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Studiens övergripande syfte var att få kunskap om på vilket sätt tydlig och 

ömsesidig undervisning kan utveckla elevers förmåga att använda 

förståelsestrategier vid lärarens högläsning i förskoleklass. Syftet var 

dessutom att, genom att studera det en loggbok berättar, nå en förståelse för 

vad i ett undervisningssammanhang som medverkar till elevernas utveckling. 

Arbetet hade således fokus på två plan. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

var studiens syfte av en förebyggande karaktär. 

 

Genom att undervisningen gjordes tydlig eftersträvades att medvetandegöra 

eleverna om förståelsestrategier i syfte att förbereda för kommande 

läsförståelse. En kärnfråga i loggbokens berättelse var balansen mellan att å 

ena sidan visa ett på förväg bestämt innehåll och å andra sidan eftersträva det 

ömsesidiga samt ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter.  
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Vid 7 undervisningstillfällen i grupper om 6-11 elever från en förskoleklass 

tränades förståelsestrategier inför högläsning såsom att utifrån berättelsers 

titlar och bilder ställa frågor och förutsäga handlingen. Genom att jämföra de 

förutsägelser och frågor eleverna ställde vid korta intervjuer före och efter 

undervisningsinsatsen studerades elevernas utveckling. En utveckling kan 

möjligen anas men det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån 

resultatet då studien är liten och mätmetoden osäker. Utifrån det 

sammanlagda resultatet av elevernas lärande och vad loggboken berättar 

gjordes en tolkning av undervisningssammanhanget. Studiens två delar kan 

sägas spegla och komplettera varandra. Loggboken berättar att delaktigheten 

och ömsesidigheten ökade efterhand när undervisningen gav utrymme för det 

vilket skulle kunna tyda på att studien var tidsmässigt kort och att 

strategiundervisning och förståelsearbete torde gynnas av ett mer långsiktigt 

arbete.   
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1. Inledning 
 

”Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar läsundervisning om att 

utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, ge dem nycklar till äventyret och 

sagan, stödja dem när de far vilse och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand 

med kartan” (Keene & Zimmerman, 2003, s. 48). 

 

Vad motiverar barn att lära sig läsa och att fortsätta läsa? Allt färre barn blir 

idag bokslukare. Har de inte fått de nycklar som krävs eller har de endast fått 

en viktig nyckel, den till avkodningens dörr?  

 

Läsning = Avkodning x Förståelse (Gough & Tunmer, 1986). Detta innebär 

att läsningen förutsätter såväl avkodning som förståelse och att det finns ett 

förhållande faktorerna emellan. Som en konsekvens av detta borde även 

läsundervisningen behandla såväl avkodning som förståelse. 

 

Mina erfarenheter är att den tidiga läsinlärningen, åtminstone periodvis, 

inriktar sig antingen på avkodning eller förståelse, form eller innehåll, vilket 

kan vara ett sätt att fokusera på det för stunden mest väsentliga men samtidigt 

kan gynna en ensidig läsutveckling. Det här blir kritiskt när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd för att komma underfund med avkodningens principer. 

Å ena sidan behöver de fokusera på skriftspråkets form och bli medvetna om 

ljuden, det fonologiska. Å andra sidan behöver de, på samma sätt som sina 

kamrater, undervisas om strategier för att förstå. Den nya läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2011a) uppmanar till undervisning om strategier. ”Kursplanen 

betonar att alla elever i den svenska skolan, genom hela sin grundskoletid, 

ska få undervisning om hur man går tillväga för att läsa olika texter ” 

(Skolverket, 2011b, s. 12). Jag förstår detta som att man kan spåra en 

förskjutning i synsätt på undervisning. Från att elever på egen hand och av 

inre drivkraft ska få upptäcka och lära betonas nu mer tydligt vikten av att 

läraren ska visa och vara modell.  

 

Värt att fundera över är vad strategiundervisning kan innebära. I ett 

läsförståelsesammanhang kan undervisning om texters innehåll vara det 

första som man kommer att tänka på. Men handlar det enbart om innehållet? 

Enligt Westlund (2009) underlättas strategianvändning av en språklig 

medvetenhet som gör det möjligt att växla perspektiv mellan fokus på 

innehåll och fokus på strategier för att förstå innehållet. 

 

Som speciallärare i grundskolans tidiga år blir jag på ett naturligt sätt 

involverad i att stödja elever att komma underfund med avkodningens 

principer. Var går då gränsen mellan undervisning och specialundervisning? 

Bergh-Nestlog & Tinglev (2010) menar att klassläraren och specialläraren 

har olika ansvar i den gemensamma praktiken. Båda måste samverka om 
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klassundervisningen och då med de didaktiska frågorna Vad? Varför det? 

Hur? och Varför så? Specialläraren behöver ha kunskaper både om 

ämnesstoffet och om elever i behov av särskilt stöd för att kunna anpassa 

innehåll, undervisning och eventuellt särskilt stöd på bästa sätt (a.a.). Som jag 

förstår det kan speciallärarens fördjupade ämneskompetens komma till 

användning på såväl organisations-, grupp- som individnivå när det handlar 

om att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå så god läsförmåga som 

möjligt.  

 

 

2. Bakgrund 
 

I bakgrunden beskrivs betydelsen av att utveckla en god läsförmåga vilket 

inbegriper såväl avkodning som förståelse. Bakgrunden avslutas med ett 

problematiserande avsnitt kring kritiskt tänkande och vad som händer med 

barns frågor och funderingar i ett undervisningssammanhang. Även den 

kritiska frågan avseende på vilket sätt och hur tidigt förståelseundervisningen 

kan starta diskuteras.  

  

2.1. Läsförmågan – ett redskap för att tolka 
Vi skapar oss en bild av världen genom att tolka en mängd olika intryck. För 

att kunna göra dessa tolkningar behöver vi redskap. Enligt den sovjetiske 

psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) är språket vårt främsta psykologiska 

redskap (Phillips & Soltis, 1998).  Att samtala om hur man tänker får även 

konsekvenser för tänkandet. ”Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i 

dem” (Vygotskij, 1999). För att förbereda barn och ungdomar inför framtiden 

behöver vi rusta dem med nödvändiga redskap. Att inte behärska det redskap 

som en god läsförmåga innebär kan komma att utgöra ett stort hinder då vi 

dagligen möter skrift i en mängd olika former.  

 

Många barn lär sig läsa före skolstart. Av olika anledningar har de varit 

motiverade och intresserade av att komma underfund med skriftspråket. Men 

så är inte fallet för alla barn. ”Förskolans och skolans viktigaste uppgift är att 

väcka och vidmakthålla barnens lust att lära. Det måste upplevas spännande 

och givande att lära sig att läsa och skriva” (Frykholm, 2007, s. 104). Man 

kan fråga sig vad som skapar motivation och intresse för att lära sig läsa. Om 

det hänger ihop med känslan av att vara på väg till att bemästra något nytt blir 

frågan hur vi lyckas skapa denna känsla hos alla elever, även hos dem som 

inte kommer igång med läsningen på egen hand. 

 

Elbro (2004) skriver att det har visat sig att det går bättre för barnen i den 

första läsutvecklingen om de har förbättrat färdigheter såsom 

uppmärksamheten på språkljud, särskilt i samband med bokstavskännedom, 
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redan i förskoleåldern. Barn som erbjuds välstrukturerad lek med bokstäver 

och språkljud löper mycket mindre risk för att få allvarliga läs- och 

skrivsvårigheter än andra barn (a.a.). Fonologisk medvetenhet innebär en 

sådan uppmärksamhet på språkljuden. I förskoleklass är det vanligt att man 

tränar fonologisk medvetenhet (Herder, Lindgren, Einarsson & Håkansson, 

2007).  

 

Att lära sig läsa blir för nybörjaren synonymt med att knäcka den alfabetiska 

koden. Gough (2002) betonar att ordigenkänningen utgör fundamentet i 

läsprocessen. Före något annat kan ske behöver läsaren känna igen orden 

(a.a). Läsaren måste börja med att avkoda grafemen, dvs. bokstäverna eller 

bokstavskombinationerna, i texten (Perfetti, Landi & Oakhill, 2007). 

Avkodningen är till skillnad från språkförståelsen unik för läsningen och en 

färdighet man endast använder just då man läser (Elbro, 2004). Avkodningen 

leder till identifikation av det skrivna ordet medan språkförståelsen bidrar 

med förståelse för orden och texten (a.a). Det räcker således inte med att 

kunna avkoda för att läsningen ska fylla sitt syfte. Gough & Tunmers (1986) 

formel förutsätter även förståelse för att läsningen ska vara meningsfull. 

 

2.2. Att förstå det man läser 

För att förstå det lästa krävs en medveten reflektion, en aktiv handling. Detta 

blir emellertid svårt om avkodningen tar för mycket kraft. Att automatisera 

avkodningen är därmed viktigt för läsförståelsen (Elwér, 2009). För några 

elever kan emellertid automatiserandet innebära svårigheter och ta tid. 

Magnusson och Nauclér (2006) menar att förhållandet mellan avkodning och 

läsförståelse är komplext och att läsförståelse kan hjälpa till då avkodningen 

brister. Även om så är fallet innebär detta inte, såsom jag förstår det, att 

elever i avkodningssvårigheter endast ska utmanas i sitt förståelsearbete 

genom att försöka tolka den text som är svår att avkoda. Därmed återkommer 

vi till en kritisk punkt nämligen hur vi kan ge elever, som ännu inte 

automatiserat sin avkodning, möjligheter att utveckla förståelsen. Att samtala 

om och lyssna till högläsning torde öppna möjligheter för dessa elever. 

 

En god avkodning leder dock inte självklart till en god läsförståelse. 

Specifika läsförståelseproblem är den term som Elwér (2009) använder för att 

beteckna de svårigheter det innebär att trots fullgod avkodningsförmåga ha 

svårigheter med att förstå det man läser. ”Även om denna grupp har problem 

generellt med förståelse av språk, är det i läsningen som problemen visar sig 

tydligast, eftersom läsning ställer större krav på språklig kompetens” (Elwér, 

2009, s. 169). Att förutsäga läsförståelse är komplicerat eftersom olika delar 

samspelar och bilden kan variera väldigt mycket från elev till elev (Cain & 

Oakhill, 2006). Vid läsförståelsesvårigheter är det viktigt att åtgärda den 

specifika svårigheten som den enskilda individen uppvisar (a.a.).  
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Ett examensarbete från Linnéuniversitetet ”Textförståelse: en 

interventionsstudie” (Junelind & Kristensson, 2011) handlar om hur elevers i 

årskurs 3 och 7-9 förmåga att ställa frågor och göra inferenser till högläsning 

utvecklades genom explicit undervisning. Som förslag till fortsatt forskning 

föreslår Junelind & Kristensson (2011) att undersöka hur yngre barns 

förmåga att göra inferenser kan utvecklas. Detta gjorde mig nyfiken på om 

det är möjligt att genom en undervisningsinsats, en intervention, redan i 

förskoleklass stimulera elever att använda läsförståelsestrategier såsom att 

förutsäga och att ställa frågor inför lärarens högläsning. Värt att fundera över 

i detta sammanhang blir dock vilka frågor och funderingar som känns 

angelägna ur ett barnperspektiv.   

 

2.3. Kritiskt tänkande och barns frågor 
Nyfikenhet är en viktig ingrediens i ett kritiskt tänkande där frågor och 

ifrågasättande utgör redskapen. Det kritiska förhållningssättet har ett positivt 

syfte och handlar om att söka efter nya och bättre lösningar (Hultén, Hultman 

& Eriksson, 2007). Att små barn ställer frågor och är nyfikna skulle kunna 

förklaras genom att de vill förstå världen. Man kan emellertid fråga sig vad 

som händer med barnets frågor i ett undervisningssammanhang och vad 

barnet då i första hand vill förstå. Är det hur läraren menar och tänker eller är 

det den egna förståelsen av ett innehåll som genererar frågor? Detta leder till 

frågan hur läraren egentligen förstår det eleverna förstår och därmed hur väl 

läraren lyckas anpassa undervisningen till varje elev.  

 

Den kritiska frågan kvarstår. Börjar läsförståelsearbetet först då eleverna 

automatiserat läsningen lämnas många elever utanför detta arbete. Det gäller 

såväl läsare där avkodningen tar all uppmärksamhet som yngre elever vilka 

ännu inte lärt sig läsa. Ur ett specialpedagogiskt förebyggande perspektiv är 

jag sålunda intresserad av om textförståelse vid högläsning kan stimuleras 

genom en undervisningsinsats redan i förskoleklass avseende strategier för att 

förstå en text. Hur undervisningen organiseras och genomförs torde få 

konsekvenser för resultatet. I detta sammanhang kan en loggbok användas för 

att dokumentera mina reflektioner över den genomförda undervisningen och 

på så sätt kan bilden av undervisningssammanhangets betydelse fördjupas.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens övergripande syfte är att få kunskap om på vilket sätt tydlig och 

ömsesidig undervisning kan utveckla elevers förmåga att använda 

förståelsestrategier vid lärarens högläsning i förskoleklass. Syftet är dessutom 

att, genom att studera det en loggbok berättar, nå en förståelse för vad i ett 

undervisningssammanhang som medverkar till elevernas utveckling. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är studiens syfte av en förebyggande karaktär. 

 

 På vilket sätt kan elevers förmåga att använda förståelsestrategier, 

såsom att förutsäga textens innehåll och att ställa frågor, utvecklas 

med hjälp av tydlig och ömsesidig undervisning i förskoleklass? 

 

 På vilket sätt kan reflektioner i en loggbok komplettera och fördjupa 

förståelsen för undervisningssammanhangets betydelse?  

 

 

4. Tidigare forskning 
 

Nedan redovisas forskning kring undervisning om läsförståelsestrategier. 

Därefter följer ett avsnitt om förskoleåldern innehållande en redogörelse 

kring språklig medvetenhet samt forskning som förespråkar ett förebyggande 

arbetssätt för att underlätta såväl form som innehållssida i den kommande 

läsinlärningen.  

 

4.1. Undervisning om läsförståelsestrategier  
Utifrån en fördjupad analys av PIRLS 2006 skriver Liberg (2010) att de flesta 

svenska elever dagligen ägnar sig åt tyst läsning. Däremot undervisas de i 

jämförelse med elever i andra länder i mindre utsträckning strukturerat om 

läsfärdigheter och lässtrategier (a.a.). Detta bekräftas i en studie av Alatalo 

(2011) där hon undersökte hur professionella undervisade om läs- och 

skrivinlärning. Att lära ut avkodningens principer sågs av lärarna som viktigt 

för att automatisera läsandet i syfte att läsa med flyt och förståelse. Därefter 

betonades att eleverna skulle läsa mycket vilket framförallt innebar läsning 

på egen hand. Att bygga upp ordförråd och undervisa om 

läsförståelsestrategier sågs av lärarna inte som en del av läsundervisningen 

även om det var möjligt att det ändå förekom (a.a.).  

 

Det finns många olika modeller för läsförståelseundervisning. Enligt 

Westlund (2009) har flera av dem sitt ursprung i Reciprocal Teaching 

(Palincsar & Brown, 1984). Utifrån den modellen grundar sig även 

interventionsstudien i det här examensarbetet. I Reciprocal Teaching 

(Palincsar & Brown, 1984) utprovades i årskurs sju med framgång fyra 
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lässtrategier som samtidigt skulle förbättra förståelsen och möjliggöra för 

läsaren att kontrollera förståelsen. Dessa läsförståelsestrategier utgjordes av 

att sammanfatta det lästa, att ställa frågor till texten, att klargöra och att göra 

förutsägelser.  

 

Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984) testades med elever i första 

klass i Reciprocal Teaching for the Primary Grades (Pilonieta & Medina, 

2009). Preliminära resultat visade att eleverna lärde sig strategierna och 

kunde överföra dem på nya texter. De var engagerade och deltog i djupa 

diskussioner kring de lästa texterna. Myers (2005) visar i en tre månaders 

lång studie med femåriga förskolebarn att de inte är för unga för att lära sig 

strategierna från Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984) i samband 

med lärarens högläsning. Till de fyra lässtrategierna i Reciprocal Teaching 

(Palincsar & Brown, 1984) introducerade Oczkus (2003) fyra fiktiva figurer 

som skulle representera varsin strategi för att eleverna lättare skulle minnas 

strategierna och hur de används.  

 

4.2. Förskoleåldern 
 

4.2.1. Språklig medvetenhet – att upptäcka språkets olika sidor 

Små barn befinner sig här- och nu och för dem handlar språket främst om 

innehållet i det som sägs. Språkets semantiska sida, innehållssidan, handlar 

just om vad orden betyder men språket har även en formsida. Då ett barn blir 

språkligt medvetet blir det varse om detta. Tornéus (2000) kallar det för att 

barnet gör ett uppmärksamhetsskifte från språkets betydelsesida till språkets 

formsida. Detta uppmärksamhetsskifte kräver enligt Tornéus (2000) att man 

kan distansera sig från språkets betydelse och inta ett metakognitivt 

förhållningssätt till språket. Det krävs en viss utvecklingsnivå för att bli 

språkligt medveten och den språkliga medvetenheten ingår som en del i ett 

större sammanhang avseende mental omstrukturering (a.a.). ”Perspektivbyten 

och en reflekterande hållning är mäktiga vingar för tanken, och med deras 

hjälp kan man svinga sig över och bortom de murar som här-och-nu-

situationen utgör” (Tornéus, 2000, s. 13).  

 

Språklig medvetenhet avser medvetenhet på flera olika plan. Då barnet blir 

fonologiskt medvetet börjar det reflektera över och urskilja språkljud i det 

talade språket. När barnet börjar lägga märke till att det talade språket består 

av enskilda ord och orddelar blir det morfologiskt medvetet. Syntaktisk 

medvetenhet innebär en medvetenhet om språkets regler, hur satser och 

meningar byggs upp medan pragmatisk medvetenhet innebär en medvetenhet 

om hur och vad språk används till (Tornéus, 2000).  

 

Frost, Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson & Møller-Sørensen (2005) har i en 

longitudinell studie visat att både semantiska (innehållsmässiga) och 
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fonologiska förmågor samspelar i läsutvecklingen. I den tidiga läsinlärningen 

är det viktigt att betona utvecklingen av den fonologiska medvetenheten just 

för att barnet ska lära sig läsa i betydelsen att kunna avkoda.   

 

4.2.2. Att stimulera språkutveckling och förbereda för läsförståelse 

Språket är vårt främsta redskap för tanken. Tankarna fullbordas i orden 

(Vygotskij, 1999). Med detta perspektiv blir ett språkstimulerande arbete 

viktigt i såväl förskola som skola. Att i förskoleåldern stimulera barns 

talspråk, fonologiska medvetenhet och förmåga att fokusera kan hjälpa 

barnen möta och hantera eventuella läs- och svårigheter (Greenfield-Spira, 

Storch-Bracken & Fischel, 2005). Såväl förbättring som utveckling av 

förskolebarns förståelseförmågor kan leda till förbättrad läsförståelse i 

barnens kommande läsutveckling (Kendeou, Van den Broek, White & Lynch, 

2009). Om ett barn visar svag språkförståelse, lågt ordförråd och svårigheter 

att bilda satser och meningar bör man hjälpa eleven komma tillrätta med de 

specifika svårigheterna så tidigt som möjligt eftersom en kombination av 

dessa faktorer kan medföra läsförståelsesvårigheter (Nauclér & Magnusson, 

2003). Speciellt förmågan att vid 5 års ålder kunna identifiera det viktigaste i 

återberättade händelser samt att kunna förklara och resonera visade sig 

betydelsefullt för elevers läsförståelse vid 8 års ålder (Griffin, Hemphill, 

Camp & Palmer-Wolf, 2004). Hörförståelse och förmåga att förstå 

instruktioner förutspår senare läsförståelse visar Lepola, Niemi, Kuikka och 

Hannula (2005). De poängterar betydelsen av att stärka 

språkförståelseförmågor i förskolan.  

Barn har olika språkliga förutsättningar. Av vikt i förskola och skola är att ta 

del av barnens språkliga ryggsäckar för att bygga en bro och skapa en relation 

till språket som används i hemmet (Fast, 2007). Detta behöver inte uppfattas 

motsäga förskolans och skolans ambition att genom språkstimulans påverka 

barn och elevers språkutveckling utan torde snarare peka på betydelsen av att 

barnen ska känna igen sig och kunna knyta an till egna erfarenheter vilket 

inte minst i ett förståelse- och läsförståelsesammanhang utgör en viktig del. 

Fast (2007) visar i sin studie att barn möter en mängd olika textorienterade 

aktiviteter i sin vardag och att förskola och skola ej i tillräcklig grad använder 

den potential som det innebär att knyta an till detta i undervisningen.   

Kendeou et al. (2009) föreslår att samtal i anslutning till t.ex. TV-tittande 

främjar förståelsestrategier med yngre barn men även kan vara ett sätt att 

främja förståelsestrategier för äldre elever i avkodningssvårigheter.  
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5. Teoretisk ram 
 

Studiens syfte är av förebyggande karaktär såtillvida att den avser att 

undersöka hur förskoleklasselevers förståelsestrategier kan utvecklas och i ett 

vidare syfte med en förhoppning om att dessa strategier underlättar elevernas 

egen läsförståelse i den kommande läsinlärningen. Den teoretiska ramen 

inleds med ett avsnitt om lärande och utveckling enligt Vygotsky (1978). 

Därefter beskrivs schemateorin, en förklaringsmodell över vad det innebär att 

förstå. Vidare beskrivs faktorer av betydelse för förståelsen, hur man kan 

övervaka sin förståelse och strategier man kan använda då man inte förstår. 

Därefter följer ett avsnitt om tydlig och ömsesidig undervisning. 

     

5.1. Lärande och utveckling 
Lärande är enligt Vygotsky (1978) inte en följd av utveckling. Inte heller 

sammanfaller utvecklingsprocessen med lärandeprocessen. Lärande föregår 

istället utvecklingen såtillvida att lärande skapar en proximal utvecklingszon 

inom vilket barnet i interaktion med vuxna och kamrater kan utvecklas. 

Zonens nedre gräns visar vad ett barn klarar på egen hand medan zonens övre 

gräns visar vad barnet klarar med hjälp av guidning av vuxna eller kamrater. 

Istället för att se lärandet som ett resultat av utveckling menar Vygotsky 

(1978) att det först är då ett barn lär sig något som utvecklingsprocessen inom 

detta område startar.  

 
“We propose that an essential feature of learning is that it creates the zone of 

proximal development; that is, learning awakens a variety of internal developmental 

processes that are able to operate only when the child is interacting with people in his 

environment and in cooperation with his peers. Once these processes are internalized, 

they become part of the child’s independent developmental achievement” (Vygotsky, 

1978, s. 90). 

 

5.2. Schemateori  
Förståelse förklaras av Anderson och Pearson (2002) enligt schemateorin 

som en interaktion mellan ny information och tidigare kunskap. En persons 

tidigare kunskap inom ett område finns organiserat i ett slags schema, en 

abstrakt kunskapsstruktur (a.a.). För att förstå behöver schemat aktiveras och 

därigenom kan också nya scheman konstrueras (Westby, 2005). ”The goal of 

education is the development of knowledge, which is the acquisition or 

construction of new schema” (Westby, 2005, s. 161). Genom det vi erfar 

utvecklas våra scheman (Lundberg, 2010). ”Dessa scheman, referensramar 

eller modeller av verkligheten, ger oss beredskap inför och förväntningar på 

omvärlden” (Lundberg, 2010, s. 89). Vid en interventionsstudie avseende 

förståelsestrategier är det viktigt att fundera över vilka scheman, 

kunskapsstrukturer, eleverna har och vilka kunskaper dessa scheman 

innehåller. Reznitskaya, Anderson, Dong, Li, Kim, I-H. och Kim S-Y. (2008) 
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tar upp kunskap om hur man argumenterar. I dialog med andra kan elevers 

schema rörande argumentationskunskap utvecklas och detta schema föreslår 

Reznitskaya et al. (2008) utgör ett mäktigt läsförståelseredskap.  

 

5.3. Dra slutsatser och göra inferenser 
Varken talspråk eller skriftspråk är komplett uttryckt. För att stödja en 

sammanhängande förståelse måste inferenser göras (Perfetti et al., 2007). 

Enligt Franzén (1997) innebär att göra inferenser i ett lässammanhang att ta 

hjälp av ledtrådar från det lästa och koppla det till aktuella scheman. ”Att 

förstå en text innebär på detta sätt en interaktiv process, där informationen 

från texten integreras med läsarens förkunskaper” (Franzén, 1997, s. 11). Vid 

sagoboksläsning är det viktigt att ha i åtanke vilken bakgrundskunskap 

barnen har om det aktuella ämnet då man vill att de ska dra slutsatser och 

göra inferenser (Van Kleeck, 2008). Om förskolebarnen inte kan dra 

slutsatser utifrån texten eller svara på frågor rekommenderas think-alouds då 

läraren agerar modell (a.a.). Enligt Oakhill & Cain (2012) är förmågan att 

tidigt kunna göra inferenser orsaksrelaterat med läsförståelseutveckling. De 

föreslår att relationen är ömsesidig såtillvida att förmågan att kunna göra 

inferenser påverkar läsförståelse men att också läsförståelseförmågan 

påverkar förmågan att kunna göra inferenser. Då en läsare stöter på ett okänt 

ord måste han/hon dra slutsatser om ordets betydelse utifrån texten (Perfetti 

et al., 2007). I en tidigare studie kommer Cain & Oakhill (1999) fram till att 

poor comprehenders, läsare med bristfällig förståelse trots god avkodning, är 

de som bäst gynnas av undervisning i att göra inferenser utifrån texters 

nyckelord. Även Franzén (1997) menar att svaga läsare behöver instrueras i 

att göra inferenser.   

 

Dagens samhälle ställer höga krav på människors läsförmåga. Det räcker inte 

med att kritiskt kunna läsa mellan raderna. Dessutom måste texten 

ifrågasättas och genomlysas vilket sker genom att man jämför innehållet i 

många texter. Det ställs även krav på att man ska reagera på innehållet och 

använda det i t.ex. problemlösande sammanhang (Westby, 2005). Att göra 

textkopplingar och jämföra olika texter med varandra vid högläsning kan 

tränas redan med yngre barn (Westlund, 2009). Olika typer av textkopplingar 

beskrivs av Keene och Zimmermann (2003). Att koppla det lästa till sig själv 

kallar de text-till-själv-koppling, att koppla texten till andra texter är 

detsamma som text-till-text-koppling och att koppla det lästa till vad man vet 

om världen kallar de för text-till-världen-koppling.    

 

5.4. Ordförrådets betydelse 
Ur ett läsförebyggande perspektiv är barns utveckling av ordförrådet 

betydelsefullt. ”Not knowing the meanings of words in a text is a bottleneck 

in comprehension” (Perfetti et al., 2007, s. 240). Kunskap om ett ords 
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betydelse underlättar vid läsning såväl ordigenkänning som läsförståelse 

(a.a.). Perfetti (2007) använder begreppet LQ, Lexical quality, vilket omfattar 

inte bara storleken av ordförrådet utan även läsarens kunskap om ordens 

form, mening och användningsområde. Variation i LQ leder till variation i 

läsförmåga vilket även inkluderar läsförståelse (a.a.). Djupet i ordkunskapen 

gynnar framförallt läsförståelsen medan bredden på ordförrådet i första hand 

gynnar avkodning och ordigenkänning (Oulette, 2006). Att läsa sagoböcker 

för barn kan förbättra både bredd och djup i ordförrådsutvecklingen (Van 

Kleeck, 2008). Djupare ordförståelse gynnas om den vuxne börjar med att 

ställa enklare frågor (low demand questions) och lägger till frågor som 

utmanar (high demand questions) först när barnet är bekant med ordet. 

Därigenom hjälper man barnet att behålla motivationen (Blewitt, Rump, 

Shealy & Cook, 2009). Utmanande frågor kan endast utveckla 

meningsskapande om ordet redan är känt (a.a.).  

 

5.5. Att övervaka sin förståelse 
Metakognition innefattar två aspekter (Westby, 2005). Den ena aspekten 

innebär att övervaka sin förståelse vilket betyder att läsaren måste förstå om 

han/hon förstår eller ej. Den andra aspekten av metakognition innebär att 

läsaren vet vad han/hon ska göra då förståelsen inte infinner sig (a.a). Oakhill 

& Cain (2012) fann att tidig förmåga att övervaka sin förståelse förutsade 

senare läsförståelse men att även denna relation tycktes ömsesidig såtillvida 

att förmågan att förstå främjade förmågan att övervaka sin förståelse (a.a.). 

Då metakognition innebär att få syn på det egna tänkandet torde det 

underlättas av tydlig, explicit undervisning. Westlund (2009) betonar att 

undervisning i läsförståelsestrategier ska tydliggöras och knyta an till 

metakognition genom att läraren talar om för eleverna varför och hur en 

strategi kan hjälpa.  

 

5.6. Strategier för förståelse 
Att ha läsförståelsestrategier innebär således att veta vad man ska göra då 

förståelsen inte infinner sig. Westby (2005) definierar strategisk läsning som 

att läsaren har metoder för att lista ut nya ord, förutsäga hur karaktärerna 

kommer att handla och vad författaren menar samt för att övervaka och 

reparera sin förståelse. I Reciprok Undervisning valde Palincsar och Brown 

(1984) fyra strategier som de menade var både förståelsefrämjande och 

förståelseövervakande. Genom strategierna att sammanfatta och ställa frågor 

fokuseras det viktigaste i texten och visar också på graden av förståelse. 

Strategin att klargöra innebär en kritisk utvärdering när man stämmer av det 

lästa mot bakgrundskunskap och sunt förnuft medan strategin att förutsäga 

vad som kommer hända innebär att man gör inferenser. Bakgrundskunskap 

aktiveras vid alla fyra strategierna (a.a.). 
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5.7. Tydlig och ömsesidig undervisning 
Hattie (2009) betonar att undervisningen ska vara tydlig för eleven men också 

att lärandet ska vara tydligt för läraren. ”The more the student becomes the 

teacher and the more the teacher becomes the learner, then the more 

successful are the outcomes (Hattie, 2009, s. 25). I Reciprocal Teaching 

(Palincsar & Brown, 1984) diskuterades framgången i interventionen kunna 

bero på såväl strategiträningen i sig som på undervisningsmodellens 

ömsesidighet där läraren och eleven i interaktion var ömsesidigt ansvariga för 

att genomföra uppgiften. I undervisningen avsåg man att efterlikna naturligt 

lärande där mer kunniga visar nybörjare (a.a.). Vygotsky (1978) poängterar 

betydelsen av imitation och att barn genom att imitera kan klara en mängd 

saker som de ännu inte klarar på egen hand. Uttrycket modellering används 

av Bandura (1977) då han beskriver hur man lär sig genom att iaktta och 

lägga på minnet hur andra gör för att veta hur man senare själv ska göra. 

Vilka sociala sammanhang vi ingår i och tar del av har betydelse för vårt 

lärande liksom det vi uppmärksammar i dessa sammanhang (a.a.).  

 

Att fokusera på uppgiften innebär att man kan behöva sortera bort det som i 

sammanhanget är mindre relevant. Den vuxne kan ge barnet stöd genom att 

rama in det väsentliga, sortera bort det mindre väsentliga och därigenom 

hjälpa barnet fokusera på uppgiften. Wood, Bruner och Ross (1976) använder 

begreppet scaffolding för sådana stödstrukturer. Scaffoldingprocessen 

innefattar att läraren fångar elevens intresse för uppgiften och ramar in det 

väsentliga i den, hjälper eleven fullfölja uppgiften genom att vidmakthålla 

elevens motivation, visar på och förklarar utvecklingsmöjligheter i elevens 

lösning av uppgiften samt demonstrerar lösningar vilket kan innebära hur 

eleven skulle kunna fullfölja sin lösning av uppgiften. Genom sin närvaro 

utgör läraren dessutom ett stöd för att eleven ska kunna hantera eventuell 

frustration i sin lärprocess (a.a.). Ett av flera exempel på pedagogiska 

stödstrukturer i ett läsförståelsearbete som ges av Liberg (2010) är sociala 

stödstrukturer där kollektivet blir ett stöd för individens utveckling. Då 

lässtrategier tydliggörs är även de en form av stödstruktur. Andreassen (2008) 

förklarar explicit förståelseundervisning som att läraren konkret visar och 

förklarar hur eleverna ska gå tillväga för att förstå texter. Läraren ger 

eleverna därmed strategier som de själva sedan kan använda. Detta kan 

jämföras med implicit undervisning där eleverna på egen hand med hjälp av 

den aktuella texten ska nå förståelse (a.a.). 
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6. Metod 
 

I en interventionsstudie blir det viktigt att särskilja och tydliggöra vad som 

avses med metod på olika plan. Dels inbegriper den här studien en metod för 

genomförandet av själva undervisningsinsatsen, interventionen, och i 

samband med det skrivandet av en loggbok. Dels inbegriper studien 

forsknings- och analysmetoder för hur resultatet av interventionen och 

loggboksskrivandet studeras. I detta metodkapitel beskrivs såväl forsknings- 

och analysmetod som metod för genomförandet av interventionen. 

    

6.1. Ansats och val av inriktning  
Vilken typ av kunskap jag vill uppnå grundar sig i epistemologiska 

antaganden. Hur jag förstår min omvärld har att göra med ontologiska 

antaganden. I ett samhällsvetenskapligt sammanhang gäller den viktigaste 

ontologiska frågan om sociala företeelser är oberoende eller beroende av 

aktörerna. Objektivism innebär en ontologisk ståndpunkt att sociala 

företeelser är oberoende av aktörerna medan konstruktivism inbegriper att 

sociala företeelser skapas och förändras i ett socialt samspel aktörer emellan 

(Bryman, 2002). Enligt en konstruktivistisk utgångspunkt vill jag få kunskap 

om på vilket sätt tydlig och ömsesidig undervisning kan utveckla elevers 

förmåga att använda förståelsestrategier vid lärarens högläsning och genom 

att studera vad min loggbok berättar dessutom nå en förståelse för vad i ett 

undervisningssammanhang som medverkar till detta.  Eftersom jag vill förstå 

blir ansatsen hermeneutisk. Tolkningen av elevernas förutsägelser och frågor 

innebär ett försök att förstå det eleverna uttrycker vilket även det medför ett 

kvalitativt grepp och en hermeneutisk ansats. ”Hermeneutik går ut på att 

förstå och inte bara begripa intellektuellt.” (Thurén, 2007, s. 94). Studien 

inbegriper dock en jämförelse mellan före och efter en undervisningsinsats 

vilket förutsätter en kvantifiering utifrån kategorier. Därmed får studien ett 

visst kvantitativt inslag. Detta behöver dock problematiseras utifrån flera 

aspekter. Se metodkritik, avsnitt 6.8. 

 

6.2. Forsknings- och analysmetod 
Arbetet har således fokus på två plan. För det första är jag intresserad av att 

studera om en relativt kort undervisningsinsats kan utveckla 

förskoleklasselevers benägenhet och förmåga att använda sig av 

förståelsestrategier såsom att förutsäga en berättelses innehåll och att ställa 

frågor inför lärarens högläsning. För det andra är jag intresserad av att studera 

vad loggboken berättar om mitt eget lärande under genomförandet av 

interventionen.   
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Figur 1 illustrerar att studien fokuserar på två plan. 

 

 

Elevernas lärande vill jag studera genom att jämföra elevernas förutsägelser 

och frågor inför högläsning som uppkommer vid korta intervjuer före och 

efter en undervisningsinsats. Dessa intervjuer tar 10-15 minuter. Vid 

barnintervjuer är det viktigt att uppgiften passar barnets ålder och att 

perspektivet känns centralt för barnet. Annars finns risken att barnet påverkas 

av ledande frågor (Kvale, 2009). Jag använder en på förhand bestämd 

intervjumall (se bilaga 1 där jag även beskriver var jag hämtat inspiration till 

frågorna). För att möjliggöra en jämförelse mellan före och efter 

undervisningsinsatsen används en innehållsanalys för att kategorisera 

resultatet vid intervjuerna dvs. elevernas förutsägelser och frågor. ”Vid en 

innehållsanalys vill forskaren ofta koda texten i termer av vissa teman och 

ämnesområden. Vad han eller hon strävar efter är en kategorisering av den 

eller de företeelser som är av intresse” (Bryman, 2002, s. 197-198). I avsnittet 

6.4. beskrivs kategoriseringen av elevernas förutsägelser och frågor. 

 

Mitt eget lärande vill jag studera genom en kvalitativt inriktad 

innehållsanalys av vad mitt loggboksskrivande berättar. ”En kvalitativ 

innehållsanalys är en strategi för sökande efter teman i de data man har…” 

(Bryman, 2002, s. 368). Utifrån det sammanlagda resultatet av elevernas 

lärande och vad loggboken berättar hoppas jag kunna göra en hermeneutisk 

tolkning av ett undervisningssammanhang. Kvale (2009) beskriver hur man 

med hjälp av den hermeneutiska cirkeln eller spiralen kan förstå på ett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus 1: Elevernas lärande i en jämförelse mellan före och efter 

en intervention - innehållsanalys av intervjuer med hjälp av 

kategoriseringar utifrån såväl kvalitativ som kvantitativ metod 

Fokus 2: Mitt lärande och mina reflektioner dokumenterade i en 

loggbok - innehållsanalys utifrån kvalitativ metod 

Undervisningssammanhanget – mötet och 

genomförandet med eleverna 

Analysen av det 

sammanlagda 

resultatet – en 

hermeneutisk 

tolkning 
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djupare plan. Det innebär att gå från helhet till delar och återigen till helhet 

osv. (a.a.) I mötet med eleverna torde examensarbetets olika fokus gå hand i 

hand. Förhoppningsvis kan de två delarna spegla varandra.  

 

6.3. Val av material 
 

6.3.1 Val av material till undervisningsinsatsen 

Genom tydlig undervisning visar jag hur två förståelsestrategier, att förutsäga 

och att ställa frågor, enligt Reciprok Undervisning (Palincsar & Brown, 

1984) kan användas. För detta ändamål har jag valt att använda fristående 

berättelser ur högläsningsboken Lyckostjärnan (Wänblad, 2011) med 

tillhörande samtalsbilder. Dessa har jag valt eftersom berättelserna och 

samtalsbilderna är åldersadekvata då de är utformade för förskoleklass. Till 

högläsningsmaterialet finns en lärarhandledning (Rydqvist, Strid & Wänblad, 

2011). Lärarhandledningen förespråkar att man på ett grundligt sätt arbetar 

språkutvecklande med varje kapitel. Att träna på läsförståelsestrategier i 

samband med högläsningen, t.ex. att förutsäga, ingår som ett viktigt moment 

till flera av kapitlen (a.a.) Lärarhandledningen rymmer fler moment och är 

mer omfattande än vad som ryms inom min studie. Då jag ska förhålla mig 

till min forskningsfråga har jag utifrån studiens syfte och frågeställningar 

format undervisningsinsatsens upplägg. Jag har i mitt upplägg framförallt 

inspirerats av Palincsar & Brown (1984). Gällande att arbeta med 

förståelsestrategin att förutsäga har jag hämtat viss inspiration från 

Lyckostjärnans lärarhandledning (Rydkvist et al., 2011). Eftersom min insats 

endast avser sju undervisningstillfällen och jag inte följer 

lärarhandledningens arbetsordning kan min studie inte på något vis ses som 

en utvärdering av lärarhandlednings modell.  

 

6.3.2 Val av material till för- och eftertest 

Vid de inledande och avslutande intervjuerna använder jag samtalsbilden i 

A3-format till berättelsen Astas Mästerliga plan ur högläsningsboken 

Lyckostjärnan (Wänblad, 2011). Eftersom det skulle kunna vara svårt att göra 

förutsägelser utifrån titeln till ovan nämnda berättelse använder jag ytterligare 

en samtalsbild som en kompletterande test. Det är samtalsbilden till 

berättelsen Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011). Jag ställer frågor enligt 

intervjumall (se bilaga 1).  

 

6.4. Bearbetning av elevernas förutsägelser och frågor 
Genom att använda en innehållsanalys där jag utgår från bestämda kategorier 

vill jag kvantifiera elevernas frågor och förutsägelser för att sedan kunna göra 

en jämförelse mellan för- och eftertest. Kategorier ska enligt en kvantitativ 

innehållsanalys vara bestämda i förväg och lämpligen prövade i en pilotstudie 

(Bryman, 2002). I en kvalitativ innehållsanalys kan kategorierna däremot 

uppstå ur data (a.a.). Eftersom en pilotstudie inte har rymts inom ramen för 
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detta examensarbete har kategorierna inte kunnat prövas av mig på förhand. 

Däremot har jag inspirerats av såväl Keene och Zimmermann (2003) som av 

Franzén (1997) i utformandet av kategorierna. Kategorierna var bestämda på 

förhand men till viss del har de omarbetats utifrån de data som framkommit 

vid elevintervjuerna. För att kunna urskilja mönster har jag valt att 

kategorisera elevernas förutsägelser och frågor enligt nedan.  

 

Kategorisering av förutsägelser, delvis inspirerat av Keene och Zimmermann 

(2003, göra inferenser s. 249-250) 

 

1. Eleven gör ingen förutsägelse. 

2. Eleven gör förutsägelser som överensstämmer med samtalsbild eller 

titel. 

3. Eleven förklarar vari förutsägelsen består. 

4. Eleven utvecklar med hjälp av stöttning* förutsägelsen kopplat till 

bakgrundskunskap eller föreställningar. 

5. Eleven utvecklar på egen hand förutsägelsen kopplat till 

bakgrundskunskap eller föreställningar. 

 

*Stöttningen kan bestå i de följdfrågor jag eventuellt ställer då elever inte på 

egen går vidare till nästa nivå. Stöttningen är därmed individuell och ser olika 

ut för olika elever. Jag är medveten om att alla elever inte erbjuds likvärdiga 

förutsättningar då jag inte förhåller mig strikt till intervjumallens frågor. Mitt 

syfte är dock inte att jämföra elevernas resultat med varandra utan snarare se 

till varje individs utveckling i att använda förståelsestrategier.  

 

Kategoriseringen av frågor, delvis inspirerat av Keene och Zimmermann 

(2003, ställa frågor s. 250) 

 

1. Eleven ställer inga frågor. 

2. Eleven ställer konkreta detaljfrågor eller har konkreta funderingar.  

3. Eleven ställer frågor eller har funderingar för att klargöra mening och 

innebörd. 

4. Eleven ställer vidare frågor, tänker ett steg ytterligare där man 

behöver koppla på sina förkunskaper för att hitta svaret hos sig själv. 

 

Ovanstående kategorisering av frågor är till viss del även inspirerat av en 

frågekategorisering beskriven av Lena Franzén (1997) i vilken den enklaste 

nivån avser detaljfrågor, nästa nivå avser frågor där man behöver tänka efter 

och leta i texten samt den mest avancerade nivån avser frågor där man 

behöver koppla på sina förkunskaper för att hitta svaret hos sig själv.  
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6.5. Urval 
I studien ingår 21 elever från en förskoleklass. Det är barn som jag inte hade 

någon personlig kontakt med eller kände sedan tidigare. Skolan är belägen i 

en mindre kommun i Sverige med ett upptagningsområde bestående av både 

villaområden och lägenhetsområden. Skolans rektor och förskolläraren 

tillfrågades och informerades muntligt om den tänkta studien. Rektorn och 

förskolläraren gav sitt godkännande till studiens genomförande. Samtliga 

vårdnadshavare till klassens elever tillfrågades genom att förskolläraren via 

eleverna förmedlade ett informationsbrev med bifogad svarstalong (se bilaga 

2). Två av eleverna, vars vårdnadshavare gett sitt samtycke, var vid studiens 

inledande intervjuer och lektionspass frånvarande. På grund av detta deltog 

de inte heller i den fortsatta interventionsstudien då de kom tillbaka utan har 

istället fått liknande undervisning av förskolläraren. Totalt deltog 21 elever i 

studien. 

 

6.6. Genomförande  
 

6.6.1. Inledande intervjuer 

Inledningsvis intervjuar jag eleverna enskilt för att se hur de förmår att 

använda strategierna att förutsäga och att ställa frågor. Utifrån samtalsbilden 

till berättelsen Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011) och kompletterande 

samtalsbild Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011) ställer jag frågor enligt 

intervjumall (se bilaga 1). Jag skriver ner elevernas förutsägelser och frågor 

och avvaktar med att läsa dessa två berättelser. Jag avidentifierar elevsvaren 

för att i efterhand vid placering av dessa elevsvar till kategorier försöka 

förhålla mig enbart till vad eleverna uttrycker.  

 

6.6.2. Interventionen, undervisningsinsatsen 

Vid sex-sju undervisningstillfällen à 30-40 minuter läser jag andra fristående 

berättelser ur högläsningsboken. Vid undervisningstillfällena använder jag 

högläsningsbokens digitala samtalsbilder på smartboard för att lättare fånga 

gruppens fokus. Undervisningsgrupperna består till att börja med av 10-11 

elever men gruppstorleken kan under genomförandet utvärderas för att vid 

behov förändras. Genom att tänka högt visar jag hur två olika 

förståelsestrategier, att förutsäga och att ställa frågor enligt Reciprok 

Undervisning (Palincsar & Brown, 1984), kan användas. Då ordkunskap är 

en viktig faktor för förståelsen (Perfetti et al., 2007) kommer även samtal och 

frågor om ords innebörd att förekomma. Jag stöttar eleverna genom att de får 

stödstrukturer för att göra förutsägelser i form av att lära sig meningar som: 

 

Jag tror att ….eftersom ….  

 

Jag visar att man kan göra förutsägelser både utifrån ledtrådar men också 

utifrån den kunskap man har. Genom att jag stannar upp i högläsningen och 
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ber eleverna tillsammans diskutera och göra förutsägelser under läsningens 

gång kommer det ömsesidiga in i undervisningen. Genom att introducera 

frågeord såsom vad, varför, vem och hur ger jag eleverna stödstrukturer för 

hur man kan ställa frågor.  

 

6.6.3. Avslutande intervjuer 

Vid de avslutande intervjuerna tar jag fram de första samtalsbilderna igen och 

ber, på samma sätt som inledningsvis, eleven förutsäga berättelsernas 

innehåll samt ställa frågor till bilderna. Jag avidentifierar på samma sätt som 

vid de inledande intervjuerna elevernas svar. En jämförelse görs mellan 

elevernas förutsägelser och frågor vid det inledande och det avslutande 

skedet.  

 

6.6.4. Loggboken 
Utifrån några generella frågeställningar har jag valt att i en loggbok 

dokumentera mina reflektioner i anslutning till undervisningsinsatsen. Jag har 

formulerat dessa frågeställningar utifrån Allmänna råd med kommentarer om 

planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 2011c). I 

loggboken reflekterar jag således över 

 

 ömsesidighet och balans mellan strukturerad undervisning och 

elevernas delaktighet 

 om undervisningen leder mot det planerade målet och hur jag lyckas 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar 

 om eleverna förstår syftet med lektionen 

 om jag utmanar elevernas föreställningar 

 om jag ger återkoppling till varje elev 
 

6.7. Etiska överväganden 
Skolans rektor och förskolläraren tillfrågades och informerades muntligt om 

den tänkta studien. Rektorn och förskolläraren gav sitt godkännande till 

studiens genomförande. Etiska aspekter rörande studiens upplägg och 

informationsbrevets utformande diskuterades med representant från 

Etikkommitté Sydost. Eftersom undervisningsinsatsen planerades 

genomföras i mindre grupper övervägdes av praktiska skäl huruvida hela 

klassen skulle erbjudas möjlighet att delta i studien eller ej. Av etiska skäl 

bestämdes dock att hela klassen skulle erbjudas möjlighet att delta i studien. 

Samtliga vårdnadshavare till klassens elever informerades och tillfrågades 

genom att förskolläraren via eleverna förmedlade ett informationsbrev med 

bifogad svarstalong (se bilaga 2). Frivilligheten att delta i studien eller 

avbryta sin medverkan betonades i informationsbrevet. Enligt 

samtyckeskravet får inte undersökningsdeltagarna eller vårdnadshavarna 

utsättas för påtryckning eller påverkan i sitt beslut att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 1990 s. 10). Gällande informationen till barnen övervägdes 
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om föräldrarna eller om jag skulle informera och fråga barnen. I samråd med 

representant från Etikkommitté Sydost beslutades att jag skulle informera och 

tillfråga de barn vars föräldrar gett sitt samtycke.  

 

Vid intervjuerna valde jag att endast nedteckna det som eleverna uttryckte. 

Detta val gjorde jag eftersom det tidsmässigt inte skulle rymts inom ramen 

för den här studien att hantera 42 intervjuer i form av bandupptagningar. 

Därmed har jag inte något material i form av bandupptagningar att hantera. I 

samband med undervisningsinsatsen förde jag loggbok utifrån generella 

frågeställningar där enskilda elever inte namngavs. Alla elevuppgifter har 

avidentifierats i intervjumaterialet. För att i resultatet kunna åskådliggöra 

elevers individuella utveckling avseende de olika förståelsestrategierna 

benämns eleverna med slumpvis valda nummer mellan 1-21. Numren är helt 

slumpvis valda och kan inte härledas till någon form av klasslista. För att 

studien ska vara möjlig att upprepa, replikera, behöver tillvägagångssättet 

beskrivas så noga som möjligt (Bryman, 2002). Det gäller dock att vid 

publicering väga orden.  
 

”Forskaren ska vara medveten om att även om personuppgifter publiceras utan att 

enskilda nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för 

åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för att 

försvåra för utomstående att identifiera enskilda elever eller grupper av individer” 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 13). 

 

Att säkra anonymiteten kommer vid publiceringen att väga tyngre än värdet 

av alltför detaljerade beskrivningar. Av den anledningen väljer jag att vara 

sparsam med citat. Jag använder inte enskilda elevers citat som på något vis 

skulle kunna röja elevens identitet. För att exemplifiera några av 

kategoriseringarna använder jag istället exempel på vanligt förekommande 

uttryck som flera av eleverna använder.  

 

6.8. Metodkritik 
 

6.8.1. Kritik avseende metod för att studera elevernas resultatutveckling  

Den interna validiteten, som har att göra med orsak och verkan (Bryman, 

2002), behöver beaktas. ”Om vi påstår att x orsakar y, kan vi då vara säkra på 

att det verkligen är x som svarar för variationen i y och inte någon annan 

faktor som ger upphov till ett skenbart orsaksförhållande?” (Bryman, 2002, s. 

44). Frågan är alltså om det är den insatta undervisningsinsatsen som orsakar 

en eventuell utveckling av elevernas förmåga att ställa frågor och att 

förutsäga ett innehåll eller om en eventuell utveckling eller förändring beror 

på andra faktorer. En sådan faktor skulle kunna ha att göra med testningen 

(Bryman, 2002) och att eleverna lär sig genom att göra det första testet. Vid 

eftertestet i min studie har eleverna således erfarenhet av testsituationen och 

vet vad det handlar om genom att de känner igen sig i situationen och 
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genomför samma uppgift som vid det introducerande testet. En annan 

påverkansfaktor skulle kunna vara mäteffekter, dvs. om det föreligger 

skillnader i hur för- och eftertest genomförs (Bryman, 2002). Det kan t.ex. 

vara svårt att avgöra om jag ger eleverna exakt samma betänketid vid för- och 

eftertest samt förhåller mig till frågemallen på exakt samma sätt. Det faktum 

att eleverna inte kände mig vid det första testtillfället men att vi, under 

interventionens genomförande, lärt känna varandra kan också inverka på hur 

de förstår frågorna som jag ställer. En tredje påverkansfaktor som man brukar 

beakta är den mognad som eleverna normalt genomgår (Bryman, 2002). I 

min studie kan man alltså fråga sig hur den normala mognaden i sig men 

även hur den ordinarie undervisningen under motsvarande tidsperiod hade 

påverkat eleverna att ställa frågor och förutsäga ett innehåll.  

 

Att jämföra resultatet med en kontrollgrupp innebär att man skulle kunna se i 

vilken utsträckning andra faktorer påverkar resultatet (Bryman, 2002). 

Svårigheten i detta sammanhang skulle dock vara att matcha 

förutsättningarna i experimentgruppen med en eventuell kontrollgrupp. Det 

skulle även vara svårt att etiskt motivera om endast hälften av de tillfrågade 

skulle få ta del av den aktuella undervisningsinsatsen. För att veta vad som är 

normal mognad under den aktuella undervisningsperioden skulle gruppen 

kunna utgöra sin egen kontrollgrupp och testas vid ytterligare ett tillfälle ca 

tre veckor före start. Tidsmässiga ramar har dock inte getts för detta. 

Dessutom skulle inlärningseffekten förmodligen bli alltför stor om man vid 

tre tillfällen diskuterade samma samtalsbild. Att jag inte använder 

kontrollgrupp är således en av faktorerna som gör att jag kvantitativt inte kan 

dra några generella slutsatser av resultatet.  

 

Reliabilitet står för mätningarnas pålitlighet. Måtten behöver vara stabila och 

inte variera från gång till gång eller från bedömare till bedömare, måtten 

behöver vara pålitliga (Bryman, 2002). Det finns fallgropar i samband med 

användandet av innehållsanalys vid kategoriseringen av elevernas 

förutsägelser och frågor. En fallgrop vid innehållsanalys är om kodningen av 

data till kategorier inte sker på ett konsekvent sätt över tid eller om olika 

bedömare är inblandade (Bryman, 2002).  

 
”Utan konsekvens och precision uppnår man inte prövbarhet, men prövbarhet innebär 

också krav på metoder att avgöra sanningen hos påståenden…[…]… För att 

preciseringen skall vara intressant räcker det inte med formuleringsalternativ, det 

måste också finnas mätinstrument” (Molander, 1988, s. 127).  
 

Ovanstående resonemang visar på avsevärda svårigheter som måste beaktas 

och diskuteras då jag försöker göra en tolkning av det resultat som visar sig 

vid jämförelsen mellan före och efter undervisningsinsatsen.  
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6.8.2. Kritik avseende metod för att studera loggboken  

I innehållsanalysen av mitt loggboksskrivande bör jag vara medveten om hur 

min förförståelse, mina glasögon, påverkar det jag tror mig se. Förförståelsen 

består enligt Røkenes och Hanssen (2007) av såväl kulturella, individuella, 

yrkesrelaterade och rollrelaterade faktorer. Eliasson (1995) beskriver 

svårigheten att inta en neutral, objektiv blick inom social forskning. Såväl 

personliga som yrkesmässiga erfarenheter påverkar det perspektivval man 

gör. Att jag själv är den som ska försöka förstå min egen undervisning utgör i 

detta sammanhang något jag bör förhålla mig till då jag analyserar resultatet.  

 

6.8.3. Kritik avseende hermeneutisk metod för att analysera det 

sammanlagda resultatet 

Ett undervisningssammanhang inbegriper möten läraren och eleverna 

emellan. Vad som uppstår i detta möte torde bero på såväl yttre ramar som 

handlingar utförda av de inblandade individerna. Enligt Thurén (2007) är 

hermeneutiken betydelsefull då man till exempel ska förstå resultatet av 

människors handlingar. En hermeneutisk metod innefattar således tolkning. 

”Men tolkning är en osäker verksamhet. Den är sällan eller aldrig 

intersubjektivt testbar beroende på att den påverkas av 

 

 tolkarens värderingar 

 tolkarens förförståelse 

 kontexten” (Thurén, 2007, s.103). 

 

Trots ovan beskrivna svårigheter kvarstår mitt intresse av att se och försöka 

förstå om jag kan iaktta någon form av utveckling i elevernas benägenhet och 

förmåga att använda förståelsestrategier. Studiens övergripande syfte är att få 

kunskap om på vilket sätt tydlig och ömsesidig undervisning kan utveckla 

förskoleklasselevers förmåga att använda förståelsestrategier vid lärarens 

högläsning. Det är med andra ord av intresse att se huruvida eleverna tar till 

sig undervisningens mål samt att försöka förstå vad i undervisningens 

genomförande och i mötet med eleverna som kan ha betydelse för detta.  

 

 

7. Resultat 
 

Här redovisas i tabeller och diagram kategoriseringen av elevernas 

förutsägelser och frågor före och efter interventionen till samtalsbilden Astas 

mästerliga plan (Wänblad, 2011). Förutsägelser och frågor till den 

kompletterande samtalsbilden Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011) redovisas 

endast genom kompletterande kommentarer. Därefter redovisas en 

sammanfattning av loggbokens lektioner med reflektioner. 
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7.1. Elevernas förutsägelser 
Flera elever påtalade vid det andra intervjutillfället att de kände igen 

uppgiften från det första tillfället. Detta behöver problematiseras, se analys 

8.1. Titeln Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011) gav inte eleverna några 

direkta ledtrådar för att göra förutsägelser. Däremot gjorde merparten av 

eleverna förutsägelser utifrån samtalsbilden föreställande tre barn som 

springer runt på en skolgård. Ut från ett fönster kommer en freesbee farande 

och träffar ett av barnen i magen. Flera av förutsägelserna handlade om vad 

som händer då barnet får en freesbee i magen. En vanligt förekommande 

förutsägelse var att barnet skulle få ont i magen eller trilla. Flera elever 

förklarade dessutom vari deras förutsägelser bestod. Utvecklade förutsägelser 

innebar att eleven berättade vad som skulle kunna hända i nästa skede som 

t.ex. att barnen skulle springa in och hämta fröken. Detta behövde dock inte 

innebära att eleven förklarade vari förutsägelsen bestod.  

 

Kategoriseringar av förutsägelser (figur 2 och 3) är delvis inspirerade av 

Keene och Zimmermann (2003, göra inferenser s. 249-250). 

 

 
Figur 2 illustrerar elevernas förutsägelser på gruppnivå före och efter 

interventionen utifrån samtalsbilden till berättelsen Astas mästerliga plan 

(Wänblad, 2011). Endast en, dvs. den mest avancerade förutsägelsen eleven 

gjorde till nämnd samtalsbild vid respektive testtillfälle redovisas.  

 

Resultatet presenterat på gruppnivå i figur 2 visar på en utveckling i att göra 

förutsägelser. Vid det första intervjutillfället gjorde två av eleverna inga 

förutsägelser. Vid det andra tillfället gör alla elever förutsägelser och totalt 

sett visar gruppen på en utveckling mot mer avancerad nivå. Detta resultat 

behöver dock problematiseras, se analys 8.1. och diskussion 9.1. 
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Elev 

nr.* 

 

Gör ingen 

förutsägelse 

 

Gör förutsägelser 

utifrån titel 

eller samtalsbild 

Förklarar 

vari 

förutsägelsen 

består 

Utvecklar  

med hjälp av 

 stöttning** 

förutsägelsen 

Utvecklar 

på egen 

hand 

förutsägelsen 

 

1   före, efter   

2  före, efter    

3    före efter 

4     före, efter 

5   före  efter 

6  före, efter    

7  före  efter  

8   före efter  

9   före, efter   

10   före, efter   

11 före efter    

12  före, efter    

13  före   efter 

14   före, efter   

15  före  efter  

16 före efter    

17     före, efter 

18   före  efter 

19     före, efter 

20  före  efter  

21  före efter   

 

Figur 3 illustrerar elevernas förutsägelser på individnivå före och efter 

interventionen utifrån samtalsbilden till berättelsen Astas mästerliga plan 

(Wänblad, 2011). *Numren på eleverna är helt slumpmässigt valda och 

ovanstående redovisning kan därmed inte härledas till någon form av 

klasslista. **Stöttningen kan bestå i de följdfrågor jag eventuellt ställer då 

elever inte på egen går vidare till nästa nivå. Stöttningen är därmed 

individuell och ser olika ut för olika elever. Jag är medveten om att alla 

elever inte erbjuds likvärdiga förutsättningar då jag inte förhåller mig strikt 

till intervjumallens frågor. Mitt syfte är dock inte att jämföra elevernas 

resultat med varandra utan snarare se till varje individs utveckling i att 

använda förståelsestrategier. 

 

Resultatet presenterat på individnivå i figur 3 visar på en förflyttning i 

kategoriseringar åt höger vilket innebär att jag tolkat en utveckling i elevens 

förutsägelser från för- till eftertest. Detta behöver dock problematiseras, se 

analys 8.1. och diskussion 9.1. Drygt hälften av eleverna (11) avancerar ett 

eller flera steg åt höger medans 10 elever enligt min tolkning uttrycker 

förutsägelser inom samma kategori vid för- och eftertest. Det är intressant att 

fundera över vad detta skulle kunna bero på, se analys 8.1. och 8.4.2. 



 

  29 (54) 
 

 

Flera elever gör spontana textkopplingar till berättelserna vi läst under 

interventionens genomförande genom att de t.ex. nämner barnen på 

samtalsbilden vid namn då de vid det andra tillfället ska förklara vari 

förutsägelserna består. Eftersom det inte framgår av kategorierna på vilket 

sätt man gör förutsägelser eller på vilket sätt man förklarar vari förutsägelsen 

består synliggörs inte textkopplingar i tabellen. Det förekommer också både 

vid för- och eftertest att eleverna explicit uttrycker att de gör text- till- själv- 

kopplingar, dvs. relaterar till något man själv varit med om, eller text- till- 

text– kopplingar, relaterar till andra berättelser, i enlighet med textkopplingar 

beskrivna av Keene och Zimmermann (2003). 

 

Som en kompletterande test till att göra förutsägelser använde jag även 

samtalsbilden till berättelsen Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011). 

Samtalsbilden föreställer en flicka och en pojke som står och lyser med en 

ficklampa i ett bostadsområde. Flickan håller ett ben från något djurskelett i 

handen. Att de olika berättelsernas titlar ger olika mycket ledtrådar för att 

förutsäga gör att resultatet individuellt sett kan skilja något mellan de olika 

samtalsbilderna. Flera av de elever som till berättelsen Astas mästerliga plan 

(Wänblad, 2011) inte förklarar vari deras förutsägelser består gör det, 

framförallt vid det andra intervjutillfället, till berättelsen Tyrannosaurus Rex 

(Wänblad, 2011). De förklarar då att deras förutsägelser består i att de tar 

hjälp av titeln. Den kompletterande testen redovisas inte i ovanstående 

tabeller. 

 

7.2. Elevernas frågor  

Då jag undrade om eleverna hade några frågor till samtalsbilden till 

berättelsen Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011) var det inte så vanligt att 

de ställde korrekt formulerade frågor. Däremot hade flera av eleverna 

funderingar till bilden vilket jag likställer med frågor. För att kunna se 

mönster behöver jag göra val för att kunna placera elevernas utsagor i de 

olika kategorierna. Flera elever intresserade sig för detaljer i samtalsbilden 

som de inte såg vad det föreställde. Ett sådant exempel var en blomlåda som 

flera elever hade funderingar kring. Om eleverna trodde att blomlådan var 

central i berättelsen skulle dessa funderingar kunna innebära funderingar efter 

mening och innebörd. Jag har dock valt att kategorisera frågor och 

funderingar kring blomlådan som konkreta detaljfrågor eftersom barnen på 

samtalsbilden inte har fokus på blomlådan. Ett barn håller en tidning i handen 

och en annan tidning ligger på marken. Tidningarna fångar flera av 

förskoleelevernas intresse. Eftersom barnet på bilden håller i en tidning torde 

tidningarna vara mer centrala för berättelsens innehåll än den blomlåda som 

finns i bakgrunden. Därmed har jag valt att kategorisera funderingar kring 

tidningarna som funderingar efter mening och innebörd. Likaså har jag valt 
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att kategorisera frågor rörande varifrån freesbeen kommer som frågor för att 

klargöra mening och innebörd. De elever som ställer vidare frågor söker svar 

som inte är givna utan där man behöver tänka efter och aktivera sina 

förkunskaper för att kunna svara på frågan. 

 

Kategoriseringar av frågor (figur 4-5) är delvis inspirerade av Keene och 

Zimmermann (2003, ställa frågor s. 250) och av Lena Franzén (1997). 

 

 
Figur 4 illustrerar elevernas frågor på gruppnivå före och efter 

interventionen utifrån samtalsbilden till berättelsen Astas mästerliga plan 

(Wänblad, 2011). Endast en, dvs. den mest avancerade frågan som eleven 

ställde till nämnd samtalsbild vid respektive testtillfälle redovisas. 

 

Resultatet presenterat på gruppnivå i figur 4 visar på en utveckling i att ställa 

frågor. Vid det första intervjutillfället ställde fem av eleverna inga frågor. Vid 

det andra tillfället ställde alla elever frågor och totalt sett visar gruppen på en 

utveckling mot mer avancerad nivå. Detta resultat behöver dock 

problematiseras, se analys 8.2. och diskussion 9.1. 
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Elev 

nr. * 

 

Ställer inga  

frågor 

 

Ställer konkreta 

detaljfrågor eller 

har konkreta 

funderingar 

 

Funderar eller ställer 

frågor för att klargöra 

mening och innebörd 

 

Ställer vidare 

frågor, tänker ett 

steg ytterligare 

1  före efter  

2  före, efter   

3 före  efter  

4   före, efter  

5   före efter 

6  före efter  

7   före, efter  

8   före, efter  

9   före, efter  

10   före, efter  

11 före efter   

12 före  efter  

13 före efter   

14  före efter  

15   före, efter  

16  före, efter   

17  efter  före 

18   före efter 

19 före efter   

20   före, efter  

21   före, efter  

 

Figur 5 illustrerar elevernas frågor på individnivå före och efter 

interventionen utifrån samtalsbilden till berättelsen Astas mästerliga plan 

(Wänblad, 2011). *Numren på eleverna är helt slumpmässigt valda och 

ovanstående redovisning kan därmed inte härledas till någon form av 

klasslista. 

 

Resultatet presenterat på individnivå i figur 5 visar att hälften (5) av de elever 

som visar på en utveckling (10) i att ställa frågor var de elever som inte 

ställde frågor från början. Det är svårt att avgöra om detta beror på om 

eleverna utvecklat sin förmåga att fundera och ställa frågor eller om det beror 

på att de helt enkelt känner sig tryggare och förstår uppgiften bättre. Se 

avsnittet analys, 8.2. Totalt visar 10 elever på en utveckling medans 10 elever 

ställer frågor inom samma kategori vid det första och det andra tillfället. En 

elev ställde vidare frågor från början och mer konkreta frågor vid den 

avslutande intervjun. Se avsnittet analys, 8.2.  

 
Som en kompletterande test till att ställa frågor använde jag även 

samtalsbilden till berättelsen Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011). 

Samtalsbilden föreställer en flicka och en pojke som står och lyser med en 
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ficklampa i ett bostadsområde. Flickan håller ett ben från något djurskelett i 

handen. Några av de elever som ställer frågor för att klargöra mening och 

innebörd till Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011) visar att de förmår ställa 

vidare frågor till samtalsbilden Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011). Den 

kompletterande testen redovisas inte i ovanstående tabeller och diagram. 

 

7. 3 . Loggboken  
I loggboken har jag fört anteckningar i direkt anslutning till 

undervisningspassen. Utifrån några generella frågeställningar, se 6.6.4. har 

mitt syfte varit att dokumentera mitt eget lärande och mina reflektioner.  

 

7.3.1. Lektioner med reflektioner 

Det första lektionstillfället hade som mål att introducera strategin att 

förutsäga. Genom att tydligt förklara ville jag leda undervisningen mot det 

planerade målet. Inspirerad av Oczkus (2003) berättade jag om en fiktiv 

flicka som listade ut i förväg vad berättelser skulle komma att handla om. 

Hon använde sig av ledtrådar såsom berättelsens titel och bilder. Jag visade 

genom att tänka högt hur man utifrån titeln och samtalsbilden till berättelsen 

Grannar (Wänblad, 2011) kan förutsäga vad berättelsen skulle kunna handla 

om. Eleverna tycktes lyssna uppmärksamt och var delaktiga genom att svara 

på frågor. Sedan läste jag berättelsen. 

 

Reflektioner 

Hur jag tog emot gruppen och fångade uppmärksamheten hade betydelse. 

Likaså ramade strukturen in undervisningens innehåll. Den innebar för mig 

och förmodligen också för eleverna stöd och trygghet. Jag återkopplade till 

eleverna när de svarade på frågor men hur når jag alla elever? I vanliga 

undervisningssammanhang finns läraren med eleverna även vid lek och då de 

arbetar på egen hand vilket ger alternativa förutsättningar till återkoppling.  

 

Lektionstillfälle 2 hade som mål att befästa strategin att förutsäga och att lära 

ut strukturen: Jag tror att berättelsen kommer att handla om … eftersom … 

Vi arbetade med samtalsbilden och berättelsen Kojan (Wänblad, 2011).  

 

Reflektioner 

I den ena gruppen inledde jag med att repetera strategin att förutsäga. Jag 

berättade också varför det är bra att fundera innan man läser en berättelse. Jag 

missade dock att gå igenom meningsstrukturen Jag tror att… eftersom… Alla 

fick någon form av fråga och var delaktiga genom de svar de gav. Jag 

utmanade genom att ställa djupa varförfrågor. Den andra gruppen hade sitt 

pass precis före lunch vilket hade viss inverkan. Jag behöver fundera över hur 

jag ska ta hänsyn till detta. Meningen Jag tror att… eftersom… vilken skulle 

utgöra ett stöd för eleverna kändes vid introduktionen för styrd. Jag upplevde 
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det inte helt positivt att fokus förflyttades från meningens innehåll till 

meningens form.   

 

Lektionstillfälle 3 hade som mål att tydliggöra syftet med och befästa 

strategin att göra förutsägelser. För att eleverna skulle bli mer delaktiga i 

undervisningen delade jag ut olika bilderböcker och eleverna fick som 

uppgift att två och två titta igenom bilderboken de fått och tillsammans, 

utifrån bokens titel och vad de såg på bilderna, förutsäga bilderbokens 

handling. Därefter diskuterade vi samtalsbilden och läste berättelsen Polly 

vill ha kex (Wänblad, 2011). 

 

Reflektioner 

Det var roligt att se hur samarbetet engagerade. Jag gav eleverna remsor med 

stödmeningen Vi tror … eftersom … Jag gick tydligt igenom vad det stod på 

remsan eftersom jag inte räknade med att eleverna skulle kunna läsa på egen 

hand. Två och två tittade de i deras bilderbok och diskuterade vad de såg. I 

den ena gruppen var tre elever borta vid det här tillfället. Detta medförde att 

det endast var 8 elever kvar. Man kan fråga sig vilken betydelse 

gruppstorleken har. Det är svårt att hinna med alla moment som att t.ex. gå 

igenom nya, svåra ord i förväg. Kanske jag får förklara dem under läsningens 

gång. Balansen mellan strukturerad, tydlig undervisning och elevernas 

delaktighet utmanar mig. Å ena sidan ställer undervisningsinnehållet krav på 

att jag ska modellera, å andra sidan vill jag så gärna släppa in barnen. Jag vill 

leda dem vid handen och utmana dem i deras närmaste utvecklingszon 

samtidigt som de ska få känna att det de vill uttrycka just nu är viktigt och 

värdefullt. 

 

Tillfälle 4 hade som mål att introducera strategin att ställa frågor och att ge 

struktur genom att tydliggöra frågeorden vem, vad och varför. Jag illustrerade 

syftet med att ställa frågor i ett lässammanhang genom att inspirerad av 

Oczkus (2003) berätta om en fiktiv pojke som var väldigt nyfiken av sig och 

därför ställde många frågor. Detta hjälpte honom att förstå berättelserna 

bättre. Jag modellerade hur pojken skulle kunna ställa frågor till berättelsen 

Hickeman (Wänblad, 2011) och hur frågorna skulle hjälpa honom att göra 

förutsägelser. Samtidigt visade jag frågekort med frågeord. Vem är viktig i 

den här berättelsen? Vad är viktigt i den här berättelsen? Varför är flickan 

vaken? På varförfrågan lät jag eleverna diskutera två och två vad de trodde.  

 

Reflektioner 

Frågekorten engagerade eleverna. De ville försöka läsa vad det stod på 

korten. Den här gången visade jag hur man kunde ställa frågor och lät 

eleverna svara på frågorna. Den spontana delaktigheten varierar men man kan 

se framsteg, fler och fler är mer delaktiga. Det är också viktigt att ett 

undervisningssammanhang rymmer olika arenor för att visa sin delaktighet i. 
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Det finns önskemål om att jag ska börja läsa berättelsen tidigare och inte 

prata så mycket inför läsningen. Berättelserna fångar eleverna vilket också är 

syftet. Skulle det kunna vara så att samtalet inför läsningen faktiskt har fått 

eleverna att bli mer nyfikna på att höra berättelsen? Ett alternativ till samtal 

inför läsningen skulle kunna vara att avbryta läsningen och modellera under 

läsningens gång eller att samtala om det lästa i efterhand.  

 

Lektionstillfälle 5 hade som mål att befästa strategin att ställa frågor genom 

att repetera frågeorden, att demonstrera och försöka visa på det väsentliga i 

frågeproduktionen samt att försöka få in frågor som utvecklar ordkunskapen. 

Dagens samtalsbild och berättelse var Valles verkstad (Wänblad, 2011). 

  

Reflektioner 

Eleverna kom ihåg och kunde ställa frågor som började med frågeord. 

Ömsesidigheten fungerade bra när eleverna diskuterade i par. De pratade om 

vad de undrade över och vad som var konstigt på bilden. Syftet var att 

komma fram till en varförfråga. Hur fungerar strukturen med i princip samma 

grundupplägg från lektion till lektion för de olika eleverna? Ger det stöd och 

trygghet eller blir det enformigt och tråkigt? Det är svårt att i ett relativt stort 

gruppsammanhang upptäcka om jag utmanar alla elever och om alla elever 

förstår syftet med undervisningen. Jag behöver olika arenor för att möta 

barnen. Såväl i andra kontexter som inte är så styrda som i samtal på tu man 

hand då eleven inte behöver påverkas av gruppen. Till nästa tillfälle skapar 

jag mindre grupper i syfte att se vad som händer med elevernas delaktighet. 

 

Lektionstillfälle 6 arrangerades i tre mindre grupper. Målet var att fokusera 

på det centrala i samtalsbilden och visa på det väsentliga i frågeproduktionen 

samt att få eleverna så delaktiga som möjligt. Samtalsbilden och berättelsen 

hette Ett monster i garderoben (Wänblad, 2011). Jag visade samtalsbilden 

och berättade vad berättelsen hette. Sedan tog jag fram frågeorden. Jag ställde 

frågor som fokuserade på det centrala. Vem tror du är viktig i den här 

berättelsen? Samtala två och två. Vad gör han? Prata två och två. Varför … 

kan någon fortsätta varförfrågan? Samtala två och två vad svaret kan vara 

på den varförfrågan.  

 

Reflektioner 

Ömsesidigheten fungerar bra! Eleverna har gjort stora framsteg avseende 

delaktigheten. Jag modellerade inte så mycket utan eleverna fick tänka 

istället. Jag började sedan läsa relativt direkt vilket visade sig vara bra. Jag 

tog fram frågeorden under läsningens gång för att uppmana eleverna att 

producera frågor. Det var emellertid inte så lätt att få dem att förstå att det var 

de som skulle producera frågor och att syftet var att ställa sig undrande. De 

var istället mer inställda på att svara på frågor. Som avslutning fick eleverna 

en och en gå fram till smartboarden för att ringa in det som de tyckte var 
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viktigt i samtalsbilden för berättelsen. De fick också förklara hur de tänkte. 

Det var ett lyckat inslag som kom till genom elevernas önskemål att få prova 

smartboard-pennorna. Arrangemanget med mindre grupper kan ha bidragit 

till att fler vågade vara mer delaktiga.  

 

Lektionstillfälle 7 hade som mål att repetera strategin att förutsäga och 

strategin att ställa frågor samt att demonstrera och försöka visa på det 

väsentliga i samtalsbilderna och i frågeproduktionen. Samtalsbilden och 

berättelsen hette Skolbesöket (Wänblad, 2011).  

 

Reflektioner 

Ömsesidigheten i parsamtalen fungerade bra. Begreppet förutsäga är ett ord 

som kan vara lite svårt att komma ihåg. Jag märkte dock att många elever 

hade tagit till sig innebörden i begreppet. Eleverna ställde relativt många 

varförfrågor till dagens samtalsbild. 

 

 

8. Analys 
 

Min förförståelse har betydelse för hur jag tolkar elevernas förutsägelser och 

frågor. Dels har jag en förkunskap då jag läst berättelserna och vet vad de 

handlar om. Enligt schemateorin (Anderson & Pearson, 2002) förstår jag 

dessutom det jag ser utifrån mina erfarenheter och min bakgrundskunskap 

vilket i detta fall inbegriper ett vuxenperspektiv. Elevernas schema kan se 

helt annorlunda ut och influeras av såväl deras erfarenheter (Lundberg, 2010) 

som fantasi. Detta är viktigt att ha i åtanke då jag tolkar det eleverna 

uttrycker. Mening och innebörd behöver inte betyda detsamma för mig som 

vuxen som för elever i förskoleklass. Å andra sidan är det vår uppgift att 

utmana eleverna i deras närmaste utvecklingszon (Vygotsky, 1978).  

 

8.1. Analys av resultatet – elevernas förutsägelser 
Resultatet indikerar att drygt hälften av eleverna visar en utveckling i 

förmågan att göra förutsägelser och att knappt hälften uttrycker sig inom 

samma kategori vid för- och eftertest.  Detta behöver problematiseras då det 

är svårt att avgöra om det är undervisningsinsatsen i sig eller något annat som 

påverkar det resultatet visar. Tidsintervallet mellan för- och eftertest var drygt 

3 veckor. Vid det andra intervjutillfället uttryckte flera elever att de kände 

igen samtalsbilden och kom ihåg vad de svarade vid det första tillfället. Vid 

en jämförelse av underlaget kan jag också se att igenkänningsfaktorn 

förmodligen påverkat hur flera av eleverna uttryckte sig. Igenkänningsfaktorn 

skulle förmodligen såväl kunna gynna som begränsa en möjlig utveckling. En 

annan påverkansfaktor på resultatet skulle kunna vara att jag och eleverna 

lärde känna varandra under interventionens genomförande vilket förmodligen 
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medförde att vi lättare förstod varandra vid det andra tillfället. Detta 

påverkade möjligtvis hur jag förhöll mig till eleven och intervjumanualen vid 

det andra tillfället och hur eleverna förstod uppgiften och vågade uttrycka sig. 

Ovanstående resonemang påvisar alltså svårigheter med att dra slutsatser 

angående en eventuell utveckling i elevernas förmåga att göra förutsägelser.  

 

Oavsett detta är det ändå av intresse vad som framkommer framförallt vid det 

andra intervjutillfället. Det andra tillfället ger eleverna en mer rättvis chans 

att faktiskt visa hur de tänker och hur de förstår uppgiften. Detta ger oss en 

förståelse för och insikt i hur förskoleklasselever använder sig av strategin att 

förutsäga en berättelses innehåll. Vid det andra tillfället gör samtliga elever 

förutsägelser utifrån samtalsbilden Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011). 

Strategin att förutsäga vad som kommer hända innebär att man gör inferenser 

vilket innebär att elevens bakgrundskunskap aktiveras. (Palincsar & Brown, 

1984). Förutsägelserna handlade främst om vad som skulle hända med 

utgångspunkt från det att ett av barnen fick en freesbee i magen. Alltifrån att 

barnet skulle få ont och ramla till vad som skulle kunna hända i nästa skede 

diskuterades. 

 

Val av samtalsbild med tillhörande titel har naturligtvis betydelse för de 

förutsägelser eleverna gör. Både den samtalsbild jag valt som utgångspunkt 

för jämförelsen och den jag valt som kompletterande alternativ var 

åldersadekvata och tilltalande för eleverna. Samtalsbilderna gav i stort sett 

likvärdiga utmaningar. Svårighetsgraden på titlarna skilde sig dock vilket 

visade sig genom att eleverna i mycket högre utsträckning använde sig av 

titeln Tyrannosaurus Rex (Wänblad, 2011) för att göra förutsägelser jämfört 

med titeln Astas mästerliga plan (Wänblad, 2011).  

 

8.2. Analys av resultatet – elevernas frågor 
Att ställa frågor visade sig vara svårare än jag hade trott. Fem elever hade vid 

det första tillfället inga frågor eller funderingar till samtalsbilden Astas 

mästerliga plan (Wänblad, 2011). Det kan förvisso bero på att de inte förstod 

eller utmanades av uppgiften. Det var relativt få elever som ställde frågor i 

korrekt form vilket emellertid inte syns i sammanställningen då jag har 

jämställt funderingar med frågor. Efter det första tillfället trodde jag att fler 

elever skulle kunna bli hjälpta av att ställa frågor genom att vi tränade på 

frågors uppbyggnad och struktur. Den språkliga formen skulle då utgöra en 

stödstruktur (Wood et al., 1976) för att generera frågor. Vid det andra 

tillfället visade det sig att några elever spontant använde sig av 

frågestrukturen genom att t.ex. ställa fler varförfrågor. Några elever kunde 

med hjälp av min stöttning vid det andra intervjutillfället utnyttja 

frågestrukturen för att generera frågor eller fördjupa sina frågor. Att jag inte 

förhåller mig exakt på samma sätt vid första och andra tillfället genom att jag 

vid behov ger viss stöttning blir problematiskt då min avsikt var att göra en 
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jämförelse. Se vidare diskussionsavsnitt 9.1. På samma sätt som vid analysen 

av elevernas förutsägelser blir det kanhända av större intresse att istället för 

att göra en jämförelse försöka förstå hur elever i förskoleklass ställer frågor 

till en samtalsbild. Genom strategin att ställa frågor fokuseras det viktigaste i 

texten och visar också på graden av förståelse (Palincsar & Brown, 1984).    

    

Relativt många elever hade konkreta funderingar eller ställde konkreta 

detaljfrågor till samtalsbilderna. En utveckling kan dock anas mot högre 

nivåer. Att fundera över vad som kan vara det väsentliga på en bild och vad 

som förmodligen är berättelsens fokus torde vara viktigare än att fastna i 

alltför många detaljer. Enligt Griffin et al. (2004) har förmågan att identifiera 

det viktigaste i berättelser betydelse för senare läsförståelse. En elev ställer 

vid det första tillfället vidare frågor för att vid det andra tillfället ställa mer 

konkreta frågor. Detta tolkar jag som att eleven har förutsättningar att ställa 

vidare frågor men inte utmanades av uppgiften att göra det vid det andra 

tillfället då frågorna så att säga redan var ställda vid det första tillfället. 

 

Vi skulle kunna ana en utveckling hos knappt hälften av eleverna men det är 

svårt att dra slutsatser utav detta. Vi kan emellertid också se att hälften av 

eleverna inte visar på framsteg. Om vi förhåller oss till detta, vad i ett 

undervisningssammanhang skulle kunna ha betydelse för den till synes 

frånvarande utvecklingen?  

 

8.3. Analys av vad loggboken berättar  
Loggboksskrivandet utgick ifrån i förväg bestämda teman, se 6.6.4. Om jag 

enbart förhåller mig till det jag redan formulerat i ord kan jag knappast nå 

längre i min förståelse. Kanhända är det av större intresse att fundera över 

vad jag inte explicit uttrycker och bara snuddar vid än att rakt av analysera 

vad jag redan har skrivit. Enligt Bryman (2002) är det just bakomliggande 

teman som är av intresse i en kvalitativ innehållsanalys. Detta skulle kunna 

innebära att utifrån de på förväg bestämda temana försöka gräva djupare för 

att komma fram till underliggande innebörder. Att jag lägger fokus på att 

reflektera om undervisningen istället för att ge alltför detaljerade 

beskrivningar på hur eleverna tar emot den är ett medvetet val av såväl etiska 

som didaktiska skäl. Hur jag lyckas med att försöka se mig själv utifrån får 

avgörande betydelse för resonemanget. För att underlätta min egen 

distansering har jag valt att i denna analysdel benämna mig själv 

projektledare. 

 

Ett återkommer tema i loggboken är balansen mellan strukturerad 

undervisning och elevernas delaktighet. Det framkommer som en kärnfråga. 

Å ena sidan ställer undervisningsinnehållet krav på att jag ska modellera mer 

å andra sidan vill jag så gärna släppa in barnen och lyssna till vad de har att 

säga. Här tydliggörs en kluvenhet som skulle kunna ha sin grund i en 
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underliggande syn på lärande som önskar att utgå från eleverna och knyta an 

till dem som en förutsättning för att kunna modellera och visa på det i förväg 

bestämda innehållet. Vikten av att knyta an och ta del av barnens språkliga 

ryggsäckar betonas av Fast (2007) vilket pekar på betydelsen av att barnen 

känner igen sig. Värt att fundera över är om modellerandet är funktionellt om 

eleverna inte relaterar till sig själva. Enligt Westby (2005) krävs det att 

elevernas scheman aktiveras för att de ska förstå. Det är emellertid balansen 

mellan struktur och delaktighet som av projektledaren upplevs som en 

utmaning. Reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984) inbegriper 

ömsesidigt lärande i en interaktion mellan lärare och elever. Samtidigt 

handlar det om undervisning där mer kunniga visar nybörjare (a.a.). Detta 

torde förutsätta en balansgång där mer modellerande i ett inledningsskede blir 

nödvändigt. Det ömsesidiga ansvaret mellan lärare och elever i Palincsar och 

Browns (1984) studie sågs emellertid som en viktig del av framgången. 

 

Den myckna strukturen i inledningsskedet upplevdes dock som betydelsefull. 

Den kan således ses som en stödstruktur som ramar in det väsentliga (Wood 

et al., 1976). Eleverna tycktes finna sig i arrangemanget med interventionen. 

Kan strukturen med i princip samma grundupplägg från lektion till lektion 

vara en bidragande orsak till detta? Det framgår dock att små förändringar 

och nyheter inspirerade såsom då projektledaren tog fram frågekort vilket 

ledde till att eleverna försökte sig på att läsa dem. Det läsförberedande arbetat 

handlar om att stimulera såväl språkets form som innehåll. Att uppmuntra 

spontana försök till avkodning integrerat med förståelseundervisning torde 

bekräfta de elever som är på väg att bemästra avkodningens principer. 

Frykholm (2007) menar att vi måste vidmakthålla barnens lust att lära. En 

spontan aktivitet på smartboarden uppkom ur elevernas önskan. Om det 

spontana ges utrymme torde lusten att lära kunna vidmakthållas även då 

undervisningen handlar om ett på förhand bestämt innehåll.   

 

Det framgår att projektledaren funderar över om eleverna förstår syftet med 

undervisningen. Westlund (2009) betonar att undervisningen ska tydliggöra 

för eleverna varför man använder en viss strategi och sedan i det 

gemensamma samtalet återigen knyta an till syftet med strategin. Det tycks i 

det aktuella lektionssammanhanget vara svårt att bedöma om undervisningen 

leder till det planerade målet för varje enskild elev och om eleverna förstår 

syftet med lektionen. Alternativa arenor än den relativt stora gruppen med ca 

10 elever efterfrågas för att kunna ge eleverna möjlighet att visa detta. 

Interventionens upplägg ger möjlighet till bedömning vid för- och eftertestet i 

form av individuella intervjuer men inte under själva genomförandet av 

undervisningsinsatsen.  

 

Svårigheten att ge respons och återkoppling då elevers talutrymme varierar 

lyfts vid flera tillfällen i loggboken. Även i detta sammanhang efterfrågas 
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alternativa arenor där lärare och elev kan mötas i andra konstellationer än då 

hela gruppen lyssnar. Något som framgår är dock att delaktigheten ökar efter 

hand och då undervisningen ger utrymme för det. Delaktigheten främjas av 

pardiskussionerna. I enlighet med forskning är förmågan att argumentera, 

förklara och resonera viktiga redskap för kommande läsförståelse 

(Reznitskaya et al., 2008, Griffin et al., 2004).  

 

Att diskutera nya ord och ställa djupa varför-frågor till samtalsbilderna och 

till texten var ett sätt som användes för att utmana elevernas föreställningar. 

Ordförrådets betydelse för förståelsen belyses av Perfetti et al. (2007), 

Perfetti (2007), Oulette (2006), Van Kleeck (2008), Blewitt et al. (2009). 

Loggboken berättar att projektledaren under undervisningsinsatsens 

genomförande ändå kände viss osäkerhet i om varje elev utmanades av 

undervisningen. För att kunna guida eleverna och utmana dem inom den 

närmaste utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) torde det vara en förutsättning 

att känna till zonens nedre gräns, dvs. veta vad varje elev klarar på egen hand. 

Svårigheten att bedöma om varje elev utmanades skulle kunna tyda på att den 

här studiens korta tidsplan och upplägg inte gav utrymme för att på ett 

djupare plan lära känna elevernas närmaste utvecklingszon.  

 

Undervisningens innehåll och mål är styrande för lektionens planering. 

Projektledaren beskriver att genomgångarna ibland upplevs som långa och att 

det är svårt att hinna med det planerade innehållet. Det finns önskemål om att 

börja läsa berättelsen tidigare. Med tanke på elevernas ålder var kanhända 

interventionens upplägg alltför ambitiöst i förhållande till de få tillfällen som 

för ändamålet gavs. Organisatoriska faktorer som gruppens storlek 

diskuterades. Kanhända var 10-11 elever inte den optimala gruppstorleken 

för att alla skulle vara muntligt aktiva. Arrangemanget med mindre grupper 

bestående av 6-8 elever kan ha bidragit till att delaktigheten ökade.  

 

Loggboksskrivandet visar på reflektion framförallt över undervisningens 

genomförande. Det är tydligt att det gett projektledaren en möjlighet att inom 

de ramar studien gett prova sig fram, omvärdera och göra små förändringar 

från det ena lektionstillfället till det andra.  

 

8.4. En sammanlagd analys  
I det här avsnittet synliggörs mitt försök att svara på studiens frågeställningar.  

 

 På vilket sätt kan elevers förmåga att använda förståelsestrategier, 

såsom att förutsäga textens innehåll och att ställa frågor, utvecklas 

med hjälp av tydlig och ömsesidig undervisning i förskoleklass? 
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 På vilket sätt kan reflektioner i en loggbok komplettera och fördjupa 

förståelsen för undervisningssammanhangets betydelse?  

 

Att den här interventionsstudien är just en studie till skillnad från normala 

undervisningssituationer gör situationen till viss del konstlad. Å ena sidan 

begränsar detta förmodligen möjligheterna att utvärdera insatsen i enlighet 

med Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av 

undervisningen (Skolverket, 2011c) vilket var utgångspunkten vid 

loggboksskrivandet. Å andra sidan pekar kanhända projektledarens 

reflektioner över faktorer som medverkar även i ett normalt 

undervisningssammanhang. Projektledaren eftersökte t.ex. alternativa arenor 

för att kunna skaffa sig en uppfattning huruvida alla elever förstod och 

utmanades av undervisningen.   

 

8.4.1. Elevers utveckling av förmågan att använda förståelsestrategier  

En jämförelse mellan före och efter undervisningsinsatsen är problematisk att 

göra då detta inte är enkelt mätbart, se avsnittet diskussion, 9.1. 

 

Vid det andra tillfället gör samtliga elever förutsägelser utifrån samtalsbilden 

och ställer frågor till samtalsbilden. Därmed kan vi ana en utveckling. De 

flesta eleverna visar någon form av utveckling på antingen förutsägelser eller 

frågor eller både och. Beroende på vilket perspektiv vi intar kommer 

resultatet i olika dager. 10 av 21 elever uttrycker sig inom samma kategori 

före och efter interventionen avseende att göra förutsägelser. Detsamma 

gäller strategin att ställa frågor. Det är inte helt och hållet samma elever men 

4 av dessa uttrycker sig inom samma kategori både vad det gäller att ställa 

frågor och att göra förutsägelser. Detta skulle kunna bero på faktorer som har 

med testningen att göra som t.ex. att igenkänningsfaktorn är stor eller att 

eleverna inte förstår eller utmanas av att utveckla testuppgiften. Det skulle 

också kunna bero på faktorer som har att göra med undervisningsinsatsen.  

 

8.4.2. Undervisningssammanhangets medverkan och betydelse 

Genom att undervisningen gjordes tydlig (Hattie, 2009), explicit 

(Andreassen, 2008) och ömsesidig (Palincsar & Brown, 1984) eftersträvades 

att medvetandegöra eleverna om förståelsestrategier i syfte att förbereda för 

kommande läsförståelse. Balansen mellan att å ena sidan visa och modellera 

(Bandura, 1977) ett på förväg bestämt innehåll och å andra sidan eftersträva 

det ömsesidiga (Palincsar & Brown, 1984) samt ta utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter (Fast, 2007) upplevs av projektledaren som en utmaning. Detta 

kan ha sin grund i faktorer på såväl individ-, grupp som organisationsnivå. På 

individnivå avser jag i detta sammanhang den som upplever utmaningen, den 

enskilde pedagogen, projektledaren, med sin erfarenhet av arbetssättet och 

grundläggande syn på lärande. På gruppnivå finns elevgruppen och på 
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organisationsnivå det förutbestämda lektionsinnehållet och de ramar som 

utgör förutsättningarna för studiens genomförande.  

 

Projektledaren kände viss osäkerhet i om alla elever utmanades inom den 

proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) och förstod syftet med 

strategiundervisningen (Westlund, 2009). Gruppsammanhanget bestående av 

10-11 elever kändes för stort och tidsperioden för kort för att lära känna varje 

elevs proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1978). Om några elever inte 

utmanades utifrån sina förutsättningar skulle det kunna vara en bidragande 

orsak till att de vid jämförelsen inte visade på en utveckling.  

 

Det faktum att undervisningskontexten i detta sammanhang endast omfattar 

ett styrt innehåll som förväntas implementeras av en utomstående person på 

en förhållandevis kort tid rimmar inte så bra med att som pedagog knyta an 

till elevernas språkliga ryggsäckar (Fast, 2007) vilket kan få konsekvenser för 

såväl upplevelsen som för resultatet. Före en undervisningsinsats har 

pedagogen i normal undervisning förmodligen ägnat avsevärd tid till att lära 

känna eleverna. Vad i sammanhanget eleverna uppmärksammar får också 

betydelse för vad eleverna lägger på minnet (Bandura, 1977). Är det 

undervisningens innehåll eleverna uppmärksammar i den nya 

undervisningskontexten eller är det något annat?  

 

Elever som inte gjorde förutsägelser eller inte ställde frågor vid det första 

tillfället gjorde det däremot vid det andra tillfället. Kanhända blev de hjälpta 

av den stöttningen (Wood et al., 1976) det innebar att träna på språkets form 

och struktur med hjälp av frågeord. De flesta elever som vid det första 

tillfället redan ställde frågor för att klargöra mening och innebörd utmanades 

dock inte av uppgiften eller av undervisningen att utveckla sina frågor. Skulle 

det kunna vara så att träningen på frågemeningars uppbyggnad i den här 

studien i större utsträckning hjälpte elever att öka den muntliga produktionen 

än att fördjupa den? Fick innehållet stå åt sidan då fokus lades på formen? 

 

Reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984) tar sin utgångspunkt i att den 

erfarne ska visa nybörjaren vilket i ett inledningsskede innebär mycket 

modellering. Palincsar och Browns modell är emellertid också reciprok, 

ömsesidig, såtillvida att eleverna så småningom övertar lärarrollen för att 

modellera för sina kamrater. Så långt nådde inte den här studien. 

Delaktigheten och ömsesidigheten ökade dock efterhand när undervisningen 

gav utrymme för det. Om undervisningen getts mer tid hade kanhända 

delaktigheten och ömsesidigheten ökat än mer och förmått fler elever att 

utveckla sina förutsägelser och ställa vidare frågor. Detta hade kunnat skapa 

möjligheter för gruppen att utgöra en social stödstruktur (Liberg, 2010) för 

elevens utveckling. Förståelsearbete torde vara ett långsiktigt arbete.  
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9. Diskussion 
 

Här inleds med en diskussion avseende vald undersökningsmetods validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter diskuteras läsundervisning och 

konsekvenser för densamma utifrån det som visat sig i analysen av det 

sammanlagda resultatet. Som avslutning diskuterar jag studiens relevans för 

mig som speciallärare samt ger förslag på vidare forskning. 

  

9.1.  Metoddiskussion 

Metoden som valts för att mäta elevernas utveckling väcker frågor på flera 

plan. Dels kan validiteten diskuteras (Bryman, 2002) avseende om 

intervjutillfällena mäter det som avsetts, elevernas strategianvändning, och 

om det är själva undervisningsinsatsen eller någon annan faktor som orsakar 

en eventuell utveckling i strategianvändningen. Dessutom kan reliabiliteten 

ifrågasättas som handlar om pålitligheten hos mått (Bryman, 2002). Måtten i 

detta sammanhang utgörs av de kategorier som elevernas utsagor ska 

översättas till. Under interventionens 7 lektionspass var 4 av de 21 eleverna 

frånvarande vid något eller några tillfällen vilket eventuellt skulle kunna ha 

viss inverkan på resultatet. Oavsett om vi tittar på elever som visar en 

utveckling eller på elever som utrycker sig på samma sätt före och efter 

interventionen behöver vi beakta ovanstående diskussion och kan därmed inte 

generalisera eller dra några långtgående slutsatser av det resultat som 

jämförelsen visar. Att jag inte förhåller mig exakt på samma sätt vid det 

första som det andra intervjutillfället genom att jag vid behov ger viss 

stöttning kan å ena sidan ses som problematiskt. Å andra sidan kan det väcka 

tankar kring bedömning som knyter an till den proximala utvecklingszonen 

(Vygotsky, 1978) där första tillfället skulle kunna visa vad eleven klarar på 

egen hand, zonens nedre gräns, och det andra tillfället skulle kunna visa på 

zonens övre gräns, vad eleven med hjälp av stöttning kan klara. Ur det 

perspektivet skulle det kunna vara av intresse att försöka förstå vad som visar 

sig vid såväl jämförelsen som vid det andra intervjutillfället.  

 

Att jag själv är den som ska försöka förstå min egen undervisning är i 

sammanhanget en komplicerande faktor. Dels finns en naturlig inneboende 

önskan om att undervisningsinsatsen ska uppfattas positivt dessutom kan det 

innebära svårigheter att se sin egen del i sammanhanget. Om vi varit två 

projektledare hade det varit intressant att observera varandras undervisning. 

 

Detta arbete syftade till att få kunskap om hur elevers strategianvändning 

utvecklas när eleverna uppmärksammas om strategier som underlättar 

förståelsen. Eftersom tidsramen var alltför kort avsåg arbetet inte att visa på 

utveckling av elevers förståelse. Jag förstod också att det skulle vara svårt att 

mäta elevernas förståelse och hade en förhoppning om att det skulle vara 
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enklare att mäta strategianvändningen. Men frågan är om det ena kan utesluta 

det andra. För att mäta strategianvändningen behövde jag tolka på vilken nivå 

eleverna gjorde förutsägelser och ställde frågor och därmed behövde jag 

förstå hur eleverna tänkte om och förstod den bild vi samtalade kring. Enligt 

Oakhill & Cain (2012) påverkar förståelsen såväl förmågan att kunna göra 

inferenser som förmågan att övervaka sin förståelse. 

  

9.2. Läsundervisning med fokus på form eller innehåll 
Forskning betonar att olika förmågor samspelar i läsutvecklingen och att det 

är viktigt att stimulera olika sidor av språket (Frost et al., 2005, Greenfield-

Spira et al., 2005). Reflektionen över ett metakognitivt förhållningssätt till 

språket torde fördjupa diskussionen om läsundervisning med fokus på 

avkodning eller förståelse, form eller innehåll. Det ena behöver inte utesluta 

det andra. Det handlar kanhända om att synliggöra de uppmärksamhetsskiften 

(Tornéus, 2000) som sker då vi tittar på språket från olika håll. Att på det 

fonologiska planet göra detta uppmärksamhetsskifte från innehåll till form då 

det handlar om att komma underfund med avkodningens principer är 

förmodligen de flesta pedagoger väl medvetna om. Däremot kanske man inte 

alltid tänker på att undervisningen i läsförståelsestrategier också kan innefatta 

uppmärksamhetsskiften från innehåll till form såsom beskrivs av Westlund 

(2009). 

 

Att använda språkets uppbyggnad som stödstruktur då man uttrycker sig 

torde kräva att man kan växla perspektiv från innehåll till form. Det handlar 

om språklig medvetenhet på ett syntaktiskt plan (Tornéus, 2000). Detta 

påminner om då man ska komma underfund om avkodningens principer 

vilket också förutsätter att växla perspektiv från innehåll till form men på ett 

fonologiskt plan. Är eleverna ännu inte språkligt medvetna torde språkliga 

perspektivbyten vara svåra att göra. Att explicit undervisa om språkets form 

innebär naturligtvis också att rikta fokus på en del av språket vilket skulle 

kunna innebära att den andra delen får stå åt sidan så länge eleverna inte 

förmår att ”… svinga sig över och bortom de murar som här-och-nu-

situationen utgör” (Tornéus, 2000, s. 13). Frågan som aktualiseras är om jag i 

min planering egentligen hade avsett att innehållet skulle få stå åt sidan i 

studiens läsförståelseförberedande arbete. 

 

Eleverna hade tankar och funderingar kring samtalsbilden men att i 

inledningsskedet formulera frågor visade sig vara svårare än jag hade trott. 

Min förhoppning var att detta skulle underlättas genom att jag visade på hur 

man ställer frågor. Om utgångspunkten är att den mer erfarne visar 

nybörjaren (Palincsar & Brown, 1984) är det intressant att fundera över vems 

perspektiv som styr. Ställer läraren, genom att modellera, de frågor som 

underlättar förståelsen för eleven och förstår eleven att det är elevens egna 

frågor som sedan ska styra i det egna förståelsearbetet? Jag kom till insikt om 
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att fokus på formen, frågemeningens struktur, kanske till viss del ledde 

eleverna bort från det de egentligen undrade och funderade över. När 

eleverna under min högläsning skulle producera frågor och ställa sig 

undrande var de mer inställda på att svara på dem än att ställa dem. Frågan 

som följer av detta är om det krävs att eleverna kan inta ett metakognitivt 

förhållningssätt för att kunna dra nytta av strategiundervisning. Avsikten med 

strategiundervisning kan knappast vara att bortse från innehållet utan att 

genom ett uppmärksamhetsskifte (Tornéus, 2000) se på det från ett annat håll.  

 

Samtalsbilderna och berättelserna engagerade eleverna och inspirerade dem 

till samtal och funderingar. Det fanns dock önskemål om att jag skulle börja 

läsa tidigare. Jag insåg att jag inte kunde ha för långa genomgångar för 

strategiundervisningen. Eleverna var intresserade av berättelsernas innehåll. 

Även om språket utgör ett redskap för tanken (Vygotskij, 1999) och språket 

därmed kan utgöra ett stöd kan vi inte bortse från innehållet. När eleverna så 

småningom lär sig läsa dominerar den tysta läsningen (Liberg, 2010, Alatalo, 

2011) vilket är problematiskt då man inte utmanas att reflektera över det man 

läser. Samtal om en gemensam läsupplevelse skapar däremot förutsättningar 

för att jobba med såväl innehåll som med metakognition vilket innebär att 

reflektera över om man förstår och hur man gör för att förstå (Westby, 2005).  

 

9.3. Knyta an till eleven 
Även om undervisning som avser att tydligt visa på en i förväg bestämd 

strategi, ett i förväg bestämt sätt att ta sig an en text, förutsätter en viss form 

av styrning så finns det saker att begrunda. Scaffoldingprocessen (Wood et 

al., 1976) ramar å ena sidan in det väsentliga i uppgiften men tar å andra 

sidan utgångspunkt i elevernas tänkande såtillvida att det är 

utvecklingsmöjligheter i elevens lösning av uppgiften som förklaras. Om 

lärarens modellerande för att visa på utvecklingsmöjligheter ligger för långt 

ifrån elevens lösning av uppgiften utmanas inte eleven i den närmaste 

utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Av den anledningen torde det vara svårt 

att med framgång lyckas modellera på rätt nivå utan att ta utgångspunkt i det 

eleverna uttrycker. Van Kleeck (2008) föreslår att läraren agerar modell när 

förskolebarnen inte kan dra slutsatser eller svara på frågor vid högläsning. 

Det skulle kunna innebära att i första hand låta eleverna försöka och först 

därefter agera modell.  

 

Det arbetsmaterial som användes knöt an till barnen då det var tilltalande och 

åldersadekvat. Att ta del av barnens egna språkliga ryggsäckar genom att 

intressera sig för de texter barnen möter i sin vardag (Fast, 2007) skulle 

kunna knyta an ytterligare. Detta skulle kunna innebära att samtala och 

resonera kring tv-program (Kendeou et al., 2009). ”Filmer, teve, leksaker, 

kataloger ger en rik källa av material som stödjer barnens berättande, 

argumenterande, klassificerande, skrivande och läsande” (Fast, 2007, s. 124). 
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9.4. Studiens relevans för mig som speciallärare  
För mig i min framtida roll som speciallärare känns den här studien viktig. 

Det var intressant att reflektera över vad strategiundervisning kan innebära 

och vad i ett undervisningssammanhang som kan vara av betydelse för 

lärandet. I dagens skola handlar så mycket om att visa på ett resultat, att mäta 

en framgång. Men för att komma fram till ett resultat krävs en tolkning av det 

vi ser. Hur vi väljer att tolka det eleverna uttrycker får konsekvenser för 

resultatet. Hur vi förstår det eleverna förstår får konsekvenser för 

bedömningen. Ett specialpedagogiskt perspektiv måste innebära ett försök att 

förstå det eleverna förstår och inte utifrån ett vuxenperspektiv bortse från det 

vi tror är irrelevant. Hattie (2009) betonar att undervisningen ska vara tydlig 

för eleven men också att lärandet ska vara tydligt för läraren. Att fundera 

över det en elev uttrycker kan hjälpa oss att förstå hur just den eleven tänker 

vilket borde vara en förutsättning för att utmana eleven i den närmaste 

utvecklingszonen. 

 

Ska man då arbeta med förståelseundervisning redan i förskoleklass? Min 

uppfattning är ja, absolut! Den här studiens resultat skulle möjligtvis kunna 

antyda att interventionen var för kort. Ömsesidigheten och diskussionerna 

ökade efterhand i gruppen. Att arbeta med förståelsen torde vara ett 

långsiktigt arbete som borde genomsyra språkarbetet i såväl förskola som 

skola. Man kan dock fundera över var tonvikten i förståelseundervisningen 

ska läggas, på innehåll eller på strategiundervisning. Kanhända kan det 

variera beroende på elevernas ålder. Det viktigaste kanske är medvetandegöra 

eleverna om när ett uppmärksamhetsskifte (Tornéus, 2000) sker från innehåll 

till form.  

 

Man kan fråga sig vilken arena specialläraren ska spela på. Låt oss göra ett 

perspektivskifte. Røkenes och Hanssen (2007) skriver om brukarperspektiv, 

brukarorientering och förfarande inifrån eller utifrån. Författarna menar att ett 

förfarande inifrån innebär att man värnar om brukarens (i mitt fall elevernas) 

upplevelse. Detta jämförs med ett förfarande utifrån då yrkesutövarens 

målsättningar och åtgärdsplaner står i centrum. Jag tolkar det som att ett 

brukarperspektiv och ett förfarande inifrån ställer elevernas delaktighet i 

centrum. ”Klass- och speciallärare bör i samverkan ta ställning till vad som 

just här och nu är mest meningsfullt och funktionellt för eleverna” (Bergh-

Nestlog & Tinglev, 2010, s. 6). I speciallärarens uppdrag ingår såväl att 

förebygga som att tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd. Tidiga 

insatser är av stor vikt för elever med specifika svårigheter (Nauclér & 

Magnusson, 2003). Genom att möta eleverna tidigt och på olika sätt kan jag 

bättre förstå och bedöma elevernas språkutveckling Detta pekar på fördelar 

med att specialläraren undervisar och möter elever på såväl grupp- som 

individnivå.  
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9.5. Vidare forskning 
Ett område för vidare forskning är vad som händer med svenska elevers 

läsförståelse när medvetenheten om att undervisa om läsförståelsestrategier 

ökar. Det vore intressant att i två steg följa upp effekterna av den nya 

läroplanens uppmaning att undervisa om lässtrategier (Skolverket, 2011a). 

För det första – vad händer med lärarnas undervisning och för det andra – på 

vilket sätt påverkar det elevernas läsförståelse?  
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                                             Bilaga 1 

Intervjumall vid den inledande och avslutande intervjun 

 

Jag ska visa dig en bild till en berättelse. Den här berättelsen heter Astas 

mästerliga plan. (Wänblad, 2011) 

 

Strategin göra förutsägelser: 

 

1. Vad ser du på bilden? 

2. Vad är det som händer? 

3. Vad tror du kommer hända sedan? 

4. Vad får dig att tro det? 

 

Strategin ställa frågor: 

 

 Vad undrar du över? 

 Har du några frågor till bilden? 

 Är det något som är konstigt? 

 

 

Det här är en annan berättelse. Den här berättelsen heter Tyrannosaurus rex. 

(Wänblad, 2011) 

 

Strategin göra förutsägelser: 

 

1. Vad tror du den här berättelsen handlar om? 

2. Vad får dig att tro det? 

3. Vad tror du händer sedan? 

4. Vad får dig att tro det? 

 

Strategin ställa frågor: 

 

 Vad undrar du över? 

 Har du några frågor till bilden? 

 Är det något som är konstigt? 

 

 

Till ovanstående intervjumall har jag delvis hämtat inspiration av Keene och 

Zimmermanns (2003, s. 246-247) intervjufrågor till att göra inferenser och 

ställa frågor. Lyckostjärnans lärarhandledning (Rydqvist, Strid & Wänblad, 

2011) ger instruktioner till att göra förutsägelser till bland annat berättelsen 

Tyrannosaurus rex. Jag följer dock inte lärarhandledningens arbetsordning 

men har till viss del någon liknande frågeställning.                                                                       
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Information till föräldrar som har barn i förskoleklass  Bilaga 2 

 

Jag heter Carina Höglind och har varit grundskollärare sedan 1996. Sedan 

hösten 2010 vidareutbildar jag mig till speciallärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Mitt examensarbete handlar om att stimulera barns förståelse av högläsning i syfte 

att förebygga svårigheter med läsförståelse.  

 

Jag vill undersöka om man genom tydlig undervisning kan utveckla barnens 

användande av strategier för att förstå och tolka olika texter. Som en förberedelse för 

den egna läsförståelsen knyter detta an till läroplanen (Lgr11) som betonar 

undervisning om hur man går tillväga för att förstå och tolka texter.   

 

Detta innebär att jag kommer att läsa högt ur en högläsningsbok. Före och under 

läsningen kommer jag att visa och prata med barnen om olika strategier man kan 

använda sig av för att övervaka sin förståelse av det lästa. Till boken hör 

samtalsbilder som jag kommer att utgå ifrån i undervisningen. Läsningen görs för 

barnen i grupper om ca 8-13 barn vid 6-8 tillfällen. Varje lässtund beräknas ta ca 40 

minuter och planeringen av dem görs i samråd med förskoleklassens lärare på Ert 

barns skola. 

 

Jag vill träffa varje barn individuellt vid 1-2 korta tillfällen före 

undervisningsperioden och vid ett tillfälle efter periodens slut. Vid samtliga tillfällen 

kommer jag att ställa några frågor till en eller några av berättelsernas samtalsbilder. 

Dessa intervjuer beräknas ta ca 10 minuter per gång. Jag spelar inte in utan väljer att 

anteckna för hand.  

 

Alla personuppgifter kommer att avidentifieras i examensarbetet så att inga enskilda 

barn kan kännas igen. Examensarbeten på Speciallärarutbildningen publiceras på 

DiVA. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Ni eller Ert barn har rätt att när som helst avbryta 

deltagandet utan att motivera detta.   

 

Svara på bifogat svarsbrev om Ni godkänner att Ert barn deltar eller inte och lämna 

det till förskolläraren senast fredagen den 30/3. Båda vårdnadshavarna behöver 

skriva under. 

 

Om Ni ger Er tillåtelse kommer jag också att fråga barnen eftersom även deras 

samtycke krävs.    

 

Rektorn på Ert barns skola har godkänt att jag genomför studien. 

 

Om det är något Ni undrar över går det bra att ringa mig på mobilnummer xxx. 

 

Med vänliga hälsningar   Min handledare på 

    Linnéuniversitetet:   

Carina Höglind   Lena Carlsson, fil dr. 

tfn. xxx    tfn. xxx    mail. xxx 
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Svarsbrev till examensarbete om textförståelse i förskoleklass 

 

 

Godkänner Ni att Ert barn deltar i studien? 

 

  Ja      Nej 

  
Om Ni tillåter att Ert barns förskollärare får ta del av Ert barns resultat kryssa 

även i rutan nedan! 

 

 
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ______________________________________ 

 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

 

 

 

Barnets namn: __________________________________________________ 

 

Skola och klass:_________________________________________________ 

 

 

 

Detta svarsbrev önskas åter till förskolläraren senast fredagen den 30/3. 

 

 

 


