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Sammanfattning 

 

Förskoleklass ska ses som en bro mellan förskolan och skolan, men 

existerar denna bro i verkligheten? Tidigare forskning visar på att lärarna i 

förskoleklass och lärarna i grundskolan inte arbetat systematiskt för att 

främja elevers långsiktiga kunskapsutveckling. Syftet med denna studie är 

att se vad forskning säger om läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass 

och årskurs 1. Även belysa hur övergångarna mellan stadierna förskola, 

förskoleklass och årskurs 1 påverkar för att främja ett långsiktigt lärande 

för elever. Mer specifikt, att besvara frågeställningen: Hur arbetar lärare 

för att gynna elevers utveckling inom läsinlärning och läsförståelse i 

förskoleklass och årskurs 1? För att besvara frågeställningen och uppnå 

studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt 

17 vetenskapliga studier om läsinlärning, läsförståelse och övergångar. 

Vårt resultat visar för att främja elevers läsinlärning och läsförståelse 

behövs det olika strategier som kan hjälpa elever att förstå texter. Det 

behövs bra samarbeten mellan de olika stadierna förskola, förskoleklass 

och årskurs 1. Ett samarbete som tar till vara på elevers tidigare 

kunskaper, för att främja deras långsiktiga lärande inom läsinlärning och 

läsförståelse. Utifrån vår litteraturstudie resulterar detta i förslag på vidare 

forskning kring hur lärarna tar tillvara på elevernas tidigare kunskaper. 

 

Nyckelord Läsinlärning, läsförmåga, läsförståelse och övergångar 
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Förord 
 

Vi finner det intressant att fokusera på läsförståelse och läsinlärning, då det kontinuerligt 

arbetas med dessa förmågor under alla elevers skolgång. Eftersom läsförståelse är en central 

del i alla skolans ämnen är det en viktig grund att få med sig tidigt i sin skolgång. Vi har 

därför valt att rikta in oss på hur lärare i förskoleklass arbetar med läsförståelse och 

läsinlärning, samt hur lärare i årskurs 1 tar tillvara på denna kunskap för att gynna elevers 

långsiktiga lärande. Vi har haft chansen att ha praktik på flera olika skolor, där vi har sett 

tillvaratagandet på elevers befintliga kunskaper mellan förskoleklass och årskurs 1 varierar. 

På vissa praktikskolor har samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 fungerat väl. 

Antingen har verksamheten varit utformad så att läraren i förskoleklass kommer vara deras 

klasslärare under hela lågstadiet och följa eleverna upp till årskurs 3. Alternativt att 

förskoleklass och årskurs 1 har flera gånger i veckan haft gemensamma lektioner. Detta leder 

till att lärarna blir väl medvetna om elevernas läsinlärning och läsförståelse. På de skolor där 

tillvaratagandet på elevernas kunskaper inte fungerat väl har vi sett att det inte finns en dialog 

och samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1.  

  

Vi ska undersöka forskningslitteratur angående läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass 

och årskurs 1. Även hur övergångarna påverkar elevers långsiktiga lärande. Arbetet har under 

hela processen utförts tillsammans. Det vill säga vi har inte delat upp arbetet mellan oss. Ett 

stort tack till handledarna Annette och Bo, även kurskamraterna för bra feedback vid 

handledningstillfällen.   
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Bakgrund 
  

Centrala begrepp  

 

I studien kommer flera begrepp att återkomma. Dessa begrepp är läsförståelse, läsinlärning, 

läsförmåga och övergångar. För att skapa en förståelse och vad begreppen betyder för 

studien kommer vi här presentera och förklara begreppen. Med läsförståelse menas att eleven 

kan avkoda, förstå och tolka en text. Eleven har därmed förutsättningar att kunna återge för 

använda sig av innehållet i en text, det betyder även att eleven kan ta till sig 

och värdera innehållet i texten. Läsinlärning innebär hur elever utvecklar sin förmåga att lära 

sig läsa, det kan ske vid användning av olika strategier som ljudning och ordbildning. Med 

övergångar menas de övergångsprocesser som sker mellan de olika stadierna förskola till 

förskoleklass eller förskoleklass till årskurs 1. Vid en övergång ska information om elevernas 

kunskaper delges mellan lärare för att främja ett långsiktigt lärande. Begreppet läsförmåga 

kommer återkomma i flera studier och med läsförmåga menas att eleven har förmåga att 

kunna läsa. Läsförmåga är resultatet av läsinlärningen.  

 

Utveckling av förskoleklass 

 

År 1998 etablerades förskoleklassen i svenska skolor och skulle ses som en bro mellan 

förskola och skola (Skolverket, 2014). Den tidigare sexårsverksamhet som var verksam innan 

förskoleklassen etablerades, ansågs vara alltför varierande. På vissa platser var verksamheten 

likvärdig med förskolan och på andra platser var den skolförberedande. För att skapa en 

likvärdig förberedelse inför skolstart etablerades därför förskoleklass. Förskoleklassens syfte 

var att förena förskolans pedagogik med skolans pedagogik vilket det fortfarande är. Det ska 

göras genom lek och skapande och skolan ska samtidigt ta till vara på vad eleverna lärt sig 

under året i förskoleklassen (Skolverket, 2014). Det kommer dock att dröja 20 år innan 

förskoleklass blir obligatorisk vilket sker hösten 2018 (Prop.2017/18:9). 

 

Hösten 2018 kommer förskoleklassen att bli obligatorisk för alla sexåriga barn som är bosatta 

i Sverige. Det innebär att de barn som är sex år eller fyller sex år på hösten vid skolstart, 

måste delta i förskoleklass då skolplikt råder. Förskoleklassens nuvarande syfte är att den ska 

inspirera till elevers utveckling och lärande. Genom att elever går i förskoleklass förbereds de 

för fortsatt arbete i grundskolan (Skolverket, 2018). För förskoleklassen har det utformats nya 

revideringar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som lärare 

måste förhålla sig till (Skolverket, 2017). Eftersom läsförståelse ligger till grund för alla 

ämnen i skolan, ska lärarna i förskoleklass inspirera till att utveckla denna kunskap. 
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Övergångar mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1 

 

I en undersökning av Skolinspektionen (2015) har det framkommit att samarbetet mellan 

lärare i förskoleklassen och grundskolan inte grundar sig på ett systematiskt arbete för att 

främja elevers kunskapsutveckling mot de nationella målen. Skolverket (2014) skriver för att 

gynna elevers kunskapsutveckling och ett långsiktigt lärande behöver övergångarna mellan 

förskola till förskoleklass samt mellan förskoleklass och årskurs 1 fungera väl. För att 

övergångarna ska uppnå sitt syfte behöver lärare i de olika stadierna vara överens om hur 

övergångarna ska gå till. Hur informationen om elever ska förmedlas och hur lärare i de olika 

stadierna ska arbeta (Skolverket, 2014). I förskolan ska elever utveckla lust till att lära och 

utveckla kunskaper inom läsinlärning och läsförståelse. För att kunna ta till vara på de 

kunskaper som elever tar till sig i förskolan menar Skolverket (2016) att det ska finnas ett 

samarbete mellan förskolan och skolan. Inför att eleverna ska börja förskoleklass ska 

informationsträffar ske mellan förskolelärare och lärare i förskoleklass, där information och 

kunskap om eleverna ska delges. Detta för att gynna elevers långsiktiga lärande (Skolverket, 

2016).  

 

Lundberg (2006) menar att det är viktigt att samarbetet mellan de första åren i grundskolan 

fungerar väl för att kunna främja och inspirera elevers utveckling av läsinlärning. I 

övergången mellan förskolan och skolan kommer förskoleklass. Verksamheten hade då inget 

tydligt syfte och mål. Sandberg (2012) skriver i sin studie att de verksamma lärarna ser 

förskoleklassen som en viktig verksamhet för elevers utveckling. Tiden de får i förskoleklass 

handlar b.la om förberedelser inför skolan. Sandberg (2012) och Krantz (2011) menar att 

lärare arbetar aktiv med gruppkonstellationen och tryggheten hos eleverna. Sandberg (2012) 

skriver att elevernas upplevelse av förskoleklassen är positiv och de tycker att det är kul att gå 

i förskoleklassen, dock känner dem att förskoleklass inte tillhör skolan.  

 

Läsinlärning 

 

Enligt Lundberg (2006) ter sig läsinlärning olika, hos olika elever. Vissa har lätt för att 

knäcka läs-koden och andra har svårt för det. När elever lär sig läsa kan det till en början 

möta ett språk som de är obekanta med, det är ett språk som inte används under vanliga 

dialoger. Krantz (2011) skriver att den första text elever möter när de ska lära sig läsa är 

oftast baserad på rim. Det är inte långa betydelsefulla ord utan det är korta ord med en 

stavelse som rimmar. Ett exempel är att det står pil och bil. Lundberg (2006) skriver för att 

underlätta för elevers läsinlärningsprocess ska lärare utgå från deras kunskaper. Eftersom alla 

människor är olika och utvecklas olika krävs det ett systematiskt arbete för att stödja 

elevernas läsinlärning och deras progression i sin utbildning. Det är även viktigt att det finns 

samarbete mellan de första åren i grundskolan. Det för att främja och inspirera elevernas 

läsinlärning (Lundberg, 2006).  

 

Alatalo (2017) skriver att de elever som går i förskoleklass, påbörjar sin läsinlärning redan 

då. Å ena sidan är en följd av tidig läsinlärning att eleverna redan har en god läsförmåga när 
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de går i årskurs 1. Å andra sidan finns det även de elever som inte börjar förskoleklassen, 

vissa av dem kanske börjar läsa först i årskurs 1, det resulterar i att det blir stora 

kunskapsskillnader. Krantz (2011) nämner att det i förskoleklassen inte finns några utformade 

mål som eleverna ska uppnå. Lärarnas uppgift är att stimulera och uppmuntra elevers 

läsintresse men de ska inte lära dem läsa. Krantz (2011) menar att oavsett hur mycket lärare 

gör för att elever ska utveckla sin läsförmåga, ligger ansvaret även hos eleverna själva. 

Elevernas egna intresse för läsning ska fortsätta att utvecklas när de lärt sig läsa. Eftersom 

alla är olika, finns det de elever som tycker om att läsa och de som inte göra det. För att 

elever ska få ett läsintresse är det viktigt att eleverna själva har skapat en läsförmåga för att 

kunna få ett läsintresse (Krantz, 2011). 

  

Läsförståelse 

 

Redan vid tidig ålder menar Lundberg (2006) att barn utvecklar förmågan att uppfatta 

budskap som finns i en skriven text. Om barnen följer med sina föräldrar och handlar förstår 

de att det är namnet på affären som står på skylten, eller att det på inköpslistan står 

information om vad som behövs köpas till hemmet. Både Lundberg (2006) och Alatalo 

(2017) menar att även om barn inte kan läsa, kan de gissa sig till vad som står med hjälp av 

sammanhanget. Efter att elever lärt sig att läsa menar Lundberg (2006) att fokus kan läggas 

på läsförståelsen. För att utveckla läsförståelse gynnar det eleverna att läsa något som de 

känner är meningsfullt, intressant och ger glädje. Enligt Skolverket (2018) är det viktigt när 

elever kan läsa själva, att de tänker på vad de läst och inte bara avkodar orden. Alatalo (2017) 

skriver att detta kan ske genom samtal om böckers innehåll, då kan eleverna själva skapa 

mening genom att vara aktiva och engagerade. Det läraren ska tänka på är att ha elevers 

intresse i åtanke när läsförståelsen ska utvecklas för att läsförståelsen ska kännas meningsfull 

för eleverna (Alatalo, 2017). Detta leder då till att när eleven läser boken själv eller får boken 

uppläst kan de själva tolka och bilda egna föreställningsvärldar (Lundberg, 2006).  

 

Högläsning 

 

I dagens samhälle får elever tillgång till läsning på andra sätt än vad de fick för några år 

sedan (Larsson, 2011). Idag krävs det inte att en förälder eller vuxen läser högt för sina barn, 

utan högläsning kan ges via en läsplatta eller smartphone. Med detta menar Larsson (2011) 

att ljudböcker är ett bra komplement till högläsningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2018) menar att högläsning skapar tid för bra samtal, då nya ord eller handlingen kan 

diskuteras direkt i sitt sammanhang. En av anledningarna till att högläsning bör uppmuntras 

är för att öka elevernas läsförståelse. Läsförståelse är inte en kunskap som människan föds 

med, utan något som behöver utvecklas (Skolverket, 2018). Lundberg (2006) menar att 

högläsning alltid kommer vara en viktig del i elevernas läsutveckling. När eleverna får delta i 

högläsning utvecklar de sitt ordförråd och förståelsen för hur berättelser är uppbyggda. Under 

tiden som högläsning sker, kan läsaren antingen läsa hela berättelsen från början till slut utan 

att stanna upp och diskutera innehållet. Alternativet är att läsare stannar upp i berättelsen och 

förklarar ord eller diskuterar och knyter an till olika erfarenheter tillsammans med eleverna. 
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Skolverket (2018) nämner att en bra strategi för att utveckla läsförståelsen med hjälp av 

högläsning är att läsaren ställer frågor till texten, förutspå vad som kan komma att hända och 

sätta sina egna erfarenheter i relation till texten.  

 

Eftersom intresset för högläsning är varierande hos barn, är en annan bra strategi för att fånga 

eleverna under högläsningen att läsa med inlevelse, olika tempon och pausa i läsningen. 

Lundberg (2006) menar, precis som Skolverket (2018), att för att lärarna ska kunna bilda sig 

en uppfattning om eleverna förstått det som lästs, är det bra att ställa frågor om vad eleverna 

tror texten handlar om, eller låta dem berätta vad de tänker på just då. Detta behöver eleverna 

få öva upp. Något som människan inte föds med är begreppsförmågan, skriver Lundberg 

(2006). För att eleverna ska förstå en text måste de ha en viss begreppsförmåga. Denna 

förmåga övas upp med hjälp av högläsning då läraren tillsammans med eleverna diskuterar 

och förklarar nya begrepp som stötts på i den lästa texten. Konsekvensen om denna förmåga 

inte finns, kan bli att eleverna inte förstår sammanhanget i texten. När eleverna blivit vuxna 

och är färdiga med den allmänna skolplikten ska de kunna mellan 40000 och 50000 ord. 

Detta övar eleverna bland annat upp genom högläsningen i de lägre åldrarna. Om eleverna 

inte aktivt deltar under högläsningen kommer de inte utveckla sitt ordförråd i samma takt som 

de elever som är aktiva under högläsningen. Högläsningen är inte något som bara kan 

kompenseras med dagens teknik (Lundberg, 2006).  

 

Problemområde 

 

Vi ser att lärare i de tidiga grundskoleåren arbetar intensivt med läsinlärning och 

läsförståelse. Det är ett liknande arbete som utförs i förskoleklass som i årskurs 1. Problemet 

blir att lärarna i årskurs 1 inte tar tillvara på elevers befintliga kunskaper inom läsinlärning 

och läsförståelse som de har utvecklat i förskoleklass. Detta leder till att elevers lust till att 

lära minskar, då de får utföra liknande arbete i årskurs 1 som i förskoleklass. Det medför även 

att arbetet lärarna lägger ned i förskoleklass kan ses som onödigt eftersom lärarna i årskurs 1 

inte tar till vara på detta. Tidigare forskning visar på att lärare i förskoleklass och lärare i 

grundskolan inte samarbetar eller arbetar systematiskt för att främja elevers långsiktiga 

kunskapsutveckling. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår studie är att vi vill se vad forskning säger om läsinlärning och läsförståelse i 

förskoleklass och årskurs 1. Även belysa hur övergångarna mellan stadierna förskola, 

förskoleklass och årskurs 1 påverkar för att främja ett långsiktigt lärande för elever. 

Frågeställningen lyder följande:   

 

•      Hur arbetar lärare för att gynna elevers utveckling inom läsinlärning och läsförståelse i 

förskoleklass och årskurs 1? 
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Metod 
  

Vi vill se vad forskning säger om läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1 

och hur arbetet för ett långsiktigt lärande sker. Det vill säga, belysa övergångarna mellan de 

olika stadierna förskola, förskoleklass och årskurs 1. I vår litteraturstudie gjordes sökningar 

som stämde överens med studiens syfte och frågeställning. Artiklar och avhandlingar 

kommer att benämnas som källor i denna studie. För att få fram relevanta källor användes 

sökord som var kopplade till frågeställningen. När vi sorterade ut relevanta källor gjordes två 

urval. Det första urvalet är gjort utifrån källans sammanfattning, det andra urvalet är gjort 

utifrån texten i sin helhet och sedan sorterades den in i artikelöversikten (se bilaga). 

Artikelöversikten består av en presentation av källorna utifrån titel, författare, syfte, metod, 

population och årskurs. Detta för att få en överblick över studierna och för att sedan kunna 

kategorisera dem.  

  

Sökord  

 

Inför sökningen diskuterades vilka sökord som var relevanta i relation till frågeställningen 

och studiens syfte. De ord som var aktuella för studiens sökning var läsinlärning, 

läsförståelse, förskoleklass, övergång och årskurs 1. För att utöka sökningen gjordes även 

sökningar med engelska ord. För att göra detta möjligt valde vi att se på de olika ordens 

synonymer och betydelser på engelska, för att få en sökning som har en likvärdig betydelse. 

Ordet literacy har ingen direkt översättning men innefattar läs och skrivkunnighet, därför 

valdes det till ett av våra sökord. Studien berör förskoleklass, som är en skolform unik för den 

svenska skolan. Därför tillkom ordet Sweden som sökord. Sökorden blev följande reading 

comprehension, literacy, preschool, transition, elementary school, Sweden och grade 1.  

 

Urval ett  

 

I första urvalet lästes källornas sammanfattningar igenom. Om sammanfattningen var 

relevant för studiens syfte och frågeställning sparades artikeln för att sedan kunna läsas i sin 

helhet. I frågan om vad som var relevant för studiens syfte valdes källor som berörde 

läsinlärning, läsförståelse, förskola, förskoleklass och årskurs 1. De källor som valdes bort 

var de som berörde frågor som ”samarbetet med hemmet”, ”elever med svårigheter” och 

studier baserade på skolsystem som skiljer sig märkbart från det svenska skolsystemet. I 

denna process gjordes det första urvalet. Källorna samlades och sorterades in i vår 

artikelöversikt (se bilaga 1).    

 

Systematiska sökningar  

 

Litteratursökningen inleddes med systematiska sökningar på sökbasen ERIC. Till en början 

gjordes sökningen endast med ett ord, ”reading comprehension”. Antalet sökträffar blev då 

10 905. Sökningen blev då för bred, därför lades det ytterligare till ett sökord för att avgränsa 

och smalna av sökningen. Sökordet var literacy och antalet sökträffar sjönk då till 1670. 
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Ordet literacy adderades för att få fram källor som berörde läs och skrivkunnighet och inte 

bara läsförståelse. Det var fortfarande för brett så ordet preschool adderades och antalet 

träffar sjönk till 87. För att söksträngen skulle bli så lik frågeställningen som möjligt lades det 

ytterligare till ett ord, grade 1. Detta för att få fram källor som var relevanta till syftet för 

studien. Vi formulerade söksträngen på följande sätt:  

“reading comprehension” AND literacy AND preschool AND grade 1. Söksträngen gav oss 

17 träffar. Efter att ha läst igenom tillhörande sammanfattning sorterades åtta källor ut som 

var relevanta för studien.  

  

Ett av studiens syften var att belysa hur övergångarna mellan stadierna förskola, förskoleklass 

och årskurs 1 påverkar för att främja ett långsiktigt lärande för elever. Därför valdes det att ha 

en söksträng med detta syfte. Det första sökordet i söksträngen var transition och det gav 

27 846 träffar. Därefter adderades ordet ”elementary school” som gav 767 träffar. Sökningen 

var fortfarande för bred och eftersom studien berör övergången mellan förskola, förskoleklass 

och årskurs 1 adderades ordet preschool. Vi formulerade söksträngen på följande sätt:  

transition AND "elementary school" AND preschool. Söksträngen gav oss 99 träffar. Efter att 

ha läst igenom tillhörande sammanfattning sorterades fyra källor ut som var relevanta för 

studien.  

  

I nästa söksträng valde vi att fokusera på ordet literacy och det gav oss 37 025 träffar. För att 

smalna av sökningen adderades ordet preschool och antalet sökträffar blev 2302. Eftersom 

förskoleklass är ett svenskt fenomen adderades ordet Sweden för att få fram källor som 

berörde just literacy och preschool i Sverige. Vi formulerade söksträngen på följande sätt: 

Literacy AND preschool AND Sweden. Söksträngen gav oss 27 träffar, efter att ha läst 

igenom tillhörande sammanfattning sorterades två källor ut som var relevanta för studien.  

 

Den sista sökningen som gjordes i sökbasen ERIC var att återigen söka på ordet ”reading 

comperhension” som gav 10 905 träffar. För att smalna av söksträngen så den passade syftet 

med studien valde vi att addera ordet Sweden. Vi formulerade söksträngen på följande sätt:  

“reading comprehension” AND Sweden.  Söksträngen gav oss 37 träffar. Efter att ha läst 

igenom tillhörande sammanfattning sorterades två källor ut som var relevanta för studien.  

  

Manuella sökningar 
 

Vi ansåg att vi inte fick tillräckligt många relevanta källor i de systematiska sökningarna. För 

att komplettera sökningen gjordes därför manuella sökningar. Dessa sökningar skedde på 

sökbasen SWEPUB. Vi valde att behålla en söksträng från tidigare sökning. Det var 

söksträngen “reading comprehension” AND Sweden, denna söksträng gav 14 träffar. Efter att 

ha läst igenom tillhörande sammanfattningar valdes alla bort, då dessa inte var relevanta för 

studien för att källorna berörde äldre elever och elever med svårigheter. Även de resterande 

söksträngarna gav ingen utdelning. När de manuella sökningarna genomfördes var det namn 

på författare/forskare eller namn på källor. Dessa fick vi fram genom sökningar i 

referenslistor. De referenslistor som genomsöktes var referenslistor ifrån intressanta källor vi 

funnit i sökbasen ERIC, Skolverket och ifrån kurslitteratur.  
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Avgränsningar  

 

I sökningarna användes olika typer av avgränsningar, detta för att få fram källor som stämde 

överens med syftet för studien. För att kvalitetssäkra studien avgränsades sökningarna med 

peer reviewed på sökbasen ERIC och refereegranskat på sökbasen SWEPUB. Innebörden av 

peer reviewed och refreegranskat är att texten har blivit granskad innan den publicerats. Vi 

formulerade söksträngen på följande sätt:  

“reading comprehension” AND preschool AND grade 1. Avgränsningar: peer reviewed. 

  

Urval två  

 

Efter att ha läst alla källor från urval ett, konstruerades en första källöversikt i en tabell med 

fyra olika kolumner. I första kolumnen är det titel, författare och år. I den andra är det syfte, i 

den tredje är det metod och i den fjärde är det resultat. Därefter skrevs kortfattade 

sammanfattningar in på syfte, metod och resultat. Detta för att få överblick när vi sedan 

skulle kategorisera artiklarna och avhandlingarna. För att få en bättre överblick skrevs 

källöversikten ut och klipptes isär. Därefter framkom olika kategorier. De kategorier vi såg 

som var återkommande var övergångar, läsinlärning och läsförståelse, elever och lärare. 

Sedan gjordes ytterligare avsmalning med kategorierna, då vi såg att ämnena berörde 

varandra. Detta utmynnade i två nya kategorier som inför resultatavsnittet valdes ut som två 

huvudrubriker. De var följande Läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1. 

Den andra var Övergångar mellan förskolan, förskoleklass och årskurs 1. 

Resultat 
  

Sökningarna resulterade i 17 studier som är genomförda i Sverige, Finland, Norge, Canada, 

Malaysia och Portugal. De flesta studier är etnografiska, det vill säga den som genomför 

studien gör ett fältarbete där den befinner sig där studien genomförs, i detta fall i skolmiljöer. 

En del av studiernas resultat baseras på resultat utifrån tester som mäter elevernas kunskaper 

inom läsinlärning och läsförståelse. Andra studiers resultat belyser övergången mellan 

förskoleklass och årskurs 1, hur elever och lärare uppfattar övergången. I resultatet kommer 

det även framföras studiers resultat som berör förskolan.  

 

Läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1 

 

För att elever ska utveckla sin läsinlärning och läsförståelse krävs uppgiftsrelaterade arbeten 

visar resultatet i Hirvonen, Georgiou, Lerkkanen, Aunola och Nurmis (2010) studie. 

Hirvonen et al. (2010) genomförde en studie på 207 finska elever. Studien följer eleverna från 

förskoleklass till årskurs 4. De intervjuade lärarna och eleverna gjorde kunskapstester som 

studien baserades på. Studiens syfte var att se om det fanns ett samband mellan 

uppgiftsrelaterade arbeten och elevers resultat i läsinlärning och läsförståelse. I en studie av 

Jönsson (2007) observerades en klass på 24 elever. Studien genomfördes från att eleverna 
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gick i förskoleklass till årskurs 3 i en svensk skola. Jönssons (2007) syfte med studien var att 

undersöka användandet av pedagogiska redskap samt få syn på elevers läsning av 

skönlitteratur och deras föreställningsvärldar. I enlighet med Hirvonen et al. (2010) visar 

Jönssons (2007) resultat att uppgiftsrelaterade arbeten så som boksamtal och läsloggar gör att 

eleverna försöker skapa mening med sin läsning. Jönsson (2007) menar även att eleverna lär 

sig att reflektera och synliggöra sina tankar som leder till att de utvecklar sin läsförståelse. 

Dessa två studiers resultat visar på att uppgiftsrelaterade arbeten gynnar elevernas kunskaper 

inom läsinlärning och läsförståelse.  

 

För att öka elevers läsförståelse har McKee och Carrs (2016) gjort en studie på en skola i 

Kanada, där lärarna i årskurs 1 har tagit fram en förståelsestrategi som ska användas vid 

enskild läsning. Strategin som är fritt översatt från engelska till svenska, har namnet Läs, 

Stopp, Tänk, Fråga, Koppla. Det innebär att eleven först ska läsa själv, och uppstår det 

otydligheter t.ex. nya ord och begrepp, ska eleven stoppa och tänka efter vad dessa betyder. 

Om eleven inte kommer vidare efter att ha tänkt, ska eleven fråga för att få en fördjupad 

förståelse för texten. Till sist ska eleven koppla, det innebär att koppla ihop sin egna 

förståelse av texten med textens innehåll. Lärarna i studien har använt denna strategi i sina 

respektive klasser. Studiens syfte är att ta reda på hur lärare i tidiga årskurser kan stödja sina 

elever i att läsa och förstå informativa texter. Studiens resultat visar på att strategin Läs, 

Stopp, Tänk, Fråga, Koppla, är en användbar strategi när eleverna ska ta till sig kunskap 

genom läsning. Denna strategi gör att eleverna utvecklar kunskaper om hur de bildar 

förståelse för en text de läser, det vill säga deras läsförståelse utvecklas. En annan studie som 

även handlar om läsförståelse är Omar och Saufis (2015) studie. Omar och Saufi (2015) 

grundade sin studie på observationer, anteckningar, intervjuer och reflektioner av 

medverkande lärare. Studien pågick under tre år på tre olika malaysiska lågstadieskolor och 

två klasser på varje skola deltog i studien. Syftet med studien var att undersöka jämförelsen 

mellan att använda teknik för högläsning eller traditionell högläsning, för att hjälpa elever i 

förskoleklassen och årskurs 1 att utveckla läsförståelse. Resultatet i Omar och Saufi (2015) 

studie visar att lärarna borde ha gett eleverna möjlighet under högläsning att skapa förståelse 

genom att uppmuntra eleverna till att vara aktiva och ställa frågor. Det visade sig att 

högläsning var positivt i de klasser där lärarna stannade upp och ställde frågor till sina elever 

för att kolla av att de förstod innehållet i texten. De två studiernas resultat visade på att när 

lärarna använder olika strategier för enskild läsning och högläsning, ökar elevernas 

läsförståelse.  

 

Haalas Lyster, Lerva och Hulme (2016) skriver i sitt resultat, för att läsinlärningen och 

läsförståelsen hos eleverna i förskoleklassen ska kunna utvecklas, är morfologisk och 

fonologisk träning bra. Morfologisk träning syftar till att elever utvecklar kunskaper om hur 

ord bildas och böjs men även deras grammatiska funktion. Fonologisk träning innebär att 

elever lär sig läsa genom ljudning. Haalas Lyster et al. (2016) gjorde sin studie på 36 elever 

på olika skolor i Norge. Studien började när eleverna gick i förskolan då de var fem till sex år 

gamla. De följdes upp kontinuerligt och avslutades när eleverna gick i årskurs 6. Eleverna 

gjorde kunskapstester som studien sedan baserades på. Studiens syfte var att undersöka 

effekterna av morfologisk och fonologisk träning. Å ena sidan visar Haalas Lyster et al. 
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(2016) resultat att morfologiska träningen ger resultat i läsförståelse men att fonologiska 

träningen inte ger något märkvärt bättre resultat. Lerkkanen, Puttonen, Aunola och Nurmi 

(2004) genomförde en studie på 85 finska elever i årskurs 1 genom kunskapstester i 

läsförmåga. Syftet med studien var att undersöka den fonologiska medvetenheten under första 

läsåret. Lerkkanen et al. (2004) studies resultat visar å andra sidan på att under det första året 

i skolan, är det nödvändigt att använda sig av fonologisk medvetenhet även om eleverna har 

utvecklat sin läsförmåga och blivit läskunniga. Detta för att ständigt utveckla elevernas 

läsförmåga. De två studiernas resultat visar på att under första året i skolan gynnas eleverna 

genom att träna på morfologisk och fonologisk medvetenhet. Detta utvecklar elevernas 

kunskaper i läsinlärning och läsförståelse.  

 

I en studie av Sandberg, Hellblom Tibbling och Garpelin (2015) framgår det i resultatet att 

elevernas läsförmåga varierar när de slutar förskoleklassen. Vissa elever kan läsa samtidigt 

som andra elever kan några enstaka ord. Studien är baserad på 18 intervjuer, gjorda på 

lågstadielärare i Sverige. Syfte med studien var att få en fördjupad uppfattning om hur 

lågstadielärare främjar alla elevers läsförmåga. Sandberg et al. (2015) skriver att när eleverna 

i denna studie börjar årskurs 1 får de en ny klasslärare. Studiens resultat visar genom att få en 

ny lärare, bidrar det till upprepning av kunskaper i läsinlärning då den nya klassläraren inte 

tar tillvara på tidigare kunskaper. Sandberg et al. (2015) visar i sitt resultat att det inte finns 

något samarbete mellan förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1 i frågan om att diskutera 

elevernas läsutveckling. Santos (2015) portugisisk studie är baserad på intervjuer med 5 

förskolelärare och 5 grundskolelärare. Studiens syfte var att undersöka hur lärare bör arbeta 

för att få en övergång mellan förskola och grundskola som gynnar elevers läsförmåga. Santos 

(2015) resultat visar i jämförelse med Sandberg et al. (2015) resultat att elevernas läsinlärning 

påverkas av när lärarna anser att läsinlärning bör ske. Det varierar från lärare till lärare. På 

samma sätt skapar detta variationer på elevernas läsförmåga i övergången mellan de olika 

stadierna. Alatalo, Meier och Frank (2017) har genomfört en studie som baseras på intervjuer 

och frågeformulär till 36 förskolelärare och 38 förskoleklasslärare och är genomförd i 

Sverige. Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter om att delge varandra 

information om elevers läsförmåga mellan de olika stadierna. Resultatet av studien visar även 

på att fokus ska läggas på språkutveckling och läsförmåga i tidig ålder. Därför är det viktigt 

att vid övergångar mellan förskola och förskoleklassen delge information om elevernas 

kunskaper. Detta för att gynna elevernas framtida kunskaper inom läsinlärning och 

läsförståelse. Alatalo et al. (2017) nämner att, för att främja elevernas långsiktiga 

kunskapsmål i läsförmåga börjar samarbetet redan i deras tidiga utvecklingsfas mellan 

förskola och förskoleklass. De tre studiernas resultat visar på att alla elevers läsinlärning sker 

i olika tempon. En stor betydelse för utvecklingen är lärarna och deras inställning till 

läsinlärning. Informationen om elevernas kunskaper har en avgörande roll för vidare arbete, 

för att främja elevernas utveckling krävs samarbete mellan lärarna.  
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Övergångar mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1  

 

I Lagos (2014) resultat kan övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 se olika ut 

beroende på vilken skola eleven tillhör. Studien baseras på fem lärare och 61 elever på två 

svenska skolor, dessa har intervjuats och observerats. Syftet med Lagos (2014) studie var att 

undersöka betydelsen för elever i övergången mellan förskoleklassen och årskurs 1. Lik 

Lagos (2014) studie har Ackesjö (2015) gjort en studie om övergångar. Ackesjö belyser 

övergången från förskola till grundskola. Studien är gjord på enkäter till skolledare och det 

var 123 svenska förskolor och skolor som deltog. Studiens syfte var att undersöka hur 

övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Ackesjös (2015) resultat 

visar att det finns olika faktorer som påverkar övergångar. Dessa är skolans 

upptagningsområde, elevantal och skolans geografiska läge. Ackesjö (2015) skriver även 

fram i sitt resultat att övergångarna påverkas av föräldrarna genom det fria skolvalet, som 

innebär att föräldrar själva får bestämma vilken skola deras barn ska gå på. Karila och 

Rantavuori (2014) har genomfört en studie som är baserad på sammanträden i flera finska 

skolor och förskolor, där flera professioner inom skolans organisation deltog. Syftet med 

studien var att undersöka övergångar mellan förskola och skola. Karila och Rantavuoris 

(2014) resultat visar att kulturella och historiska strukturer kan påverka hur övergångar 

fungerar och varierar. Sammanfattningsvis visar de tre studiernas resultat för att gynna 

elevernas utveckling behöver lärarna ta hänsyn till olika faktorer som påverkar vilka elever 

som går på skolan. De olika faktorerna som påverkar är skolans upptagningsområde, det fria 

skolvalet, historiska strukturer, geografiskt läge och elevantal. För att lärarna ska kunna 

undervisa i läsinlärning och läsförståelse behöver de få kunskaper om elevernas ursprung.  

 

I studien av Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi och Nurmi (2011) visade 

resultatet för att få en övergång som tar tillvara på elevernas befintliga kunskaper mellan de 

olika stadierna behövs relationen mellan eleverna, familjen, förskoleklassen och grundskolan 

förbättras. Studien är genomförd på 398 elever och elevernas resultat av olika kunskapstester 

i förskoleklass och årskurs 1. Studiens syfte är att se om det finska skolsystemet skiljer sig 

mellan skolor i övergångar mellan förskoleklass och grundskola och hur detta påverkar 

elevers kunskaper i årskurs 1. I studien av Karila och Rantavuori (2014) som nämnts tidigare, 

visade i sitt resultat att ett mer aktivt samarbete ska verka mellan de olika stadierna som finns 

i skolan. I studien av Alatalo, Meier och Frank (2015) genomfördes intervjuer och 

frågeformulär på 36 förskolelärare och 38 förskoleklasslärare i Sverige. Syftet med studien 

var att undersöka lärares erfarenheter av övergångsprocesser mellan förskola och 

förskoleklass. Det framkommer i Alatalo et al. (2015) resultat att förskolelärarna känner att 

lärarna i förskoleklassen inte tar till sig den information och dokumentation som finns om 

eleverna vid överlämning. För att gynna ett långsiktigt lärande för eleverna ska fokus ligga på 

tidiga övergångsstadier, det vill säga övergången mellan förskola och förskoleklass. De tre 

studiernas resultat visar att ett långsiktig lärande kräver ett aktivt samarbete mellan de olika 

stadierna i skolan, samt att goda relationer behövs. För att lärarna ska kunna utveckla 

elevernas läsinlärning och läsförståelse bör fokus läggas på tidiga övergångsstadier.  
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I tidigare framskrivet resultat av Lago (2014) uppfattar vissa elever förskoleklassen som en 

mellanklass, det vill säga att de tillhör varken förskolan eller skolan. I en liknande studie av 

Acksjös (2013a) följde hon fyra svenska elevers övergång från förskola till årskurs 1. 

Studiens syfte var att se hur elever upplevde övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen 

och årskurs 1. Ackesjös (2013a) resultat visar å ena sidan att förskoleklassen är svår för 

eleverna att förstå. Eleverna blir förvirrade i övergången då de varken upplever förskoleklass 

som förskola eller skola. Detta kan leda till att eleverna har svårt att finna sig till ro. Detta 

visade sig genom att de inte visste vilka förväntningar som fanns på dem, strukturen i 

klassrummet eller det sociala samspelet. Å andra sidan menar Sandberg et al. (2015) i sitt 

resultat att förskoleklassen är bra, då det förbereder eleverna på det sociala samspelet och 

strukturen skolan grundar sig på. En annan studie av Ackesjö (2013b) är genomförd på en 

grupp svenska förskoleelever och deras övergång från förskolan till skolan. Forskaren 

observerade, samtalade och samlade in elevuppgifter. Syftet med denna studie var att 

undersöka förskoleklassen ur olika perspektiv. I Ackesjös (2013b) resultat betonas att det inte 

bara är de fysiska övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen och årskurs 1 som 

påverkar eleverna. Eleverna lämnar platsen mentalt långt innan de lämnar den fysiskt. 

Ackesjö och Persson (2010) nämner att det är inte bara eleverna som känner sig vilsna i 

förskoleklassen. Deras studie gjordes på dialogseminare med 14 svenska verksamma och före 

detta verksamma lärare i förskoleklass. Syftet med studien var att undersöka hur lärarna 

uppfattar sig själva i gränslandet mellan förskola och skola. Resultatet i studien visar på att 

lärarna i förskoleklassen tycks sakna tillhörighet då de känner att de varken tillhör förskolan 

eller grundskolan. Sammanfattningsvis visar de fem studiernas resultat trots att 

förskoleklassen är förberedande verksamhet för skolstart, finns det fortfarande en ovisshet om 

förskoleklass. Detta påverkar eleverna och lärare på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling 

blir lidande då ingen känner sig trygg i denna verksamhet.  

 

Sammanfattning av resultat  

  

Här nedan följer en sammanfattning av studiernas resultat som besvarar litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. ”Hur arbetar lärare för att gynna elevers utveckling inom 

läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1?” 

 

Det framkommer att uppgiftsrelaterade arbeten gynnar elevernas kunskaper inom läsinlärning 

och läsförståelse (Hirvonen et al., 2010; Jönsson, 2007). McKee och Carrs (2016) och Omar 

och Saufi (2015) nämner att när lärarna arbetar med elevernas läsinlärning och läsförståelse 

använder de sig av olika strategier. Exempel på strategier för enskild läsning och högläsning 

är att ställa frågor om texten och stanna upp och reflektera. Detta visar sig öka elevernas 

läsförståelse. Ett annat aktivt arbete som gynnar elevernas läsinlärning och läsförståelse 

menar Haalas Lyster et al. (2016) och Lerkkanen et al. (2004) är att under första året i skolan 

låta eleverna träna på morfologisk och fonologisk medvetenhet. Santos (2015) skriver att en 

stor betydelse för elevernas läsutveckling är lärarna och deras inställning till läsinlärning. Det 

framkommer att lärare har olika syn på i vilket stadie läsinlärning bör ske. 
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Enligt Sandberg et al. (2015) visar det sig att eleverna lär sig läsa i olika takt. Oavsett när 

läsinlärningen sker, är det viktigaste att informationen om elevernas kunskaper förs vidare 

vid stadieövergångar (Karila & Rantavuori, 2014). Alatalo et al. (2017) och Alatalo et al. 

(2015) menar att det är en avgörande roll för lärarnas vidare arbete för elevernas utveckling 

och deras långsiktiga lärande. För att det ska vara möjligt krävs ett samarbete och goda 

relationer mellan de olika lärarna. Det visar sig även att fokus inte bara bör ske i 

övergångensprocessen mellan förskoleklassen och årskurs 1. Utan det är viktigt att lägga 

fokus på tidiga övergångsstadier, det vill säga övergångsprocessen mellan förskolan och 

förskoleklassen (Alatalo et al., 2015; Alatalo et al., 2017). Å ena sidan menar Alatalo et al. 

(2017) och Alatalo et al. (2015) att det är lärarna som ansvarar för informationsdelningen vid 

övergångsprocesser mellan olika stadier. Å andra sidan skriver Ackesjö (2015) och Karila 

och Rantavuori (2014) att det finns andra faktorer som lärarna inte kan påverka vid 

övergångsprocesser. Dessa faktorer kan vara skolans upptagningsområde, det fria skolvalet, 

historiska strukturer, geografiskt läge och elevantal. Avslutningsvis framkommer det att både 

lärarna och eleverna känner sig osäkra på vad syftet med förskoleklassen är men det råder 

ingen tvekan om att förskoleklass är förberedande för skolstart (Lago, 2014; Acksjös, 2013a; 

Sandberg et al., 2015; Ackesjös, 2013b; Ackesjö & Persson, 2010) 

 

Diskussion  

 

Syftet med vår studie är att vi vill se vad forskning säger om läsinlärning och läsförståelse i 

förskoleklass och årskurs 1. Även belysa hur övergångarna mellan stadierna förskola, 

förskoleklass och årskurs 1 påverkar för att främja ett långsiktigt lärande för elever. En styrka 

med vår studie är att den belyser ett ämne som inte många forskare gjort studier kring. Det 

märks i vår litteraturstudie då det finns få studier om arbetet i förskoleklass. Brist på 

forskning tror vi beror på att förskoleklassen fortfarande inte är obligatorisk 

(Prop.2017/18:9). Därmed inte ses som lika viktig som grundskolan. Diskussionen kommer 

att föras kring studiens syfte och frågeställning: 

 

• Hur arbetar lärare för att gynna elevers utveckling inom läsinlärning och läsförståelse 

i förskoleklass och årskurs 1? 

 

Metoddiskussion  

 

Sökorden som valdes ut var grundade på studiens frågeställning och syfte. I sökningen 

användes den engelska översättningen på våra sökord. Sökorden var ”reading 

comprehension”, literacy, preschool, transition, elementary school, sweden och grade 1. 

Detta gjorde det möjligt för oss att hitta relevanta källor som berörde studiens syfte. De 

sökord som användes var specifika ord och synonymer på ord. Ett ord som inte är översatt 

från syftet och frågeställningen är begreppet literacy. Detta begrepp har ingen svensk 

översättning men det berör ämnet läs och skrivkunnighet. Därför valdes det att använda detta 

begrepp som ett av våra sökord. Det vi kan ställa oss kritiska till i våra val av sökord är de 



 16 

begrepp som berör de olika årskurserna. Det var utmanade att översätta det svenska 

skolsystemets förskoleklass och årskurs 1 med motsvarande internationella skolsystem. En 

svaghet med våra sökord är att kreativiteten kring sökorden hade kunnat vara större. Efter 

analysen av vår empiri hade studien blivit bredare om fler sökord hade använts vid sökningen 

av källor.  

 

När söksträngarna konstruerades utgick vi ifrån ett sökord. För att smalna av sökningarna 

lades det till flera sökord. Det gav då en söksträng. Det som hade kunnat bredda en sökning 

hade varit att lägga till trunking tecknet på sökordet swede*. Detta hade resulterat i sökningar 

som inte bara berörde begreppet Sweden, utan även Swedish hade funnits. En annan detalj för 

att ge en sökning som motsvarar vårt syfte var att använda citationstecken på begreppet 

”reading comprehension”. Hade inte citationstecknet använts, hade sökningen gett oss källor 

som berör läsning och förståelse. Genom att använda citationstecken gav sökningen träffar på 

läsförståelse som var ett betydelsefullt begrepp för studien. Vi provade aldrig att göra en 

sökning utan citationstecknet. Anledningen till det var för att syftet med sökordet var att bara 

beröra läsförståelse, följden av detta kan ha gjort att källor kan ha missats. För att få fram 

källor som är trovärdig för sitt syfte användes avgränsningen peer reviewed.  

 

I sökningen användes både systematiska och manuella sökningar. De systematiska 

sökningarna gav oss källor som motsvarade studiens syfte och frågeställning. Antalet träffar 

av sökningarna blev större vid de systematiska jämfört med de manuella sökningarna. Antalet 

träffar gav oss även källor som inte hade fåtts vid bara enbart manuell sökning. Genom att 

arbetet inleddes med de systematiska sökningarna, kunde vi utifrån referenslistor från de 

insamlade källorna, göra manuella sökningar. När sökningen i referenslistorna gjordes, var 

det viktigt att inta ett kritiskt perspektiv då det även fanns många irrelevanta källor i 

referenslistorna. Insamlandet av källor har till mestadels skett via manuella sökningar. 

Anledningen till detta är att vår studie berör ett ämne som är specifik för det svenska 

skolsystemet och att förskoleklassen inte är obligatorisk. Detta resulterade i att de 

referenserna i sökningarna återkom med flera studier. Vår åsikt är att detta är en svaghet i vår 

studie, att samma referenser som Ackesjö och Alatalo återkommer flera gånger i resultatet. 

Vårt resultat ses därmed inte från flera olika perspektiv, då forskaren oftast specialiserar sig 

på ett område och återkommer till detta i flera studier. Å ena sidan är forskaren väl insatt i 

området vilket vi anser är positivt. Å andra sidan kan studien ses som mindre trovärdig när 

två källor av samma forskare ställs mot varandra.  

 

För att inte sålla bort relevanta källor har vi vid bearbetningen av våra sökningar, valt att 

fokusera på studiens sammanfattning och inte bara dess rubrik. Utifrån sammanfattningarna 

valdes källor ut då de stämde överens med studiens syfte och frågeställning. Ett hinder i 

urvalsprocessen var att inte alla källor gick att komma åt eller läsas i sin fulltext. Nästa steg i 

bearbetningen av källorna var att läsa alla studier i sin helhet. I den processen sorterades 

studier bort och därmed gjordes aktiva val om vilka studier som skulle behållas. I och med att 

studier lästes utifrån syfte och frågeställning kan det i denna process ha sorterats bort studier 

som kunnat vara relevanta för oss. För att få en bredare insamling av källor hade vi behövt ha 

problemområdet i åtanke när vi sorterade ut källor. Då vi var för fokuserade på studiens syfte 
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och inte kritiska till vad som egentligen var relevant ur ett större perspektiv. I bearbetningen 

av källorna stötte vi på ett hinder med de internationella studierna. Som tidigare nämnts var 

det utmanande att översätta det svenska skolsystemets indelningar med de olika 

internationella skolorna. Utgångspunkten har varit att granska så att deltagarnas ålder 

alternativt lärarnas årskurser har stämt överens med motsvarande förskoleklass och årskurs 1 

i Sverige. För att säkerställa detta, har vi sök upp hur skolsystemen fungerar i de olika 

länderna som berörs i studierna. 

 

En styrka i vår studie är att den har en bra bredd på årtal då källorna som samlats in bygger på 

studier från 2004 till 2017, det vill säga att vår litteraturstudie har en bredd på 13 år. En 

bidragande orsak till att vi inte funnit studier från tidigare årtal är att förskoleklassen inte 

etablerades förrän 1998 (Skolverket, 2014). Å ena sidan kan de ses som en svaghet att vi inte 

har med någon studie på den tidigare sexårsverksamheten som fanns innan förskoleklassen 

etablerades. Å andra sidan är alla studier relevanta för just förskoleklass. Eftersom flera 

studier har publicerats under senare 2010-talet, stämmer det överens med hur förskoleklassen 

arbetar idag jämför när den precis hade etablerats 1998.  

 

Resultatdiskussion 

 

I denna del kommer vi att lyfta fram resultat som är avgörande för studiens slutsats och 

vidare forskning. Resultatdiskussionen kommer bekräfta bakgrunden i studien men kommer 

även visa på resultat som säger emot. Av de resultat som framkommit har det skapats 

kategorier för resultatdiskussionen. Dessa kategorier är utformade utifrån vår studies 

bakgrund, resultat och egna erfarenheter. Vi kommer inleda med att diskutera läsinlärning 

som följs av läsförståelse, uppgiftsrelaterade arbeten och förskoleklass. Till sist kommer vi 

diskutera övergångar och dess betydelse för elevers utveckling inom läsinlärning och 

läsförståelse.  

 

Läsinlärning 

 

Krantz (2011), Alatalo (2017) och Lundberg (2006) lyfts fram i bakgrunden med deras olika 

syn på när läsinlärning bör ske. Krantz (2011) nämner att eftersom det inte finns några mål 

som elever ska uppnå i förskoleklassen ska därför lärare bara uppmuntra elevers läsintresse 

men inte lära dem att läsa. Detta är något som Alatalo (2017) motsäger, studien visar att 

läsinlärning ska påbörjas redan i förskoleklass. Lundberg (2006) har ett annat perspektiv om 

när läsinlärning bör ske. Lundberg (2006) menar att vissa elever har lätt för att knäcka läs-

koden, det resulterar i att läsinlärning sker olika takt från elev till elev. Även i resultatet har 

det framkommit olika syn på när läsinlärning bör ske. Sandberg et al. (2015) studie visar på 

att elevernas läsförmåga varierar när de börjar årskurs 1. Detta är något som Santos (2015) 

tror beror på att lärarna har olika inställning till när läsinlärning bör ske. I enlighet med 

Santos (2015) menar Sandberg et al. (2015) att läraren i årskurs 1 förbiser att eleverna redan 

lärt sig läsa i förskoleklassen. Till skillnad från Sandberg et al. (2015) och Santos (2015) 

skriver Alatalo et al. (2017) att fokus inte ska läggas på när läsinlärning bör ske, utan lärarna 

ska redan i tidig ålder lägga fokus på elevernas språkutveckling och läsförmåga. Våra 
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erfarenheter bekräftar Santos (2015) resultat av sin studie. Då vi har sett att om lärarna i 

förskoleklassen har ett intresse för läsinlärning, sker läsinlärning redan i förskoleklass. Finns 

inte intresset hos läraren lämnas läsinlärningen över till läraren i årskurs 1 när eleverna börjar 

skolan. Vi ser koppling till Sandbergs et al. (2015) resultat då många lärare börjar med 

läsinlärning i årskurs 1 och inte tar tillvara på kunskaper som eleverna har med sig från 

förskoleklassen.  

 

Läsförståelse 

 

I bakgrunden nämner Lundberg (2006) att högläsning är en viktig del för elevers 

läsutveckling och läsförståelse. Elever utvecklar både sitt ordförråd men även läsförståelsen. 

Detta bekräftar även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) som menar att högläsning 

skapar tid för samtal under pågående läsning, samtalen kan handla om textens handling eller 

nya ord för elever. Ett bra komplement till den traditionella högläsningen menar Larsson 

(2011) är ljudböcker, eleven blir då inte beroende av att någon läser för dem. I resultatet har 

det framkommit två studier med användbara strategier vid både enskild läsning och 

högläsning. McKee och Carrs (2016) får fram i sin studie att strategin Läs, Stopp, Tänk, 

Fråga, Koppla är bra att använda vid enskild läsning. Detta gör att eleverna tillåts att 

reflektera kring den text de läst och därmed utvecklar de en förståelse för texten. I likhet 

nämner Omar och Saufi (2015) i sin studie att ställa frågor på den lästa texten, utvecklar 

elevernas läsförståelse. I resultatet framgår det att lärarna, genom att använda sig av olika 

strategier vid högläsning, så som att pausa, ställa frågor och att uppmuntra eleverna till att 

delta, utvecklar en god läsförståelse hos eleverna. Studierna bekräftar våra egna erfarenheter 

av högläsning där vi har uppmärksammat att elevernas läsförståelse blir bättre då de samtalar 

och reflekterar om textens innehåll eller ställer frågor om bokens innehåll vid högläsningen. 

Vi anser att det är bra om eleverna bjuds in för samtal under högläsningen då eleverna 

utvecklar förmågan att reflektera och återberätta texter. De visar då att de har fått en 

förståelse av texten. Ett komplement till att utveckla ljudböckernas funktion är att använda 

sig av boksamtal om bokens innehåll, på detta sätt anser vi att eleverna ändå får träna upp sin 

läsförståelse.  

 

Uppgiftsrelaterade arbeten  

 

Både Alatalo (2017) och Skolverket (2018) som lyfts fram i bakgrunden skriver om 

uppgiftsrelaterade arbeten. Alatalo (2017) menar att uppgiftsrelaterade arbeten har en positiv 

effekt. Genom att låta eleverna samtala om böcker blir de engagerade och aktiva, det leder till 

att de får en förståelse för texten som gör att läsförståelsen ökar. Skolverket (2018) belyser att 

läsförståelse inte är en kunskap människor föds med, utan är en kunskap som behöver övas 

upp. Detta kan ske genom uppgiftsrelaterade arbeten så som att lärarna och eleverna 

diskuterar texter tillsammans. Eleverna får då reflektera och diskutera sina tankar som 

utvecklar deras läsförståelse. Både Hirvonen et al. (2010) och Jönsson (2017) bekräftar 

Alatalo (2017) och Skolverket (2018). Hirvonen et al. (2010) och Jönsson (2017) får fram i 

sina studiers resultat att uppgiftsrelaterade arbeten påverkar elevernas läsinlärning och 
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läsförståelse positivt. Jönsson (2017) skriver genom att eleverna får delta i boksamtal och 

skriva läsloggar kommer eleverna att utveckla sina kunskaper inom läsförståelse. Vår åsikt 

om uppgiftsrelaterade arbeten är att det finns både för och nackdelar. Å ena sidan anser vi att 

det är bra med uppgiftsrelaterade arbeten för eleverna. Detta gör att både lärarna och eleverna 

vet vad de ska arbeta med och kan fokusera på det. Å andra sidan tänker vi att om lärarna inte 

vet vilka böcker eleverna är intresserade av, är det svårt att fånga elevernas intresse trots att 

arbetet är uppgiftsrelaterad. De erfarenheter vi har med oss är att elever har svårt att välja 

böcker som passar deras läsförmåga och intresse. Eleverna behöver hjälp att välja böcker av 

en kunnig bibliotekarie eller en lärare som insatt i skolans skönlitterära böcker.   

 

Förskoleklass 

 

Det framkommer i bakgrunden att Sandberg (2012) menar att förskoleklass är en värdefull 

verksamhet som förbereder elever inför skolstart. Sandbergs (2012) tankar bekräftas av 

Skolverket (2018) som å ena sidan skriver att elever blir förberedda inför det fortsatta arbetet 

i grundskolan om de först gått i förskoleklass. Å andra sidan framkommer det i resultatet av 

Ackesjös (2013a) studie som visar att förskoleklassen är en verksamhet som är svår att förstå. 

Lago (2014) bekräftar Ackesjö (2013a) då hon nämner att eleverna i förskoleklassen upplever 

att de varken tillhör förskolan eller skolans värld. Ackesjö och Persson (2010) belyser att 

även lärarna upplever att det befinner sig i ett gränsland mellan de olika stadierna förskola 

och skola. Det vi har sett är att studiernas resultat motsäger våra argument i bakgrunden. Vår 

bild av förskoleklass är enig med Sandbergs (2012) tankar om att eleverna upplever 

förskoleklassen som något roligt och att verksamheten är förberedande för eleverna. 

Studiernas resultat har gett oss en ny syn på hur förskoleklass uppfattas av eleverna. Den 

studie som bekräftar våra erfarenheter är Ackesjö och Persson (2012). Våra erfarenheter är att 

verksamma lärare i förskoleklass känner att de befinner sig i ett gränsland, de tillhör varken 

förskola eller skola. Vi anser att detta gränsland är något som inte borde existera. 

Förskoleklassen till den del vi har sett befinner sig i skolans lokaler, vi har därför svårt att se 

varför den inte borde vara inkluderad i skolans verksamhet.  

 

Övergångar 

 

Skolinspektionen (2015) visade i bakgrunden att samarbetet mellan lärare i förskoleklassen 

och grundskola inte fungerade då de inte arbetade för att främja elevers kunskapsutveckling. 

Det här är något som motsäger Skolverket (2014), då de säger att lärare i de olika stadierna 

ska vara överens om hur övergångarna ska gå till för att det ska främja elevers 

kunskapsutveckling. Lundberg (2006) skriver att goda samarbeten mellan lågstadielärare 

gynnar elevers läsinlärning. Detta område och dess svårigheter visade sig även i resultatet. 

Alatalo et al. (2017) och Karila och Rantavuori (2014) skriver alla i sina studier, för att gynna 

elevernas långsiktiga lärande inom läsinlärning och läsförståelse behövs det ett samarbete 

mellan skolans organisationer även i tidiga övergångsprocesser. Alatalo et al. (2017) menar 

att lärarna i förskoleklassen ska ta tillvara på elevernas kunskaper de har med sig från 

förskolan. Detta bekräftar även Alatalo et al. (2015) i sin studie när förskolelärarna och 
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förskoleklasslärarna intervjuades. Studierna bekräftar våra erfarenheter i bristande 

informationsdelningen mellan de olika stadierna, förskola till förskoleklass samt 

förskoleklass till årskurs 1. Något som bör lyftas vid informationsdelning är vad för 

information som är relevant för elevers långsiktiga kunskapsutveckling. Det finns olika typer 

av information som t.ex. elevernas befintliga kunskaper, undervisningsmetoder som har 

positiv effekt på klassen eller eleven, och hemförhållande som kan påverka eleven. Bristerna 

i informationsdelning vid överlämningar kan å ena sidan ses som att skolverkets riktlinjer inte 

efterföljs. Å andra sidan behöver inte det här ansvaret bara ligga hos lärarna utan det kan vara 

frågan om det är skolans organisation som brister i att följa skolverkets riktlinjer.  

 

Slutsats och implikationer 

 

Sammanfattningsvis kommer vi skriva fram en slutsats av vår frågeställning. Hur arbetar 

lärare för att gynna elevers utveckling inom läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och 

årskurs 1?  

 

Studiernas resultat visar för att främja elevers läsinlärning och läsförståelse behövs det olika 

strategier som kan hjälpa elever till att förstå texter. Vid högläsning och enskild läsning är det 

viktigt att diskutera böckernas innehåll för att öka elevers läsförståelse. När elever påbörjar 

sin läsinlärning ter den sig väldigt olika. Vår slutsats av resultaten visar att det ofta beror på 

lärarna och deras inställning till läsinlärning. Vissa elever lär sig läsa redan i förskoleklass 

och andra i årskurs 1. Därmed blir övergången mellan dessa två stadier en viktig process för 

elevers läsinlärning. För att ta tillvara på elevers kunskaper inom läsförståelse är det viktigt 

att lärarna vid överlämning delger varandra undervisningsstrategier som kan användas för att 

öka elevers läsförståelse. Det är även viktigt att lärarna fokuserar på att delge varandra om 

elevers kunskaper. Vår slutsats av resultatet är att ett samarbete mellan de olika stadierna 

gynnar elevers långsiktiga lärande.  

 

En implikation av vår slutsats är att ett vidare arbete för att gynna elevers kunskapsutveckling 

inom läsinlärning och läsförståelse, är att ett samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1 

bör undersökas. Tanken är att se om det ger någon effekt på elevers läsinlärning och 

läsförståelse av att två gånger i veckan ha svenska lektioner tillsammans. Under de 

gemensamma lektionerna ska fokus läggas på högläsning och på olika sätt lyfta och diskutera 

innehållet i texterna tillsammans med eleverna. Det ska även fokuseras på att främja elevers 

läsinlärning genom ord och ramsor som tränar elevers fonologiska och morfologiska 

medvetenhet. Det vi vill undersöka är att se om elevers samspel ger någon effekt för deras 

kunskapsutveckling. En annan intressant aspekt är att se om lärarnas samarbete inspirerar 

övriga kollegor till att samarbeta mellan de olika stadierna. Dessa implikationer leder vidare 

till forskning för examensarbete 2. Två möjliga frågeställningar är:  

 

Hur tar lärarna i årskurs 1 tillvara på kunskapen elever tar till sig i läsförståelse i 

förskoleklass?  
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Hur möjliggör skolans organisation kring överlämningar, att elever får utvecklas i 

progression kring sin läsförståelse mellan förskoleklass och åk 1? 
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