att kunna bearbeta materialet 

noggrant var detta nödvändigt. För att se ett helhetsperspektiv på hur pedagogerna arbetar med 

läsförståelse hade jag samma frågor under mina intervjuer. 

 

4.6 Observationer  
 

Vid två tillfällen har jag observerat i två av förskoleklasserna som en komplettering till mina intervjuer. 

Dessutom ville jag se hur läsförståelsen sker i möten mellan barn och pedagogerna i praktiken. Men 

även hur barnen beter sig under högläsning och om de visar några tecken på att barnen förstår det de 

hör. Genom att utföra mina observationer kommer jag att uppnå goda resultat. Som pedagog har man en 

stor roll i barnens läsinlärning, därför har jag tänkt mig att under mina observationer kunna få en 

helhetsbild av barnens läsutveckling. Innan jag gjorde mina observationer skickade jag informationer till 

föräldrarna och bad om tillåtelse att observera deras barn, vilket gick bra. Både observationerna har jag 

utfört under högläsningen. Under högläsningen försökte pedagogerna förklara ord som de trodde att 

barnen inte förstod. För att komma fram till svar på fråga 2 från mina frågesällningar var det nödvändig 

att göra observationer. Frågan lyder såhär:  

     På vilka sätt arbetar pedagogerna med barns läsförståelse i klassrummet?  

 

4.7 Intervjuer  
 

En kvalitativ intervju innebär att informanterna har möjlighet att själva formulera sina svar. Intervju 

frågorna är strukturerade, det vill säga att man har färdiga frågor som man ställer till informanterna i rätt 

ordning.  Jag har valt att göra mina intervjuer efter denna modell, intervju med intervjuformulär, vilket 

innebär en strukturerad intervju med öppet svar. Man ställer samma frågor till alla informanterna på 

samma sätt. Vilket gör det lättare att jämföra svaren, men även underlätta för forskaren att bearbeta sina 



17 
 

insamlade data och komma fram till svar på sina frågeställningar (Larsen 2009: 84). Intervjuer har jag 

gjort med tre pedagoger i utvald skola. Att alla tre var kvinnor berodde på att det var bara kvinnliga 

pedagoger som undervisade i förskoleklasserna. Det tog 30 minuter till en timme med varje intervju. Jag 

hade färdiga frågor där informanterna fick svara på öppet, frågorna finns som bilaga. Intervjuerna 

spelade jag in för att kunna analysera materialet utan att utesluta någon viktig information som 

informanterna sa.  

 

 

4.8 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet handlar om att insamlade data är relevanta för frågeställningarna som man har valt. I 

kvalitativa undersökningar är det lättare att uppnå hög validitet eftersom informanterna har valfrihet att 

ta upp det de tycker är viktigt. Där forskare har bättre chans att bearbeta materialet och hitta flera 

förklaringssätt som bidrar till hög validitet. För att uppnå en högre validitet ska man som forskare ge 

informanterna möjlighet att ta upp saker som de tycker är viktiga. Detta hjälper forskaren att kunna 

arbeta flexibel med insamlade material och kunna uppnå en hög validitet (Larsen 2009: 80-81).  

 

Reliabilitet innebär exakthet där man genom noggrannhet kommer fram till ett resultat där det har en 

hög reliabilitet. Inom kvalitativa undersökningar är det inte så lätt att uppnå en hög reliabilitet eftersom 

man gör olika tolkningar av materialet som man har samlat under observationer och intervjuer. Med 

detta menar man att resultatet av undersökningen kan skilja beroende på vem som gör undersökningen 

och vad deras syfte är. Detta beror på att vi ser och tolkar saker och ting på olika sätt. Ett annat sätt att 

säkerställa hög reliabilitet är hur man behandlar informationer som man har samlat in. Man ska vara 

noggrann med vem som har sagt vad under en intervju. Förutom detta kan man också uppnå reliabilitet 

genom medbedömning av data, det vill säga att man ber någon oberoende person att utifrån vissa 

kriterier analysera samma data och sedan jämför man för att se om man har kommit fram till samma sak. 

På detta sätt kan man uppnå en reliabilitet (Larsen 2009: 81).  

 

Jag tror att jag har uppnått hög reliabilitet och god validitet, eftersom informanterna som jag har 

intervjuat i stort sett har bidragit till och synliggjort verksamheten så som de arbetar i förskoleklasserna. 

Detta stämmer överens med de observationer jag har gjort och därför har jag uppnått en god validitet 

och en hög reliabilitet.  
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4.9 Analysmetoder  
 

För att besvara mina frågeställningar har jag analyserat och bearbetat det insamlade material genom att 

göra en innehållsanalys av mina observationer och intervjuer. Inspelade intervjuer har jag transkriberat, 

det vill säga att jag har överfört från tal till skrift. Jag har fokuserat mig på innehållet i transkriberandet. 

Det är inte exakt skrivet som pedagogerna sa, för att när man skriver ner något som någon säger, så blir 

inte innehållet lika bra, då är det bra att transkribera innehållet för att det ska se mer läsbart ut i skrift. 

Jag har gjort likadant med mina observationer. Jag har i efterhand skriftspråksanpassat mina 

anteckningar i syfte att öka läsbarheten.  

 

4.10 Problemområde 
Jag har valt att göra undersökningen på min praktikplats (VFU) eftersom jag kände förskolelärarna där. 

Det var lättare att komma i kontakt med informanterna. Det finns även nackdelar med det, vilket är att 

man kan hamna i konflikter om man förmedlar informationen på fel sätt. Man tydliggör skolans brister 

vilket påverkar personalen också. 

 

5. Resultat och analys 
 

5.1. Allmän introduktion till både intervjuerna och observationerna  
Syftet med uppsatsen är att undersöka pedagogernas arbetssätt med läsförståelse, och vad de har för 

ställning i barnens läsförståelse. Utifrån mina insamlade data har jag besvarat mina forskningsfrågor. 

Resultatet av undersökningen kommer jag att presentera i anordnad förbindelse till mina 

frågeställningar, som sedan gör en analys av det för att kunna redovisa det mönster som jag har hittat. 

Dessutom kommer jag att använda citat från informanterna för att stärka resultatet. Jag har även använd 

mig av andra forskares teorier och forskning för att stärka det resultat som jag kom fram till. Insamlade 

data har jag samlat från mina intervjuer och observationer som jag har utfört i förskoleklassen. Utifrån 

mina frågor som jag har ställt under intervjuerna har jag delat upp min presentation under olika rubriker.  

 

5.1 Högläsningen, och kommunikation mellan pedagog och barn 
 

Pedagog C ansåg att högläsning är betydelsefullt för barnens läsförståelse. En gemensam uppfattning är 

att alla tre pedagogerna har högläsning varje dag oavsett om det är 10 min eller 1 timme. Vidare 
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poängterade hon att man ska läsa med inlevelse och använda sig av olika toner och gester för att göra 

läsningen spännande.  

 

”….man ska läsa med inlevelse för att fånga barnens intresse, man kan inte läsa med 

bara en toning då är det tråkig att lyssna. Det gäller att välja en bok men även hur man 

läser för att väcka barnens intresse.. ”( Pedagog C ) 

 

Även pedagog A håller med om högläsningens betydelse för läsförståelse. Oavsett om det är en timme 

eller 10 minuter om dagen så läser de för barnen. Dessutom förklarar de svåra ord för barnen men 

lämnar även plats åt frågor som barnen kan ställa. Under mina observationer har jag sett att det är 

skillnad när det gäller hur lång högläsningen är. Under högläsning, då det är 10 minuter, fick inte alla 

barnen möjlighet att ställa frågor eftersom tiden inte räckte till, däremot vid en annan situation då 

pedagogen hade en timmes högläsning med barnen hade de möjlighet att ställa frågor och ha en bra 

diskussion kring boken. Även pedagogen hade tid på sig att förklara innehållet av texten för barnen. 

Detta för att barnen ska förstå det hon läser, på detta sätt stimuleras barnens läsförståelse.  

 

”….Vi har någon slags högläsning varje dag, ibland har man kort tid på sig och ibland 

längre tid beroende på vad man har på schemat. Om det är högläsning med åk1-2 under 

fruktstunden så blir det 10-15 min, men däremot när det är bara förskoleklassbarnen så 

brukar det vara 1 timme. Men vi brukar läsa även om det är 10 minuter så har vi 

lässtund varje dag. Man har alltid en bok på gång….” (Pedagog A) 

 

Pedagog B anser att det är viktig att man har en dialog med barnen under lässtunden för att de ska 

hänga med under tiden man läser för de. Alla tre pedagogerna är eniga om att just läsförståelsen kan 

vara lite svårt för barnen när man läser en bok, eftersom alla inte förstår riktigt lika mycket av det man 

läser. Därför är det viktigt att hela tiden ha en kommunikation med barnen för att se om de förstår det 

man läser, samt förklara det svåra ordet eller uttrycket så att de förstår.  

 

”…..När man läser en saga så kan det finnas ord som jag tycker är svårt och det är inte 

självklart att alla vet vad det betyder. En del barn har svårt att ta in allt som man säger i en 

grupp, en del behöver den här kommunikationen…” (Pedagog B) 

 

Pedagogerna anser att det är svårt att tillgodose allas behov, för i en förskoleklass kan det finnas barn 

som kan läsa kapitelbocker och barn som inte riktigt hänger med i den språkträning man gör dagligen 
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med barnen. Det är viktigt att man pratar med de barn som inte förstår extra mycket och övar mer med 

dem i grupp. Enligt pedagog B pratar de mycket kring böckerna som de läser för barnen. Det kan vara 

böcker som handlar om känslor, kamratrelationer etc. då har vi en gemensamt diskussion kring boken. 

”Ibland har vi möjligheten att besöka biblioteket och låna böcker. Sedan sätter man sig med några barn 

och läser för dem”. 

Jag har även insett att det som pedagogerna har sagt under intervjuerna stämde med det jag har sett 

under mina observationer. Med hjälp av högläsning av olika böcker/texter och sagor kommer barnen att 

lära sig olika begrepp samt kunna lösa olika problem, vilket pedagogen också har poängterad under 

intervjun. I detta sammanhang utvecklar barnen sin förståelsehorisont (som enligt Gadamer är vår 

samlade förståelse som bildas av den gemensamma historien. Den är i varaktig förändring och man 

möter nya händelser och människor som gör att vår horisont vidgas. Man ser saker med nya ögon och 

med nytt perspektiv) och utvecklar sitt ordförråd. Pedagogen berättar för barnen om den nya boken som 

sedan skapade en konversation mellan pedagogerna och barnen om boken och dess innehåll, som 

exempelvis varför var ankorna var elaka mot den fula ankungen, hur man är när man är snäll etc. Vidare 

fortsätter hon att förklara för barnen vad de skulle göra efter att hon läste klart. Om det händer att någon 

inte förstod eller har frågor, så får de ställa frågorna som de sedan diskuterar gemensamt i gruppen. På 

detta sätt försöker hon ha en interaktion med barnen, där de får möjligheten att yttra sig. Samt hjälper 

barnen att utveckla sin läsförståelse och utvidga sitt ordförråd. Jag insåg att det jag såg under mina 

observationer stämde med det pedagogerna sa under intervjun. Under mina observationer märkte jag att 

pedagogerna hade ögonkontakt med barnen ofta, vilket är ett bra sätt att se om någon av barnen inte 

förstod eller har frågor. Under högläsningen förekom några obehagliga händelser, barnen kommenterade 

då och fick yttra sig. Då gav pedagogen tid för barnen att diskutera om vad som inte var bra, kan man 

göra så etc. barnen fick säga hur de tänker och pedagogen lyssnade och visade intresse. Efter att de hade 

sagt vad de tyckte så fortsatte pedagogen med högläsningen och barnen satt och lyssnade nyfikna.  

 

5. 2 Metoder som kan hjälpa barnen att utveckla sin läsförståelse  
 

Alla tre förskoleklasserna använder sig av Bornholmsmetoden, vilket innebär att man arbetar mycket 

med ljud, då barnen lär sig först att förstå hur språket är uppbyggd av språkljud, och lära sig höra 

skillnaderna mellan bokstäverna. Pedagogerna poängterade att de använder sig även av andra material så 

som lärarhandledningen. 
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”….Bornholms materialet är det stora som förskoleklasserna använder och en 

lärarhandledning helt enkelt som vi går efter. Bornholmsmodell är väldigt strukturerad och 

uppdelad. Det finns tidplanering för varje vecka. Vi har olika spel och pyssel som vi 

använder, pussel främjar ju så mycket som exempelvis mönster.” ( Pedagog B)  

 

Alla tre pedagogerna jobbar utifrån Bornholms modellen men det skiljer sig när det gäller deras 

barngrupp. Eftersom de känner sina barngrupper ganska bra så brukar de använda sig av egen strategi 

för att jobba med barnen läsförståelse på bästa sätt.  

 

….vi arbetar mycket utifrån Bornholms modell eftersom det är så intensivt just nu. 

Förra året arbetade jag mycket med språkmedvetenhet men nu är det Bornholms 

modellen jag jobbar efter. Barnen ligger så olika, en del kan mycket rim och en del 

inte. Men vi försöker att leka fram det, och så gör vi en språkligmedvetenhet diagnos 

som vi hade i höstas för att se var barnen ligger. Barn som behöver träna lite extra 

finns det möjlighet till att förbättra sin läsförståelse…”( Pedagog C)  

 

Enligt Pedagog C så har det skett förändringar med modellen det vill säga Bornholmsmodellen. När 

man jobbar med modell så är det väldigt fast hur man ska jobba. Det är 15 veckors planering och varje 

vecka börjar man med något nytt, till exempel första veckan handlar det om rim och ramsor, då ska 

veckan därpå handla om något annat till exempel om första ljudet etc.   

 

”…..jag följer Bornholms modellen och följer en viss schema, och själva läsningen 

arbetar jag med, barnen återberättar sagan i bilder, ritar, målar till sagan och det är 

viktig att prata med barnen om vad sagan handlade om tycker jag… ”( Pedagog A)  

 

Pedagogerna samtyckte om att i år har de börjat med inriktningen mot förskoleklassen. Det har varit 

annorlunda inriktningar om man jämför modellen med några år tillbaka. Tidigare hade varit mycket rim 

och ramsor, långa och korta ord, nu har vi det också men det är mer betoning på läsförståelse och 

absolut börja läsa. 
 
Pedagogernas uppfattning om vad som är viktig för att utveckla barns  

läsförståelse 
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Något som pedagogerna påpekade var att barngruppen är viktig vid läsförståelse. Det är stor skillnad då 

man har större eller mindre barngrupper. Med mindre barngrupper är det lättare att ta hänsyn till alla 

barn, och kunna prata med barnen om de förstår det man läser för dem. Men även se varje barn och ge 

den möjlighet att kunna utrycka sig.  

 
”….Jag försöker att jobba i små grupper när vi jobbar med språklekar så att alla 

kommer till tals… Förskolebarnen älskar bilderböcker, när jag har min lilla gruppen då 

är bilderböcker jätte roligt. ” (Pedagog C) 

 

Pedagog B påstår att i alla tre förskoleklasserna finns det barn som redan kan läsa och barn som inte 

kan alla bokstäver. När man märker att barnen inte riktigt hänger med så får man gå tillbaka och fånga 

barnen. Det finns barn i grupperna som har svårigheter med sin läsförståelse, därför ska man försöka att 

hjälpa dem att lära sig bokstäverna och hinna ikapp de andra barnen med läsningen.  

 

”….För de som har inte lika svårt kan man  försöka att höja det som de kan redan. Men 

man ska inte glömma bort de svaga också….” ( Pedagog B) 

 

Under mina observationer har jag lagt märke till att det som pedagogen nämnde ovan stämde med det 

jag har sett under mina observationer. Under högläsningen läser hon med olika röst och gester för att 

göra berättelsen levande. När det dyker upp svåra ord brukar hon fråga barnen om de vet vad det 

betyder, och förklarar ordets betydelse för barnen.  Hon menar att när man förklarar för barnen hjälper 

man de svaga barnen att förstå ordets betydelse och att hänga med under högläsningen. Pedagogen 

förklarade och gav exempel från saga för att underlätta för barnen att förstå ordens innebörd och lära sig 

nya ord. På detta sätt ökar barnens ordförråd.  

 

 

Förskoleklassen och barnen socialiseras  

 

Enligt pedagogerna (A, B, och C) finns ett bra samarbete mellan förskoleklasserna som är gynnsamt för 

barnens sociala utveckling. När man gör utflykt eller besöker biblioteket tillsammans med andra 

barngrupper börjar barnen lär känna varandra. Vilket hjälper barnen att våga vara öppna bland andra 

barnen och våga yttra sig. Det krävs ett bra samarbeta mellan förskoleklasserna för att anordna en 
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gemensam aktivitet där barnen får leka tillsammans och lära känna varandra. Detta är också en fördel 

för skolan då kommer mobbning att minska bland barnen. 

 
”…..Vi har planering tillsammans med andra förskoleklasslärarna en gång i veckan. Vi  har 

Mulle tillsammans en gång i veckan då går vi till skogen och utför olika aktiviteter med barnen.  

Det händer att vi  åker tillsammans på säkerhetsdagar där vi träffar ambulansförare, brandmän 

etc.  På fritis är förskoleklasserna samlade i en grupp och gör aktiviteter tillsammans…. 

”(Pedagog A)  

 

Alla tre pedagogerna inser att genom olika aktiviteter kan man hjälpa barnen att utveckla sin 

personlighet och socialiseras. Under mina observationer har jag sett att många av barnen är 

kompis med barn som tillhörde andra förskoleklasserna. Vilket enligt min uppfattning är ett bra 

sätt för barnen att socialiseras, men även minskar mobbning bland barnen.  

 

Vägen till en god läsförståelse 

 

Det är viktigt att man har varierade böcker när man läser. Vissa barn gillar äventyr böcker, andra helt 

annat. Pedagogerna menar att det är viktigt att man väljer böcker utifrån barnens intresse. En viktig källa 

för att väcka barnens lust till läsning och jobba med deras läsförståelse är att besöka biblioteket vilket 

pedagogerna är eniga om.  

 

”….ett sätt att arbeta med läsförståelse är att besöka statsbiblioteket. vi gå ner till 

biblioteket en gång i månaden och har bokprat där bibliotekarien presenterar böcker för 

barnen och det händer att någon fastnar för boken och lånar hem den…”   ( Pedagog B) 

 

Man ska ge barnen möjlighet att kunna återberätta för att stimulera språkutvecklingen.  

Återberättande har stor betydelse för barnens läsförståelse menar pedagog A, B och C. Syftet är att 

barnen ska lär sig att våga prata inför andra, även lära sig att kunna yttra sig inför andra. Återberättande 

kan man göra i form av boksamtal, då har man en öppen diskussion utifrån boken/ sagan. Pedagogerna 

anser att man ska variera mellan de nya böckerna och de gamla böckerna som Astrid Lindgren med flera 

vilket pedagog A kommenterade på detta sätt:  

 

”….vi läser både de nya böckerna men det är också viktig att vi läser de gamla sagorna 

för barnen. Vi tycker att det är ganska viktig att de gamla sagorna som exempelvis 
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bockarna Bruse och de andra sagorna ska barnen känna till, så vi läser Astrid Lindgren 

och de andra kända författarna, vi brukar läsa olika… ”(Pedagog A )  

 

Man kan arbeta på olika sätt med läsförståelsen i klassrummet. Man kan arbeta med barnens 

läsförståelse utifrån en bok. Man måste tänka efter om man har rätt bok för att väcka barnens intresse 

och nyfikenhet till läsning.  

 

”….Det är viktigt att läsa en bok som är spännande och sånt som fångar barnen. För de 

barn som kan läsa själva så läser jag en spännande bit i boken för att väcka deras 

nyfikenhet, så som bibliotekarien gör när vi är i biblioteket….” (Pedagog A) 

 

Enligt pedagogerna så kan det finnas barn som inte har utvecklat sin läsförståelse och behöver hjälp för 

att kunna hinna ikapp dem andra barnen. Det är viktigt att tänka efter om man har rätt bok till exempel 

om det är en svårare bok kan man ersätta med lättare så att alla hänger med. Dessutom ska man tänka 

efter om man har gjort allt rätt. Pedagog B anser att man ska ge barnen chansen att säga vad man kan 

göra bäst av situationen om ett problem dyker upp i sagan/ berättelsen etc. 

 

”…för att hjälpa barnen med sin läsförståelse läser vi dagligen för barnen, och ibland 

läser vi böcker som sträcker sig i flera dagar, då löser vi problem tillsammans. Det kan 

vara böcker som har mer text eller till och med bilderböcker…. ” (Pedagog B) 

 

I grunden strävar pedagogerna efter samma sak att hjälpa barnen att lära sig att läsa, och även kunna 

stimulera deras läsförståelse. Men de gör inte samma saker i punkt och pricka som det står i Bornholms 

modell eftersom alla är olika anser de. Man känner sin egen barngrupp och vad de behöver därför 

händer det att man har olika aktiviteter som kan hjälpa barnen med sin läsförståelse på olika sätt. Det är 

individuellt när man arbetar med läsförståelse. Ibland går man efter sina erfarenheter då man hittar på 

aktiviteter som kan hjälpa barnen att bli bättre med deras läsförmåga, men även utvecklas som individ 

tyckte pedagogerna. Att återberätta sagan/berättelsen tillsammans i gruppen hjälper barnen med att 

utveckla deras läsförståelse, samt deras kreativitet och fantasi.  
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6. Slutanalys och diskussion  
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur pedagogerna i tre förskoleklasser arbetar för att 

utveckla barnens läsförståelse. I första hand koncentrerar jag mig på lärarens roll i barnens läsförståelse, 

men även vilka didaktiska hjälpmedel de använder sig av för att stimulera barnens läsförståelse. Jag 

använde mig av kvalitativa metoden med intervjuer och observationer, och försökt förstå resultatet ur 

den hermeneutiska kunskapssynen, där sökning, tolkning och förståelse ur subjektets perspektiv är 

huvudpoängen. I stort sett handlar det om människor och samhället. I detta kapitel kommer jag att 

diskutera resultatet i samband med teorier. Det förekommer även ett slutord i slutet av kapitlet.   

 

Pedagogernas syn på läsförståelse har en gemensam grundform, då de anser att högläsning ska 

genomsyra hela verksamheten. Samtidigt ska man ha en dialog med barnen när man läser för dem, detta 

för att väcka deras intresse till läsning. Vilket hjälper barnen att även utveckla deras ordförråd. Detta har 

även forskaren Lindö (2005)skrivit om att högläsning är viktig för barnens läsförståelse. Genom 

berättandet kan en dialog uppstå i barngruppen, förutom detta kan också en känsla av samhörighet 

uppstå mellan barnen. Vidare säger forskaren att det är viktigt med daglig högläsning, vilket stimulerar 

barnens läsförståelse. Under mina observationer såg jag att oavsett om pedagogerna har kort tid eller 

lång tid på sig så läser de varje dag för barnen, vilket även pedagogerna har poängterat under intervjun. 

Pedagogerna tyckte att det var viktigt med vardagliga högläsningar för att skapa lust till läsning hos 

barnen. Det kan påverka barnen mer än vad man kan föreställa sig. Lindö skriver om Vygotskijs teori 

om att böcker man väljer att läsa högt ska ligga i framkanten av barnens utveckling.  Det är viktigt att 

man som läsare tycker om boken och är påläst för att barnen ska uppleva läsarens intresse. Under mina 

intervjuer fick jag reda på att förskoleklassen inte har egna kursplaner, utan de följer det som står i 

läroplanen (Lpo94), som gör det svårare att veta vad målet är att uppnå i förskoleklassen. Det är svårt 

för pedagogerna att veta vad och hur mycket barnen behöver lära sig innan de börjar skolan, vilket alla 

tre pedagogerna har betonat under intervjun. Jag anser att det är bra när man blandar nytta med nöje för 

att kunna fylla i vissa delar i läroplanen. Delar som man kan uppnå i läroplanen är exempelvis:  

 

- utveckla förmågan att förstå, föra och använda logiska resonemang, och analysera  

- att kunna uttrycka sig muntligt med hjälp av vardagliga språk mm. (Lpo 94)  

 

Jag anser att det är viktigt att barnen får en rolig och fantasifull stund tillsammans, men även kunna lära 

sig att vara koncentrerade och utvidga deras ordförråd. Dialog, reflektion och uppträdande är 

grundläggande redskap för att skapa en trygg stämning mellan barngruppen, men även bidrar till en 
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fördjupad läsförståelse. Samtidigt ska man ge barnen tid att lära sig att resonera kring det de läser eller 

hör, detta för att lära sig att uttrycka sig muntligt och utveckla sitt språk tycker jag. Enligt pedagogerna 

är biblioteket oerhört betydelsefullt för läsförståelsen. Pedagogerna tyckte att de behövde besöka 

biblioteket mer än en gång i månaden, för att med hjälp av bibliotekarie ge barnen chansen att bekanta 

sig med böcker som de kan relatera till sin verklighet. Detta kan hjälpa barnen att skapa en identitet 

genom att kunna relatera sig själv till olika karaktärer. Barnen behöver ha böcker omkring sig hela tiden 

vilket pedagogerna är överens om.  
 

Enligt Bråten(2008) uppstår läsförståelse när man integrerar sig med en text men samtidigt kan berätta 

om vad texten handlar om. En annan betydelsefull synpunkt för läsförståelsen är ordförrådet, med brett 

ordförråd är det lättare för barnen att känna igen ett ord och dess betydelse. Avkodningen är 

grundläggande del för läsförståelsen menar Bråten. Enligt pedagogerna arbetar de genom meningsfulla 

aktiviteter för att väcka barnens intresse till läsningen.  I läroplanen (Lpo 94) står att barnen ska få 

möjligheter att genom samtal, läsa och skriva få utveckla sina möjligheter samt utveckla sina språkliga 

möjligheter. Leken är ett centralt begrepp i läroplanen för den tidiga skolåren. Genom leken kan barnen 

tillägna sig kunskaper (Lpo 94).  

 

Lindö (2005) anser att genom högläsning kan barnen öka ordförråd, då de lär sig nya ord. Jag kunde inte 

se stor skillnad mellan pedagogernas arbetssätt, alla tre strävar efter en god läsförståelse hos barnen. 

Under mina observationer såg jag att båda pedagogerna hade engagemang i läsningen, samt gjorde 

berättelsen/sagan levande för att väcka barnens motivation och lust till läsningen. Pedagogerna använde 

olika strateger för att skapa en ömsesidighet under lässtunden, denna strategi har även Lindö skrivit om 

och tyckte att det är viktigt att man läser böcker man själv gillar för att barnen ska känna din inlevelse. 

Genom att förklarar det svåra orden underlättar det för barnen att hänga med under berättelsens gång. 

Deras sätt att arbeta med läsförståelse är avgörande för barnens läsinlärning.  

 

Enligt Hoien och Lundberg (1990) högläsning är en möjlighet för barnen att utveckla sitt ordförråd, men 

även lära sig hur berättelserna/ sagorna är byggda, vilket leder till att barnen hittar ett mönster som de 

känner igen senare i de nya berättelserna/ sagorna. Man kan välja ut något i boken som man diskuterar 

med barnen om, man kan även relatera till barnens egna kunskaper. Genom ett samspel mellan barnen 

och pedagogen stimulerar man utvecklingen av språket hos barnen, och lär de sig olika begrepp och 

förståelsen av innebörden. Forskarna anser att förståelse är viktigt för att man ska kunna tolka ett 

fenomen. Man måste förstå hur en process fungerar för att kunna göra tolkningar av ett innehåll i en 

text. Förutom detta ska man förklara de svåra ord och begrepp som förekommer i texten man läser upp 
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för barnen. Detta  för att utöka deras förståelse och tillväxt av ordförrådet. Vidare menar forskarna att 

pedagogen ska vara där för barnen och hjälpa dem att utveckla sin läsförståelse. Läsningen ska vara 

naturlig i barnens liv. Det är genom läsningen barnen lär sig om sin omgivning och socialiseras i 

samhället. Som läsare ska man kunna dra egna slutsatser och reflektera över det man läser. 

 

Både forskarna Chambers(1998) och Lindö(2005) sätter stor vikt på boksamtal, de anser att boksamtal 

har stor betydelse i barnen läsutveckling. De har skrivit olika modeller för hur man som pedagog ska 

arbeta med barnens läsförståelse i klassrummet. Boksamtal är ett bra sätt att använda sig av när man 

jobbar med läsförståelse. Under boksamtalen kan barnen få möjlighet att reflektera över 

boken/berättelsen, på detta sätt kan de lära sig nya ord och utveckla sin läsförmåga. Chamber(2007) 

anser att under ett boksamtal ska pedagogen hålla sina uppfattningar för sig själv, för att detta kan leda 

till att pedagogens tolkning av boken kan leda diskussionen. Det kommer att påverka barnen under 

diskussionen då de tycker att pedagogens resonemang är den rätta och håller sina tankar och funderingar 

för sig själva. Pedagogerna i min intervju har poängterad detta och de tycker att det är viktigt att låta 

barnen uttrycka sina känslor för att utveckla sitt språk. Vidare menar de att det är viktigt att man alltid 

pratar med barnen efter att man har läst för dem för att få en förståelse över det de har hört.  

 

Caroline Liberg (2006) pratar om interaktion och samtal som en central del av barnets litteracitet, vilket 

kommer att hjälpa barnen att lära sig att läsa. Forskaren anser att gemensamt tycke är en inflytelserik 

och avgörande del för barnens läsförståelse. Pedagogerna nämnde under intervjun att interaktionen 

mellan pedagogerna och barnen är täta vilket är viktigt för utvecklingen hos barnen. Detta har jag sätt 

under mina observationer som jag utförde under två högläsnings tillfällen. Då försökte pedagogerna att 

hela tiden dra till sig barnen fokus och koncentration till berättelsen/ sagan genom att förklara svåra ord 

som dök upp under högläsningen. Enligt pedagogerna i intervjun genomsyrar daglig högläsning hela 

verksamheten, och att man läser med inlevelse för att fånga barnens intresse till läsningen. För att 

barnen ska utveckla sitt språkliga och meningskapande kunnande ska man ge dem tid och möjlighet att 

tala om språket, vilket gör att de lägger märke till eget literacitet enligt Liberg. Även samtal med 

pedagogen visar vägen och uppmuntrar barnen att fortsätta att vara intresserad. Precis som Liberg 

skriver så anser jag att genom att motivera kring det man läser och har en öppen dialog med barnen kan 

man uppnå skolans mål. Det är upp till pedagogen att vara uppmärksam på att alla förstår det man läser 

för att utveckla läsförståelsen hos barnen. 

 

Enligt pedagogerna är deras uppgift är att de ska säga till att alla förstår det de läser under högläsningen. 

För att stimulera barnens läsförståelse är det viktigt att tänka på att det finns barn i barngruppen som inte 
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förstår riktig det man läser, och det är pedagogernas uppgift att vara uppmärksam och se varje barn. 

Forskaren Taube skriver såhär, att i en skriven text finns inte mycket av information därför krävs det att 

en god läsare ska läsa med förståelse och läsa mellan raderna. Som sedan utifrån läsarens erfarenheter 

drar man slutsatser, lägger till, även ifrågasätter en text.  

 

Pedagogerna nämnder att de brukar gå genom föregående kapitel för att alla ska hänga med och veta vad 

som hände i boken. På detta sätt skapar man en dialog då de genom kommunikation och en gemensam 

diskussion kan leda till språkutveckling hos barnen. Vilket jag kan koppla till mina observationer, då såg 

jag att pedagogerna arbetade på detta sätt under högläsningen. Det är viktigt att även använda sig av 

olika gester och röster för att göra berättelsen spännande.  Förskoleklass är en viktig del i läsprocessen, 

då barnen upptäcker kunskapens värld, där de börjar med att lära sig om alfabetarnas funktion, dess 

utseende, hur de låter etc. vilket kan man även koppla till Lindös(2005).   

 

Bråten hänvisar till Sterner & Lundbergs (2002) lära där de skriver om att pedagogernas uppdrag är att 

synliggöra bokstäverna för barnen om hur de ser ut, låter, hur man uttalar varje bokstav etc. för att 

kunna identifiera och skilja bokstäverna från varandra. Detta kan jag koppla till det pedagogerna har 

sagt under mina intervjuer, vilket de har poängterat att de jobbar dagligen med bokstäver utifrån 

Bornholms modell, och hur det låter, hur det ser ut etc. Pedagogerna tyckte att gruppstorleken har stor 

betydelse när man arbetar med läsförståelse. Ju mindre är barngruppen ju mer har pedagogerna 

möjlighet att se varje barn, men även får barnen möjlighet att ställa frågor och kunna reflektera kring 

boken.  

 

Flera av forskarna som Lindö(2005), Hoien och Lundberg (1990) betonar vikten av högläsning för 

läsförståelsen. Via högläsning kan barnen utveckla sitt ordförråd och sin läsförståelse. Man ägnar tid åt 

samtal och interaktion, pedagog och barn emellan. Dessutom är återberättande ett sätt för barnen att 

utveckla sitt språk. Pedagogerna anser att det är viktigt att man pratar med barnen om det de läser för 

dem i form av boksamtal för att se hur mycket barnen förstår, men även för dem som ligger efter kan 

detta var till hjälp för dem att utvidga deras läsförståelse. Vidare menar Lindö att man ska välja en bok 

som fångar barngruppen, även pedagogen ska veta och tänka på hur hon använder berättelsen för att 

leda till stimule hos barnen. För att presentera en bra högläsning så ska pedagogen se lösning och 

problemet i berättelsen på detta sätt kan hon fånga barnens intresse till läsning. Vissa böcker kan man 

prata mycket känslor omkring och detta kan hjälpa barnen att öppna sig och dela med sig av sina känslor 

och åsikter. Detta kan sträcka sig i veckor där man anordnar olika aktiviteter som barnen kan göra 

utifrån boken. Genom boksamtal kan man även utveckla deras utförråd då man förklarar och diskuterar 
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innehållet med barnen. Det är viktigt att pedagogen väljer böcker som hon/han själv känner till och 

tycker om för då kommer hon att läsa med entusiasm och kommer att väcka barnen intresse och lust till 

läsningen.  

 

Jag såg koppling mellan mina intervjuer och observationer. Pedagogerna behöver grundläggande 

tillvägagångssätt för att nå högre nivå hos barnens läsutveckling. För att barnen ska se uttrycksformerna 

ska man återberätta sagan/ berättelsen med egna ord då underlättar det för barnen att hänga med och se 

ett mönster i sagan/berättelsen. Under observationen såg jag att pedagogerna läser med olika röster och 

gester när de läste ur en bok vilket pedagogerna har nämnt under intervjun och att de arbetar på detta 

sätt. Slutsatsen är att alla tre förskoleklasserna jobbar på samma sätt med samma material, men däremot 

använder pedagogerna sig av egna strateger för att kunna nå alla barn och bekanta sig med läsningen. 

Enligt min uppfattning ska man som pedagog inte vara rädd för att ta fram barnet i sig under 

högläsningen. Man ska spela in i karaktärernas roll för att barnen ska tycka att det är kul och spännande 

att lyssna. För barn som kan läsa kan man läsa ett stycke ur en bok för att väcka barnet intresse till 

boken. För de barn som inte kan läsa själva är det bra att pedagogen läser högt för dem för att stimulera 

deras läsförståelse och utveckla deras ordförråd. Det är självklart med daglig läsning som kan influera 

barnens läsförståelse, det kan vara högläsning, tystläsning etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 Slutord  
I min undersökning har jag sett att samtliga pedagoger är medvetena om läsförståelsens betydelse i 

skolan. Resultatet av studien visar att pedagogerna jobbar på olika sätt och har egna strategier för att 

utveckla läsförståelsen hos barngruppen, oberoende på deras yrkeserfarenheter. Pedagogernas 

engagemang och intresse har stor betydelse för barnens läsförståelse. När man läser för barnen ska man 

läsa med inlevelse för att göra högläsningen intressant och fånga barnen.  Dagens samhälle är byggt av 

skriftspråket vilket påverkar vår läsinlärning. Man behöver kunna läsa för att klara sig i dagens 

teknologiska samhälle, det är viktigt att redan från förskola/förskoleklass försöker att ägna mycket tid åt 

barnens läsförståelse. Pedagogen ska försöka tilldela tid åt läsförståelsen i skolan för att hjälpa barnen 

att bli självständiga individer i samhället. Pedagogerna tyckte att det var viktig att arbeta mycket med 

läsförståelsen för att automatisera avkodningen hos barnen som sedan leder till en god läsförståelse, 

vilket håller jag med om. Nyckeln till läsande är enlig min uppfattning är att man läser mycket och att 

läsningen genomsyrar hela skolåren. Men det är även viktigt att det man läser för barnen, ska man själv 

tycka om, och det underlättar att spela in i karaktärerna när man läser sagan/ berättelsen. Detta kommer 

att leda till utveckling av läsförståelse hos barnen. Genom att inte begränsa eller påfresta barnen kan du 

som pedagog skapa en arbetsro i klassrummet för läsförståelse.  
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Appendix 1  
Intervjufrågor  

 

1. Kan du presentera dig själv och hur länge har du arbetat som lärare?  
 
2. Hur länge har du arbetat på skolan?  
 
3. På vilket sätt arbetar du med barnens läsförståelse i klassrummet?  
 
4. Hur planerar du ditt arbete med läsförståelse?  
 
5. Vad använder du för material när du arbetar med utvecklingen av läsförståelse?  
 
6. Är dina lektioner individanpassade, dvs anpassad efter varje barns behov?  
 
7. Använder du någon speciell metod när du jobbar med läsförståelse?  
 
8. Hur vet du när barnen förstår det du läser för dem?  
 
9. Hur gör du för att väcka barnens intresse till läsning?  
 
10. Vilka böcker/ texter använder du dig av vid läsinlärningen?  
 
11. Brukar ni läsa mycket?  
 
12. Finns det något hinder som kan påverka din undervisningsplanering?  
 
13. Hur gör du då för att utföra det du hade tänkt dig?  
 
14. Hur länge brukar du hålla på med en bok?  
 
15. Brukar du diskutera bokens innehåll med barnen?  
 
16. Hur är det med samarbetet med andra förskoleklasserna (i denna skola)?  
 
17. Brukar ni göra något tillsammans?  
 
18. Har ni börjat med den nya läroplanen?  
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Appendix 2  
Information till föräldrar  

 

Hej!  

Jag heter Maryam Teimouri och läser min sista termin på den interkulturellt lärarutbildningen 

på Södertörns högskola i Stockholm. Under året har jag haft praktik på Dansutskola. Nu håller 

jag på med min c-uppsats som ska handla om barns läsförståelse. Därför undrar jag om det 

går bra att ert barn är med under mina observationer. Men det kommer bara att användas för 

min egen del. I uppsatsen kommer jag inte att nämna barnets namn eller skola.  

 

Med vänliga hälsningar  

Maryam Teimouri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


