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Abstract 

The purpose of this study is to examine whether pupils ' understanding of spoken factual texts 

is different if you teach using digital tools compared to analogue teaching material. The 

background to the survey is that Digitalisation has gained an increasingly large place in the 

Swedish school after changes in the curriculum. The survey's collected material has been 

received after a survey where 48 students in Grade 1 have been asked to answer questions for 

two spoken texts, one with digital tools and one using analog teaching material. The answers 

have since been compiled and analysed from a socio perspective with Vygotskijs thoughts as a 

basis. The results of my study show that students ' listening comprehension of spoken factual 

texts is proving to be a little better when teaching is done using digital tools. The reasons for 

this result I discuss from the idea that digital tools in themselves are not the reason in itself 

but are an aid and need to interact with several other components to achieve positive results. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om elevers förståelse av upplästa faktatexter 

skiljer sig åt om man undervisar med hjälp av digitala verktyg jämfört med analogt 

undervisningsmaterial. Bakgrunden till undersökningen är att digitaliseringen har fått en allt 

större plats i den svenska skolan efter förändringar i läroplanen. Undersökningens insamlade 

material har inkommit efter en enkätstudie där 48 elever i årskurs 1 har fått svara på frågor till 

två upplästa texter, en med digitala verktyg och en med hjälp av analogt 

undervisningsmaterial. Svaren har sedan sammanställts och analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs tankar som grund. Resultatet i min undersökning 

visar att elevernas hörförståelse för upplästa faktatexter visar sig vara aningen bättre när 

undervisningen sker med hjälp av digitala verktyg. Orsakerna till detta resultat diskuterar jag 

utifrån tanken att digitala verktyg i sig inte är anledningen i sig utan är ett hjälpmedel och 

behöver samverka med flera andra komponenter för att uppnå positiva resultat. 
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1. Inledning 
 

Den här undersökningen handlar om förståelse av upplästa faktatexter hos elever i tidiga 

skolår och om förståelsen av innehållet skiljer sig åt vid jämförelse mellan undervisning med 

stöd av digitala verktyg och analogt undervisningsmaterial. Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas (SFS2010:800, 2010). Förändringar i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) har medfört större krav på att undervisningen 

i skolan digitaliseras, och det gäller också svenskämnet. ”Skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling” 

samt ”utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens” 

(Skolverket, 2017a, s. 7–8).  Vidare står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet 

så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2017a, s. 13).  

Det finns många olika åsikter om digitaliseringens påverkan på elevernas lärande och resultat. 

Det räcker inte med att använda sig av digitala verktyg utan de måste användas tillsammans 

med en genomtänkt pedagogik. Man kan likställa det med vad Säljö menar när det gäller 

fysiska och intellektuella redskap. Det går inte att skilja på dem utan de förekommer 

tillsammans och utgör varandras förutsättningar. ”En smed måste känna till materialets 

egenskaper och hur de låter sig bearbetas, och en kirurg måste behärska anatomi och andra 

vetenskaper om den mänskliga kroppen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter” (Lundgren, 

Säljö, & Liberg, 2017, s. 255) 

I denna undersökning har jag valt att fokusera på förståelsen av faktatexter hos elever i 

årskurs 1 och på om förståelsen av innehållet skiljer sig åt vid undervisning med stöd av 

digitala verktyg och analogt undervisningsmaterial.  Jag har dessutom undersökt hur man vid 

högläsning av faktatexter kan arbeta med digitala verktyg för att uppnå positiva resultat på 

elevernas förståelse för innehållet i upplästa faktatexter.  Jag ser detta som ett viktigt område 

att undersöka eftersom digitala verktyg kommer ha en betydande roll i undervisningen 

framöver. 
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1.1 Syfte 

 
Syftet med min undersökning är att undersöka om elevernas förståelse för faktatexter skiljer 

sig åt beroende på om man använder sig av digitala verktyg respektive analogt 

undervisningsmaterial. 

1.1.1 Frågeställning 

 

 På vilka sätt skiljer sig elevernas förståelse av innehållet i upplästa faktatexter åt vid 

jämförelse mellan undervisning med stöd av digitala verktyg och analogt undervis-

ningsmaterial?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras vad läroplanen säger om läsförståelse och faktatexter, resultat av två 

internationella undersökningar (PISA och PIRLS) och ett urval av tidigare forskning inom 

detta område som är relevant för att kunna svara på min undersöknings frågeställning. 

2.1 Läroplanen 

I läroplanens syfte för svenskämnet står det att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa (Skolverket, 2017a, s. 257). Faktatexter har 

i den nya läroplanen fått en större del i det centrala innehållet, år 1-3, jämfört med den förra 

läroplanen. I det centrala innehållet i svenskämnet för årskurs 1-3 så står det att 

svenskundervisningen ska behandla ”beskrivande och förklarande texter, till exempel 

faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras” (Skolverket, 2017a, s. 259) Även 

digitalisering av undervisning får stöd i det centrala innehåll som föreskrivs för svenskämnet i 

Lgr 11:”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter” 

(Skolverket, 2017a, s. 259). I Lgr11 så finns det numer även kunskapskrav för läsförståelse i 

slutet av årskurs 1, exempelvis ska eleven ”I samtal om texter som eleven lyssnat till kunna 

föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna 

erfarenheter” (Skolverket, 2017a, s. 263). I kunskapskraven för årskurs 3 har kraven höjts och 

elever i årskurs 3 ska även kunna ”söka information ur någon anvisad källa och återger då 

grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller 

grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår” 

(Skolverket, 2017a, s. 263). Det sker alltså förändringar av det innehåll som föreskrivs för 

svenskämnet i kursplanen och kunskapskraven höjs. För att kunna se om det ger förbättringar 

i elevernas kunskaper så behöver svenska elevers resultat jämföras med elever från andra 

länder och deras kunskaper. Det finns flera internationella undersökningar som testar detta 

och i nästa avsnitt presenteras två av dem. 

2.2 Internationella undersökningar 

För att kunna se hur svenska elevers utveckling inom olika områden förhåller sig till andra 

länders elever så behöver deras resultat jämföras. Det finns flera olika internationella 

undersökningar som visar tendenser och där kunskapen hos jämnåriga elever i olika länder 

jämförs. Det är en viktig del av att utveckla den svenska skolan och dess innehåll. I detta 

stycke så presenteras två sådana undersökningar. 
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2.2.1 PISA  

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som 

undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Totalt deltog 

72 länder eller regioner i PISA 2015. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 

2015. I Sverige deltog knappt 5500 elever från 202 skolor. PISA har tidigare genomförts år 

2000, 2003, 2006, 2009 och 2012. Mellan 2000 och 2012 så var Sverige det land som hade 

störst resultatförsämring av alla länder (Skolverket, 2016). 2015 så bröts den trenden och 

resultaten i läsförståelse och matematik förbättrades och ligger nu över genomsnittet för de 35 

deltagande OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Skolverket uttrycker att det i nuläget inte finns svar på vad förbättringarna kan bero på men 

att det blir en uppgift för dem och forskarsamhället att analysera. Samtidigt framgår av 

forskning på området några faktorer som bidrar till en bra skola. Det handlar om att utveckla 

undervisningen, få fler att bli lärare och ge rätt förutsättningar till skolan (Skolverket, 2016).  

2.2.2 PIRLS  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 

mäter läsförståelsen hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år. 2016 så deltog 

4500 elever från 154 olika skolor i Sverige. Resultaten visar att Sverige ligger över 

genomsnittet bland EU- och OECD länderna som deltog. PIRLS testar elevernas läsförmåga 

både vad det gäller faktatexter och skönlitterära texter. Resultaten från den förra 

undersökningen 2011 visar att svenska elever då visade sämre läsförmåga när det gäller 

faktatexter men 2016 års resultat visar att det nu inte finns någon skillnad mellan de olika 

texttyperna, utan eleverna visar lika bra resultat på båda texttyperna (Skolverket, 2017). 

Sverige har deltagit i PIRLS fyra gånger 2001, 2006, 2011 och 2016. Likväl som i resultaten 

för PISA-undersökningen så visar Sverige försämrade resultat från 2001 – 2009 men även i 

PIRLS-studien så ser man ett trendbrott och det visas ett bättre resultat att vid den senaste 

studien från 2016.  

2.3 Läsförståelse och hörförståelse 

Läsförståelse och hörförståelse skiljer sig lite åt, i läsförståelsen så krävs avkodningsförmåga. 

Avkodningsförmåga innebär ”den tekniska sidan av läsningen, det vill säga att kunna koppla 

samman ett ords bokstäver (grafem) med språkljud (fonem) och ljuda samman dem till ord 
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(syntes)” (Norén, 2018, s. 217). Den språkliga förståelsen behöver man vid båda aktiviteterna 

och för att kunna förstå en text, vare sig det gäller läsförståelse eller hörförståelse, så krävs 

vissa färdigheter. Det gäller att man kan aktivera sin egen bakgrundskunskap, man ska kunna 

använda olika tolkningsstrategier och man ska kunna anpassa läsandet eller lyssnandet till 

textens struktur (Persson, 2018, s. 163). Persson menar att hörförståelsen är viktig för 

läsförståelsen. Starka läsare har metakognitiva färdigheter som svaga läsare ofta saknar. Hon 

menar vidare att även svaga läsare lär sig skillnader mellan olika typer av texter och de kan 

till exempel se om det är en faktatext men kan oftast inte dra några slutsatser och använda 

kunskapen. Starka läsare kan däremot använda sina kunskaper och utifrån textens struktur 

urskilja vad som är nytt och viktigt i en faktatext (Persson, 2018, s. 162-164). Persson menar 

vidare att dessa kunskaper utvecklas genom hela livet men under de första skolåren så 

tillämpas de främst när läraren läser högt och man lyssnar till olika texter (Persson, 2018, s 

163) det vill säga att man bygger grunden till läsförståelse vid egen läsning med hjälp av 

hörförståelse. 

I undervisningen om hör- och läsförståelse så finns det många olika framgångsfaktorer som 

betonas av flera olika personer, bland annat Chambers (2011, s. 121), Alatalo (2016, s.90) och 

Lindö (2005, s. 87). Gemensamt så påtalar de vikten av elevernas delaktighet i valet av texter 

och påvisar att det ökar deras lust till att lära och deras engagemang. En annan viktig faktor de 

tre lyfter i samband med elevers utveckling är vikten av att barnen kan identifiera sig med 

texterna och ämnena, vilket bidrar till ett ökat intresse. Detta påtalar även Axelsson & Jönsson 

(2009, s. 74) då de menar att det är enklare för barn att skapa intresse för texter om de kan 

identifiera sig med karaktärerna och de är i samma ålder som eleverna själva. Ytterligare en 

framgångsfaktor som Chambers (2011,s.121) och Håkansson & Sundberg, 2012, s. 167-169) 

lyfter fram är vikten av lärarens kompetens och lärarens ämneskunskaper. För att bidra till 

framgångsrik utveckling av läs- och hörförståelse så krävs en god ämneskunskap hos den 

undervisande läraren. Pihlgren (2017, s. 5) framför att forskning visar att barn behöver förstå 

ungefär 75 procent av innehållsorden för att begripa innebörden i texten. Det kräver att stor 

vikt läggs för att förbereda faktatexternas innehåll, med fokus på ämnesspecifika begrepp, 

kategorisering och kunskapsinnehåll, för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig texten. Detta 

hör samman med en lärares goda ämneskunskap. Genom att kombinera denna ämneskunskap 

med ett engagemang och inlevelse i undervisningen så skapar man än bättre förutsättningar 

för elevers lärande, Wolf menar att man ska sträva efter en undervisning och uppläsning som 
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är levande och att man ska använda rösten, miner och gester på ett sätt som skapa ett intresse 

hos åhörarna (Wolf, 2004, s. 66). 

2.4 Faktatexter i undervisningen 

Ordet faktatext används i vardagliga sammanhang och det litterära namnet är sakprosa. 

Definitionen av sakprosa är att den ”kännetecknar texter, skrivna för att förmedla faktiska 

upplysningar” (Nationalencyklopedin, 2019). Sakprosa anger motsatsen till skönlitterär prosa. 

I denna undersökning så används begreppet faktatext. Man kan klassificera faktatexter i olika 

former som beskrivande, instruerande, förklarande, argumenterade och biografiska texter 

(Gear, 2015, s. 36). Jag har i denna undersökning fokuserat på biografiska texter, vilket 

innebär en redogörelse för ett urval händelser i en persons liv. 

Undervisningen om läsförståelse och läsning i svenskämnet fokuseras i stor grad på 

skönlitterära texter i de tidiga skolåren. I en undersökning påvisar Adrienne Gear att ca 80 % 

av det som vi läser utanför klassrummet kan kategoriseras som faktatexter medan ca 80 % av 

den litteratur som finns i klassrummet är skönlitterär, vilket innebär en obalans i 

undervisningen (Gear, 2015, s. 32–34). Denna obalans har visats i resultaten i tidigare 

undersökningar som PIRLS 2011 och PISA 2012 då svenska elever visat bristande läsförmåga 

i läsförståelse av faktatexter.  

Gear (2015) presenterar fem olika strategier som vi behöver träna på och utveckla för att 

förstå faktatexter. Att läsa en faktatext skiljer sig åt jämfört med att läsa skönlitterära texter på 

många olika sätt och ett särskilt sätt är hur informationen presenteras. I faktatexter så 

presenteras informationen på olika ställen i texten och på många olika sätt. Det kan vara ett 

diagram, en faktaruta, ett diagram eller som en text under en bild. För att kunna navigera och 

fokusera på viktiga fakta så behöver vi träna på att upptäcka de särskilda särdragenen 

faktatext har, vilket är den första strategin (Gear, 2015, s. 61–62). Nästa strategi vid läsning av 

faktatexter är att ställa egna frågor och göra inferenser, ”det vill säga att fylla i eller tolka det 

som inte exakt står uttryckt i texten” (Norén, 2018, s. 219) och att läsa mellan raderna, för att 

få djupare kunskap och förstå texten bättre). Med denna strategi så övergår lärandet från 

passivt till ett aktivt tillstånd (Gear, 2015, s. 80–81). Tredje strategin som Gear lyfter fram är 

att förmågan att avgöra vad som är viktig i texten (Gear, 2015, s. 113). Det är en central 

strategi för att få förståelse för texten och läsaren måste helt enkelt kunna avgöra och komma 

ihåg vad som är viktigt i de faktatexter de läser om de ska kunna lära sig något av dem 
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(Harvey & Goudvis, 2000, s. 118). En fjärde strategi som Gear redovisar är att kunna göra 

kopplingar till texten md hjälp av egna erfarenheter. En sista strategi och det sista tankearbetet 

är att vår hjärna ska träna sig på att läsningen kan och ska förändra våra tankar. Våra egna 

tankar och idéer ska tillsammans med den lästa texten göra så att vi ändrar vårt sätt att tänka 

och se på saker (Gear, 2015, s. 145,165).  Gear (2015) menar vidare att vårt mål är att hjälpa 

eleverna att använda alla dess strategier och bli oberoende tänkare. Kraften i dessa fem 

strategier visar sig fullt ut när eleverna känner sig helt säkra och använder sig av dem i alla 

slags texter de läser Gears tankar stöttas av Westlund som menar att läraren ska se till att alla 

elever får möjlighet att utveckla läsförståelse i olika slags texter och se till att alla elever 

skapa olika strategier för att kunna tillgodose sig dessa texter på ett bra och utvecklande sätt 

(Westlund, 2015, s. 41).  

När man undervisar i läsförståelse i allmänhet och då även faktatexter i synnerhet så handlar 

det inte bara om att eleverna ska kunna läsa med flyt utan de ska även kunna förstå innehållet 

och kunna tolka det. Lundberg (2010) menar att det är ordförrådet och de olika strategierna, 

likt Gear och Westlund anser, som måste utvecklas för att läsningen ska bli fulländad. 

Lundberg (2010) och Jönsson (2016) menar båda att undervisningen i läsförståelse ska ske 

gemensamt i klassrummet med övningar och samtal och inte bara med hjälp av kontrollfrågor 

av vad eleven kommer ihåg, som undervisningen idag ofta består av. Dessa tankar får stöd av 

Santoro (2008) som påpekar vikten av dessa samtal vid högläsning av faktatexter. Han delar 

in det i tre olika faser, vilka är: före, under och efter läsning. Vikten i undervisningen läggs 

främst på fasen före läsning eftersom den är viktig för att förbereda eleverna och väcka 

intresse. Detta sker med hjälp av frågor om förväntningar, presentera författaren och gå 

genom svåra ord och uttryck. Under läsning så stannar läraren upp och reder ut oklarheter och 

om det finns funderingar. Efter läsning så återberättas textens innehåll och ser om eleverna 

kan använda de specifika faktabegreppen på rätt sätt. Santoro nämner att de kan använda sig 

av ett K-W-L schema vid dessa undervisningssituationer. Det står för: what do you think you 

know, what do you want to know and what you learned (Santoro, 2008, s. 396–408). Gear 

påvisar att högläsning av faktatexter engagerar vissa elever på ett sätt som skönlitterära texter 

sällan gör. Det är perfekta texter för snabba uppläsningar då man kan ta ut intressanta fakta ur 

en bok utan att behöva läsa en hel bok. Barn gillar att få lära sig spännande fakta om 

omvärlden (Gear, 2015, s. 34–35). 
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När det gäller bedömningen av elevernas läsförståelse så menar Gear att den har förändrats 

och kräver nu mycket mer metakognitiv förståelse, objektivitet och tid. Målet med 

läsundervisningen har gått från att säga orden rätt och ge rätt svar till att lägga större vikt vid 

att utveckla elevernas förmåga att inhämta kunskap, öka deras förståelse och skapa en mening 

med texterna (Gear, 2015, s. 183). Harvey & Goudvis menar att det enda säkra sättet att 

bedöma elevers förståelse är att låta dem dela med sig av sina tankar och inte bara svara på en 

rad frågor i slutet av en text (Harvey & Goudvis, 2000, s. 189). Gear menar vidare att om vi 

vill att våra elever ska bli tänkare när de läser så måste vi också ändra vårt bedömningssätt.  

Hon säger likt Harvey & Goudvis att enda sättet att bedöma deras förståelse är genom att de 

utbyter tankar med oss och då måste bedömningen ske kontinuerligt på ett formativt sätt. 

Genom att samtala med dem, ställa frågor och lyssna till eleverna så kan vi upptäcka vilka 

förståelsestrategier de använder och vilka vi behöver träna mer på för att leda deras utveckling 

vidare (Gear, 2015, s. 183–187). 

2.5 Digitalisering 

I läroplanenen (Lgr11) sår det att skolan ska vara med och påverka hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet 

att utveckla digital kompetens och ges möjlighet att utveckla förmågan att använda digital 

teknik (Skolverket, 2017a, s. 7–8). Detta skapar utmaningar för skolan då det skiljer sig i 

resurser mellan olika skolor.  

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för skolan och dess undervisning. Det fanns 

teknikoptimister som påstod att pedagoger inte längre skulle behövas och att skolan skulle 

försvinna. De var fel ute och nu så har skolan och undervisningen en allt mer central roll och 

läraren är en viktig pusselbit för att eleverna ska inhämta kunskap. Det ställer höga krav på 

läraren som ska skapa lärmiljöer och sammanhang där elever kan lära och utvecklas 

tillsammans samt få svar på frågor för att kunna växa som samhällsmedborgare (Lundgren 

m.fl., 2017, s. 197). Erixon (2012) utvecklar det resonemanget om digitaliseringens påverkan 

på undervisningen. Han menar att i takt med inflödet av flera olika perspektiv så förändras 

undervisningsinnehållet och eleverna ges större utrymme för egna tolkningar. Erixon menar 

vidare att i takt med att nya digitala teknologier införs i skolan så utmanas vi med både vinster 

och förluster som följd. Det skapar nya pedagogiska utmaningar där datorerna ger snygga 

resultat, mer läsliga texter och går snabbare medan det samtidigt kan skapa oro och 
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koncentrationssvårigheter när andra saker i cyberrymden lockar (Erixon, 2012, s. 192–193). 

Denna utmaning med koncentration i förhållande med elevers lärande påvisar Rasmusson 

(2015) i en studie. Studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader i elevers 

läsförståelse om så identiska texter som möjligt presenterades i pappersform eller digitalt. 

Studien utfördes på 235 elever i åldern 14-15 år. Resultatet visade på att läsförståelsen var 

aningen högre då eleverna läste texterna i pappersform. Rasmusson menar att förklaringen till 

det kan vara att läsning digitalt kräver mer energi då eleverna behöver scrolla upp och ner och 

att eleverna inte heller får de ledtrådar i texten som det ger att fysiskt byta sida i en bok. Att 

bläddra i en bok ger en tydlig struktur i läsandet vilket kan främja elevernas läsförståelse 

(Rasmusson, 2015, s. 50–51). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt förklaras valet av teoretisk ansats och grundläggande tankar och teoretiska 

begrepp i det sociokulturella perspektivet presenteras. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har Lev Semjonovitj Vygotskijs tankegångar som 

utgångspunkt. Det finns flera som har tolkat och vidareutvecklat hans tankar, framförallt Säljö 

(2011) och Strandberg (2006). Det sociokulturella perspektivet är enligt Strandberg (2006, s. 

14) den teori som har betydelse för den pedagogiska inriktningen och synen på lärande i 

Lgr11. I kursplanen för svenskämnet står det ” Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2017a, s. 257). Det stämmer väl in med Vygotskijs 

tankar där han menar att det mest centrala redskapet för inlärning är språket (Phillips & Soltis, 

2014, s. 93). Vygotskij menade att de inre processer som vi har inuti huvudet har föregåtts av 

yttre aktiviteter tillsammans med andra. Detta sker med stöd av hjälpmedel och i specifika 

miljöer. Genom dessa aktiviteter skapas ett råmaterial och utan det så sker ingenting inuti 

huvudet: Enligt Strandberg (2006) så menar Vygotskij att psykologiska processer som 

tänkande, talande, läsande, lärande och vilja ska ses som aktiviteter, de har sin grund i 

människors praktiska och faktiska liv. Aktiviteter är ett nyckelord enligt Vygotskij och de som 

leder till utveckling och lärande har vissa kännetecken. Till att börja med så är de alltid 

sociala, man lär sig först tillsammans med andra innan man kan göra det själv. Han menar att 

lärande sker när människor integrerar och att elevernas utveckling är beroende av att de deltar 

i en social lärosituation. Det andra kännetecknet är att vi använder oss av hjälpmedel vid våra 

aktiviteter. Här finns ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, mediering. 

Det kan översättas med förmedling eller överföring och innebär att människan använder 

verktyg för att agera och förstå omvärlden. Vygotskij delar in dessa verktyg, som även kallas 

artefakter, i språkliga (intellektuella) och fysiska (praktiska). Språket är det viktigaste 

medierande verktyget, med hjälp av det kommunicerar och samspelar människan med andra i 

olika aktiviteter. Säljö (2011) menar att människan har skapat de fysiska artefakterna för ett 

särskilt syfte, t.ex. böcker, telefoner och datorer, Vidare menar Säljö att lärande är när 

människan visar förmågan att använda dessa redskap för speciella syften. Dessa redskap är 

inte enbart fysiska och mentala utan i dem finns tidigare generationers vetande och insikter 

lagrade. Säljö menar att i dessa redskap finns teoretiska perspektiv inbyggda och dessa fysiska 
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artefakter är uttryck för en del teoretiska insikter (Säljö 2011, s. 67-82). Ett verktyg som får 

allt större plats och en artefakt som förändrat människors liv på ett grundläggande sätt är 

informations- och kommunikationsteknologin, IKT enligt Strandberg (2006). 

”Kommunikation och teckenanvändning är inte bara något som stödjer lärande. Lärande är 

kommunikation. Lärande är teckenanvändning” (Strandberg, 2006, s. 93). Strandberg menar 

vidare att IKT och digital information är en stor del av vår kultur och eftersom den är 

tillgänglig för barn så ska den som alla andra artefakter nyttjas vid lärande. Ett tredje 

kännetecken är något som både Strandberg (2006) och Säljö (2011) påtalar, det är att 

aktiviteter är situerade. Det kan förklaras som att vilka verktyg som finns tillgängliga i en 

specifik situation eller miljö är avgörande för hur och vad en människa lär sig. ”Det är lättare 

att lära sig läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det” (Strandberg, 

2006, s. 12).  Det fjärde och sista kännetecknet som Strandberg påtalar är kreativitet. 

Aktiviteter som är kreativa leder till utveckling och lärande. Han menar att människor kan inte 

bara använda och nyttja hjälpmedel, verktyg, relationer och situationer de kan även omskapa 

dem. Vidare menar han att det faktiskt är så att vi lär oss särskilt mycket när vi omformar och 

omarbetar (Strandberg, 2006, s. 12). 

Vygotskij menar att lärande och utveckling inte är bundna till olika stadier eller givna tillstånd 

utan att vi tar os över dessa stadier med hjälp av olika utvecklingszoner. Ett centralt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet är vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. 

Det innebär det närmsta utvecklingsstegen människa inte klarar av själv, men som man kan 

ära sig med hjälp av en som kan lite mer, t.ex. en klasskamrat eller med hjälp av sin lärare. 

Man kan säga att den proximala utvecklingszonen ”syftar på avståndet, eller den kognitiva 

klyftan, mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en 

mer erfaren person (Gibbons, 2009, s. 26). Slutligen menar Strandberg (2006, s. 93) att den 

utveckling, organisation och IKT, som sker på skolor bäddar för att en pedagogik som grundar 

sig på det sociokulturella perspektivet med aktivitet, samarbete, hjälpmedel och kreativitet 

kan praktiseras. 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras undersökningens upplägg och metod. Urvalet, 

undersökningsmaterial och genomförande av insamling av det empiriska materialet 

presenteras. Det följs av ett avsnitt där undersökningens etiska ställningstaganden klargörs.  

4.1 Val av undersökningsmetod 

I början av min undersökning så ställer jag, som Dimenäs (2007) förespråkar, mig själv ett 

antal frågor om vad jag vill undersöka gällande elevers förståelse av faktatexter. När jag 

klargjort mitt syfte så väljer jag med vilken metod som undersökningen ska utföras (Dimenäs 

& Björkdahl Ordell, 2007, s. 15). Mitt metodval ska, som Patel och Davidsson (1994) påtalar, 

bygga på min uppfattning om hur väl metoden kan hjälpa till att besvara mitt syfte utifrån den 

tid och de medel jag har till mitt förfogande (Patel & Davidson, 1994, s. 67). Jag har i min 

undersökning använt mig av en laboration. Där jag planerar och genomför ett lektionsupplägg 

utifrån mitt syfte. Laborationen avslutas med en enkätundersökning där eleverna får besvara 

några frågor. 

4.2 Urval av deltagare och undervisningsmaterial 

I denna underökning ingår 48 elever i årskurs 1, de har en ålder på 7-8 år. Det är 18 pojkar 

och 30 flickor som har deltagit. Materialet som jag har använt mig av är faktatexter eller 

biografier av Elsa Beskow och Ilon Wikland. Texterna innehåller fakta om var de är födda, 

hur deras uppväxt var, särskilda händelser i deras liv som haft stor betydelse, deras yrkesliv, 

vad de är kända för och vilka böcker/figurer som de främst förknippas med. Jag har vid båda 

tillfällena använt mig av högläsning eller muntlig presentation av texterna, vilket inneburit att 

eleverna inte läst eller sett själva källtexten. 

4.2.1 Deltagare 

I denna undersökning valdes två klasser i årskurs 1 ut att delta. Båda dessa klasser var bekanta 

för mig sedan tidigare, så jag gjorde något som Dimenäs (2007) benämner som ett 

bekvämlighetsurval. Med det menar Dimenäs att det är en målgrupp som är lättillgänglig för 

undersökningen (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 86). Årskurs 1 svarar mot mitt syfte 

som är att undersöka förståelsen hos elever i den tidiga skolåldern. Valet av elever, som jag 

känner sedan tidigare, innebär att jag redan har en relation till dem och deras vårdnadshavare. 

Jag känner dessutom till deras kunskapsnivå och eventuella utmaningar i 
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undervisningssituationer. Jag känner till vilka undervisningsupplägg eleverna är vana vid 

sedan tidigare. Det innebär att kunde jag arrangera de lektioner som skulle ligga till grund för 

att undersöka elevernas hörförståelse så att jag visste att eleverna hade självförtroende och 

kände trygghet för att bland annat fråga om oklarheter, vilket kan leda till givande och 

utvecklande diskussioner.  

4.2.2 Undervisningsmaterial 

De faktatexter som användes vid högläsningen är biografier som handlar om en känd svensk 

barnboksförfattare, Elsa Beskow och en känd svensk barnboksillustratör, Ilon Wikland. 

Texterna valdes ut med anledning av att denna undersökning skulle vara en del av den 

ordinarie undervisningen och i det centrala innehållet för svenskämnet i årskurs 1-3 står det 

att eleverna ska arbeta med ” några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.” 

(Skolverket, 2017a, s. 259). Jag valde dessa två personer som inte är så kända för barn i den 

åldersgruppen för att på så sätt kunna utföra två likvärdiga lektionsupplägg (ett digitalt och ett 

analogt) där jag kunde anta att eleverna hade lika mycket förförståelse om de båda 

personerna. 

4.3 Genomförande 

Jag har genomfört denna undersökning vid fyra olika tillfällen, det vill säga vid två tillfällen i 

varje klass. I varje klass genomfördes först ett undervisningstillfälle om Ilon Wikland vilket 

följdes av ett undervisningstillfälle om Elsa Beskow några dagar senare. Detta har skett i 

helklass med 24 elever närvarande vid varje tillfälle. Innan båda lektionstillfällena så 

presenterades arbetsgången både muntligt och skriftligt på whiteboarden och eleverna fick 

information om att de skulle svara skriftligt på ett antal frågor efter presentationen.  

Vid första lektionstillfället, när jag pratade om Ilon Wikland, så använde jag mig av digitala 

verktyg i form av en smartboard. Den här lektionen var uppbyggd som en Grej of the day, 

vilket i korta drag innebär att man genomför en mikrolektion på ca 10 minuter där man tar 

hjälp av en digital presentation med bilder och stödord. Grej of the day är ”mikrolektioner 

som består av ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och återberättande. Lektionerna kan 

handla om personer, platser eller händelser. Syftet med GOTD är att öka elevernas 

allmänbildning, väcka elevernas nyfikenhet och lusten att lära mer” (Hermansson, 2018). 

 Presentationen eller bildspelet om Ilon innehöll bilder på henne, en karta för att förklara var 

hon växte upp, bilder på hennes böcker och på de barnboksfigurer som hon har illustrerat och 
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förknippas mest med, detta tillsammans med korta stödord. Under tiden som jag pratade om 

Ilon så var det fritt fram för eleverna att ställa frågor om de hade funderingar eller inte förstod 

några specifika ord. Presentationen avslutades med en sammanfattning. 

Vid andra lektionstillfället, Elsa Beskow, använde jag mig av analog undervisning. För att 

göra uppläggen likvärdiga så skrev jag upp stödord på whiteboarden och det satt en bild uppe 

på Elsa. Platsen där hon föddes visades på kartan som satt på väggen och jag visade upp 

hennes verk i bokform, som jag höll upp för klassen. Eleverna fick också under denna 

presentation avbryta genom att ställa frågor och delge sina funderingar och tankar. Även 

denna presentation avslutades med en sammanfattning. 

Efter varje lektionstillfälle så fick eleverna ett varsitt papper där de skulle svara på fem frågor. 

Instruktionen var att svara så utförligt man kunde men det fanns inga krav på att svara med 

meningar utan det räckte med enstaka ord. Frågorna gavs muntligt samtidigt som de fanns 

skrivna på smartboarden respektive whiteboarden. Under tiden som frågorna besvarades fick 

eleverna ingen hjälp förutom att några elever som hade svårt med läsningen fick frågorna 

upplästa för sig ytterligare en gång. Två av de 48 eleverna har läs- och skrivsvårigheter, de 

fick svara muntligt och jag skrev ner deras svar. 

4.4 Enkätstudie 

Jag har i min undersökning valt att använda mig av en kvantitativ enkätstudie. Enkätens 

styrka ligger i att jag kan nå många personer på en relativt kort tid (Dimenäs & Björkdahl 

Ordell, 2007, s. 85). Min enkät är riktad till elever i årskurs 1 där de ska besvara ett antal 

frågor utifrån en uppläst faktatext. Jag har valt att fokusera på upplästa faktatexter istället för 

att eleverna själva ska få läsa texterna. Det innebär att denna enkät och denna undersökning 

lägger fokus på hörförståelse. Anledningen till det valet är att elevernas går i årskurs 1 och att 

deras utvecklingsnivå kan variera stort vad det gäller läsförståelse. Läsförståelse förutsätter, 

till skillnad från hörförståelse, avkodningsförmåga. Om mycket energi måste läggas på 

avkodningen i texten så kan det bli på bekostnad av förståelsen av densamma (Persson, 2018, 

s. 158,163). Det medför att elever blir mer jämställda vid högläsning än vid egen läsning 

(Chambers, 2011, s. 65). Enkäten är av typen gruppenkät, vilket innebär att jag delar ut 

enkäten till en grupp elever. Fördelen med gruppenkäter är att jag kan se till att den delas ut på 

ett korrekt sätt och kan hjälpa till att svara på elevernas frågor vid oklarheter och jag kan 

påverka eleverna och motivera dem att besvara enkäten, även om det måste ske frivilligt 
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(Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 87). Denscombe (2016) menar att en enkät ska 

uppfylla tre kriterier för att uppnå forskningsmässig standard. För det första så ska enkätens 

utformning vara så att den fyller syftet med att samla in information som kan användas för 

vidare analys. Enkäten ska också vara neutral och inte förse de svarande personerna med 

information eller vara utformad så den ändrar deras attityder. Andra kriteriet är att ett flertal 

frågor ska vara nedtecknade så att de presenteras på ett identiskt sätt till de som ska besvara 

enkäten. Tredje kriteriet för att enkäten ska uppnå forskningsmässig standard är enligt 

Denscombe att frågorna ska vara utformade så att de syftar till att samla in information som är 

relevant till den aktuella studien (Denscombe, 2016, s. 239–244). Mitt syfte med enkäten är 

som jag tidigare nämnt att undersöka om det finns skillnader i elevernas förståelse av upplästa 

faktatexter om man använder digitala verktyg kontra analogt undervisningsmaterial i 

undervisningen. 

Enkäten är utformad med fem olika frågor om den tillhörande faktatext som eleverna fått 

uppläst för sig. Frågorna är formulerade med tanke på att det vid analys av materialet skulle 

kunna framgå om eleverna hade förmåga att kunna analysera det som står på raderna, att 

kunna tolka det som faktiskt sägs utan att behöva leta ledtrådar och dra egna slutsatser mellan 

eller bortom raderna. Strategin att analysera på raderna innebär ”att tolka texten bokstavligt. 

Det som står på raderna är precis det som författaren menar” (Persson, 2018, s. 171). Den här 

typen av frågor har jag valt för att anpassa dem till elever i årskurs 1 vad det gäller deras 

utveckling av läs- och hörförståelse. Det ligger också i nivå med de kunskapskrav som finns 

för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 1,”genom att kommentera och återge någon för 

eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse” 

(Skolverket, 2017a, s. 263). Frågorna distribuerades i pappersform på grund av att den 

aktuella skolan, där undersökningen genomfördes, saknade resurser för att kunna genomföra 

den digitalt. 

 

4.5 Värdering av metod 

Genom att välja en kvantitativ enkätmetod till min undersökning så kan många elever svara 

på kort tid och under lika omständigheter. I mitt syfte att undersöka hur förståelsen av 

upplästa texter skiljer sig åt hos elever i årskurs 1, om man använder sig av digitala verktyg 

eller av analogt undervisningsmaterial, så är jag mer intresserad av kollektivet än av enskilda 



 

16 

individer. Då passar en kvantitativ enkät bra som metod (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, 

s. 85). Enligt Thurén (2006) så är det två viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller 

undersökningar, det är validitet och reliabilitet. ”Validitet innebär att man verkligen har 

undersökt det som man ville undersöka och inget annat” medan ”reliabilitet, tillförlitlighet, 

innebär att mätningarna är korrekt gjorda” (Thurén, 2006, s. 22). Detta innebär att man måste 

veta att det som är tänkt med undersökningen verkligen är de som blir undersökt och att 

undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt så att resultaten kan ses som tillförlitliga 

(Patel & Davidson, 1994, s. 101). I denna undersökning är enkätens frågor utformade på ett 

sätt som gör att den kan bedömas hålla god validitet och reliabilitet utifrån två kriterier som 

Dimenäs benämner som grundläggande faktorer. För att uppnå god reliabilitet så är frågorna 

ställda så de uppfattas på liknande sätt av olika personer och för att uppnå god validitet så är 

frågorna ställda så att de behandlar undersökningens syfte (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 

2007, s. 91). För att öka validiteten ytterligare så har jag tagit hjälp av speciallärare med stor 

yrkeserfarenhet vid utformningen av frågorna, detta kallas innehållsvaliditet (Dimenäs & 

Björkdahl Ordell, 2007, s. 231). Jag skulle kunna ha ökat validiteten i min undersökning 

ytterligare genom, att som Dimenäs säger, triangulera. Det innebär att man undersöker samma 

sak med flera tekniker eller metoder, till exempel observation eller intervju (Dimenäs & 

Björkdahl Ordell, 2007, s. 231). Detta benämner Denscombe som metodkombination som 

man kan använda för att öka pålitligheten (Denscombe, 2016, s. 213). Det hade behövts mer 

tid än vad detta arbete tillåter för att kunna triangulera denna undersökning, vilket innebär att 

det inte blir möjligt. 

Ett tredje begrepp som är viktigt är generalisering, det innebär att man kan generalisera sina 

resultat till andra grupper än de som man har undersökt (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, 

s. 86). I de flesta undersökningar som görs med hjälp av enkät, och likaså denna, så kan man 

bara spegla den grupp som man har undersökt. Urvalet är inte slumpmässigt gjort så det kan 

spegla alla individer i en viss ålder. Detta behöver inte betyda att undersökningen inte är 

intressant för läsaren ändå utan kan om den är omsorgsfullt utförd användas för reflektioner 

om vad denna undersöknings resultat betyder i förhållandet till annan forskning inom 

området. I mina enkätresultat gör jag inte svepande generaliseringar som syftar på alla elever i 

årskurs 1 utan relaterar till eleverna i min undersökning (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, 

s. 86-87). 
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Problem som uppstod under processen var att elevantalet i grupperna vid 

undersökningstillfället var i största laget med tanke på aktuell årskurs, för att fånga fler elever 

och minska olika yttre omständigheter som påverkar koncentrationen på ett negativt sätt, så 

skulle halvklass vara att föredra. För att ge de båda lektionerna så lika förutsättningar som 

möjligt så skedde alla lektionstillfällen direkt på morgonen samma veckodagar, två tisdagar 

och två onsdagar. Ett litet problem som uppstod vid insamlingen av materialet, när eleverna 

skulle svara på frågorna, var att alla elever inte kunde läsa fullt ut och de var olika långt i 

deras skrivutveckling. Det kan hindra de elever som inte riktigt vågar eller kan skriva. 

 

4.6 Bearbetning av material och analysmetod 

Då jag bearbetat ett mindre antal enkäter så har jag sammanställt resultaten av dem för hand. 

Dimenäs (2007) menar att det ofta är lättare och snabbare att göra det via ett rutnät där man 

markerar svaren som man fått in för hand (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 92). Vid 

enkätundersökningar så är det vanligt förekommande att man samlar in mer material och 

information än vad som är intressant att redovisa. Jag tog hänsyn till detta när jag utformade 

frågorna till enkäten och koncentrerade mig på en kort enkät som tar kortare tid att fylla i, 

detta ses ofta som mer tilltalande från de svarande än en längre enkät med fler frågor. Detta 

utan att för den delen bortse från studiens syfte (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 92–

93).  När jag analyserar och tolkar mina resultat så gör jag det som en växelverkan mellan 

mina egna resultat och vad som man kommit fram till vid tidigare forskning. Då kan min 

undersökning, trots den mindre omfattningen, bli betydelsefull (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 

2007, s. 93). Jag utgår från de framgångsfaktorer och möjliga förklaringar som har 

framkommit i forskning utifrån de sociokulturella perspektivet som säger att kunskap är något 

som vi skapar tillsammans och som inte överförs mellan olika människor (Lundgren m.fl., 

2017, s. 262). 

4.7 Forskningsetik 

Forskningsetik innebär att man visar respekt och hänsyn för de människor som deltar. Något 

som gäller all datainsamling är individskyddskravet utifrån godkända etiska principer. Detta 

individkrav delas upp i fyra huvudkrav som är till för att skydda individen. Det är 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet som har utarbetat anvisningar för 

forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning. Genom att följa dessa anvisningar kan 
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man öka deltagarnas motivation till att delta mer konstruktivt i undersökningen genom att 

vinna förtroende med visad respekt (Johansson & Svedner, 2010, s. 22–23). 

4.7.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att man ska informera de berörda av den aktuella forskningens 

syfte. Deltagarna ska informeras om villkoren för deras deltagande, att det är helt frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avbryta deras medverkan. I denna förhandsinformation så är 

det viktigt att all information som kan tänkas påverka villigheten att delta redovisas samt att 

det framgår att insamlade uppgifter inte används till något annat syfte än för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–8). Jag tar hänsyn till detta krav genom att skicka ut ett 

informationsbrev till eleverna och deras vårdnadshavare där jag berättar om undersökningens 

syfte, hur underökningen ska gå tillväga, var resultaten kommer redovisas samt att 

deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan meddela att de inte längre vill delta. Jag 

informerar dessutom eleverna muntligt innan undersökningen.  

4.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har själva rätt att bestämma över 

sin medverkan. Deltagare som väljer att avbryta sin medverkan får inte utsättas för 

påtryckningar eller påverkan och deras val att avbryta ska inte medföra negativa följder för 

dem. I undersökningar med aktivt deltagande ska samtycke alltid inhämtas och är deltagarna 

under 15 år så ska samtycke även inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–

10). Jag uppfyller detta krav i mitt arbete genom att tillsammans med informationsbrevet be 

om vårdnadshavarnas samtycke då eleverna är under 15 år. Eleverna frågas också innan 

undersökningen om deras vilja att delta. De elever som inte vill delta eller inte får 

vårdnadshavarnas samtycke deltar i undervisningen som övriga elever utan att deras svar 

samlas in och används i mitt arbete. Detta medför att de kan delta i undervisningen utan att 

känna påtryckningar eller påverkan att behöva delta i undersökningen.  

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna ska förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Innehåller materialet etiskt känsliga uppgifter så ska 

forskningspersonal underteckna en förbindelse om tystnadsplikt rörande de uppgifterna. 

Personuppgifter får inte lämnas ut till andra än forskningspersonal och all rapportering, både 
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skriftlig och muntlig, måste ske på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda individer 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Jag tar hänsyn till detta krav i mitt arbete genom att inte skriva 

om vilka elever som deltar i undersökningen. Jag skriver inte heller på vilken skola eleverna 

går eller i vilken stad de bor, och den enda faktorn som är mer specifik på individnivå är 

elevernas ålder. På så sätt blir det omöjligt för de som läser mitt arbete och resultaten av min 

undersökning att identifiera enskilda individer. 

4.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas för 

forskningsändamål. De insamlade uppgifterna får inte användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk och att personuppgifter insamlade för forskningsändamål inte får användas 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen. Detta medför att 

uppgifterna inte får lånas ut till exempelvis företag som kan använda uppgifterna om enskilda 

individer i deras marknadsföring och reklam (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Jag uppfyller 

detta nyttjandekrav genom att de uppgifter jag får enbart kommer att användas i mitt arbete 

för att jämföra mina resultat med tidigare beprövad forskning inom samma område. Elevernas 

resultat kommer inte att dokumenteras eller användas vid bedömning av deras kunskap. 

 

Jag följer de forskningsetiska anvisningarna och tar hänsyn till de fyra huvudkraven som är 

till för att skydda individen i min undersökning.  Jag ger dem information om 

undersökningens syfte, upplyser dem om att deras deltagande är helt frivilligt och att deras 

svar behandlas anonymt för utomstående. Jag ber om deras samt deras vårdnadshavares 

samtycke och informerar om deras rätt att närsomhelst avbryta deras deltagande. Genom detta 

så visar jag deltagande elever hänsyn och respekt, vilket forskningsetik handlar om. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt så presenteras svaren på enkäterna från de båda lektionsuppläggen. Resultatet 

redovisas utifrån undersökningens syfte som handlar om förståelse av upplästa faktatexter hos 

elever i tidiga skolår och om förståelsen av innehållet skiljer sig åt vid jämförelse mellan 

undervisning med stöd av digitala verktyg och analogt undervisningsmaterial. Resultaten 

kommer att redovisas fråga för fråga utifrån de båda lektionstillfällena. Varje fråga har 48 svar 

och kommer att redovisas som antal rätt och antal fel. 

5.1 Lektion – digitala verktyg 

Denna lektion handlade om Ilon Wikland. Presentationen skedde med hjälp av ett digitalt 

bildspel på smartboarden, Grej of the day.  

5.1.1 Fråga 1  

 

Den första frågan handlade om var Ilon växte upp eller var hon föddes. Av de 48 svaren så var 

43 stycken rätt, vilket innebär 89,5 % av eleverna hade rätt på denna uppgift. Jag tolkar det 

som att antalet rätt svar var så pass högt beror på att eleverna var intresserade av den karta 

som visades och de vågade ställa frågor och dela med sig av sina funderingar. 
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5.1.2 Fråga 2 

 

 

På den andra frågan som handlade om varför Ilon var tvungen att flytta till Sverige så svarade 

44 (91,67%) av eleverna rätt. Här tolkar jag det också som att elevernas svar speglar det 

intresse och engagemang som de visade när denna frågas del redovisades och pratades om. 

 

5.1.3 Fråga 3 

 

Den tredje frågan om Ilon Wikland handlade om att eleverna skulle nämna tre barnboksfigurer 

som hon har illustrerat. I presentationen så nämndes det 6 stycken olika figurer. 20 av 

eleverna (41,67%) kunde namnge minst tre stycken. Av de elever som svarat felaktigt så 
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kunde 20 elever (41,67%) namnge två, 5 elever (10,4%) namnge en figur medan 3 elever 

(6,25 %) inte kunde namnge någon av de 6 barnboksfigurerna. Vid denna fråga så tolkar jag 

svaren utifrån att eleverna hade förkunskaper och kände till de flesta av de barnboksfigurer 

som presenterades. 

5.1.4 Fråga 4 

 

Fråga fyra var att eleverna skulle berätta vad det betyder att man illustrerar någonting. Här 

svarade 28 elever (58,33%) rätt. Här skiljde sig antalet rätt jämfört med övriga frågor 

tillhörande denna faktatext, det tolkar jag som att elevernas förkunskaper om vad en illustratör 

är inte var så stora. Det var ett tidigare okänt begrepp för många elever, 
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5.1.5 Fråga 5 

 

 

Den sista frågan om Ilon Wikland handlade om vilken känd författare som hon samarbetat 

allra mest med och som skrivit om de barnboksfigurer som Ilon främst förknippas med. Här 

svarade 42 av eleverna (87,5%) rätt. Jag tolkar det stora antal rätt som att Astrid Lindgren är 

ett välbekant namn för eleverna sedan tidigare, vilket medför att det kan bli lättare att komma 

ihåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Deltagare

Fråga 5 - Digital

Rätt svar Fel svar



 

24 

5.2 Lektion – analogt undervisningsmaterial 

Detta lektionsupplägg handlade om Elsa Beskow. Presentationen om Elsa skedde genom 

analog undervisning med hjälp av whiteboarden och fysiska böcker. 

5.2.1 Fråga 1 

 

På den första frågan som handlade om var Elsa föddes så svarade 40 elever (83,33%) rätt. 

Trots att inte eleverna fick se någon karta här så är antalet rätt väldigt många och jag tolkar 

det som att Stockholm, som var svaret, är en välbekant stad för de flesta barnen vilket kan 

medföra det stora antalet rätt.    
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5.2.2 Fråga 2 

 

Den andra frågan om Elsa handlade o vad som hände i hennes liv när hon var 15 år. På denna 

fråga så svarade 35 elever (72,9%) rätt. Här är antalet rätta svar relativt högt, det tolkar jag 

som att den händelsen var något som väckte känslor hos barnen även om det inte blev så stora 

diskussioner. Elsas pappa dog när hon var 15 år. 

5.2.3 Fråga 3 

 

Den tredje frågan handlade om vilka böcker som Elsa har skrivit. Eleverna fick i uppgift att 

namnge 3 olika böcker. Under lektionen så visades och nämndes 6 olika böcker. 13 av 

eleverna (27 %) kunde namnge minst 3. Av de som inte kunde namnge tre böcker så kunde 7 
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elever (14,58%) namnge två, 20 elever (41,67%) kunde namnge en bok medan 8 elever 

(16,67%) inte kunde namnge någon bok. Här visade sig en skillnad på övriga frågor genom ett 

litet antal rätta svar. Jag tolkar det som att eleverna inte har någon förkunskap och är inte 

bekanta med Elsa Beskows böcker sedan tidigare. 

5.2.4 Fråga 4 

 

På den fjärde frågan som handlade om vad en författare gör så svarade 40 elever (83,33%) 

rätt. Här tolkar jag det stora antalet rätta svar som att många elever visste sedan innan vad en 

författare gör. 
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5.2.5 Fråga 5 

 

Den femte och sista frågan om Elsa handlade om vilket yrke som hon hade innan hon blev 

författare. Här svarade 19 elever (39,6%) rätt. Det låga antalet rätt på denna fråga tolkar jag 

som att eleverna visade inget större intresse när detta presenterades, utan det blev som lite 

fakta i mängden. 
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6. Analys av resultat 

I denna undersökning har 48 elever deltagit och till varje faktatext fanns det fem frågor att 

besvara. Det innebär att det blev 240 svar till vardera faktatexten och lektionsupplägg. Då mitt 

urval är ett bekvämlighetsurval och inte kan generalisera hela Sveriges förstaklassare så 

speglar resultaten bara den specifikt undersökta gruppen (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, 

s. 86). Jag har inte heller valt att skilja på pojkar och flickors resultat då jag inte såg någon 

märkbar skillnad och det då inte visade sig vara relevant för denna undersöknings resultat. 

Med utgångspunkt av min frågeställning så följer i detta avsnitt en analys av det empiriska 

materialet från enkätsvaren. Från och med nu så kommer jag utgå från och koncentrera mig på 

svaren tillhörande fråga 2 och 3 från de båda lektionstillfällena.  

6.1 Kommunikation och samlärande 

 Jag kommer presentera det utifrån det sociokulturella perspektivet. Anledningen till att jag 

valt detta perspektiv är att språket, kommunikation och användandet av artefakter är centrala 

delar (Lundgren m.fl., 2017, s. 261–264). I denna undersökning så utgörs artefakterna av 

barnböckerna och smartboarden. Det sociokulturella perspektivet betonar också att vikten av 

det sociala samspelet för lärande och utveckling (Lundgren m.fl., 2017, s. 262). Vid första 

faktatexten som presenterades med hjälp av digitalt verktyg så var antalet rätt 177 av 240 

(73,75%) och vid andra det andra lektionsupplägget med analogt undervisningsmaterial så var 

antalet rätta svar 147 av 240 (61,25%). Resultaten visade sig vara lite bättre när 

presentationen skedde med hjälp av ett bildspel på smartboarden än vid tillfället med analogt 

undervisningsmaterial. Eleverna var mer delaktiga och ställde mer frågor till bilderna som 

visades på smartboarden än vid tillfället då jag hade böcker att visa upp. Här kan en koppling 

ske till det sociokulturella perspektivet där interaktion och kommunikation är grunden till 

lärande och utveckling. Bilden av lärande i detta perspektiv är att kunskap inte är något som 

överförs mellan människor utan något som vi deltar i och skapar gemensamt (Lundgren m.fl., 

2017, s. 262). 

6.2 Förförståelse och identifiering 

Ännu större skillnad mellan de båda lektionstillfällena hade det blivit om fråga 3 i de båda 

enkäterna hade ändrats till att eleverna skulle namnge 2 figurer/böcker istället för 3. Då hade 

antalet rätt vid den digitala undervisningen varit 197 rätt av 240 (82 %) medan resultatet vid 

den enkäten som tillhör det analoga undervisningsmaterialet hade varit 160 rätt av 240 
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(66,67%). Här är en faktor att eleverna har en större förkunskap och igenkänningsfaktor hos 

de barnboksfigurer som presenterades vid det första lektionstillfället. För att få barn mer 

intresserade så framhåller Axelsson & Jönsson (2009) behovet av identifikation, att ett barn 

behöver känna igen sig i texterna. Det tycks lättare att identifiera sig med barnkaraktärer i 

samma ålder som barnet själv befinner sig i (Axelsson & Jönsson, 2016, s. 74), Den 

identifikationsfaktorn finns ofta i Astrid Lindgrens barnboksfigurer vilket kan leda till att 

barnens intresse ökar och därmed förståelsen och hur väl de kommer ihåg det de fått uppläst 

för sig. Här tolkar jag de goda resultaten från lektionen med digitala verktyg som att eleverna 

hade en större förkunskap eller förförståelse och en större igenkänningsfaktor jämfört med 

ämnet som behandlades och presenterades med hjälp av analogt undervisningsmaterial. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt så diskuteras undersökningens metodval och genomförande. Därefter diskuteras 

undersökningens resultat utifrån syfte och frågeställning samt diskuteras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

och förslag till vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån denna undersöknings syfte, som var att undersöka om det finns skillnader i elevernas 

förståelse av upplästa faktatexter om man tar hjälp av digitala verktyg eller använder sig av 

analogt undervisningsmaterial, så har jag valt att använda mig av en enkät. Jag har sedan gjort 

en textanalys av svaren för att kunna se hur väl eleverna har förstått och kunnat svara på 

frågorna. För att kunna likställa svårighetsgraden på frågorna till de båda 

undervisningstillfällena så tog jag, som Dimenäs (2007, s. 231) förespråkar, hjälp av en 

kunnig och vetenskapligt kunnig person. Trots detta så fann jag det svårt att hitta frågor och 

texter där eleverna kunde förväntas ha samma förkunskaper om de båda ämnena. Dimenäs 

(2007 s. 87) anser att en fördel med denna metod var att jag fanns på plats i klassrummet och 

fanns tillgänglig för att kunna besvara eventuella oklarheter och frågor från eleverna samt att 

jag kunde kontrollera att eleverna svarade och alla svar samlades in på ett korrekt sätt. En 

svaghet som jag upptäckte var att i denna tidiga ålder så är de på väldigt olika stadier i deras 

skrivutveckling, detta kan innebära att eleverna hämmas och därmed inte svarar på frågorna 

som de kanske hade kunnat göra om det skedde muntligt. En möjlig lösning på det problemet 

i en framtida liknande undersökning skulle kunna vara att man genomförde enkäten digitalt 

via exempelvis en surfplatta. Förutom att det underlättar skrivandet så skulle man även kunna 

läsa in sina svar via talsyntes. Denna lösning var inte möjlig eller aktuell i denna 

undersökning då det inte fanns de resurserna på den aktuella skolan. En digital enkät skulle 

även ha underlättat sammanställningen av svaren, men just i denna undersökning som är 

relativt lite så var inte tidsförlusten av att sammanställa för hand så stor. Enkätens utformning 

som inte innehöll några öppna frågor, vilket innebär utrymme för egna tolkningar, innebar 

även det att bearbetning för hand inte blev så arbetsam och inte heller så svår att sammanställa 

som den blivit med öppna frågor (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 91). 

En annan fördel med denna metod var att jag redan känner eleverna som deltog i 

undersökningen. Genom att ha en relation till eleverna och veta vilka undervisningsupplägg 
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de är vana vid så kan kunde jag skapa en positiv och öppen klassrumsmiljö. Taube ser detta 

som en viktig faktor där ett klassrum som är tillåtande och accepterande skapar ett 

inlärningsvänligt klimat. Eleven är beroende av sin omgivning och sin lärare för att känna 

trygghet och därmed kunna ta till sig kunskap på ett bättre sätt (Taube, 2013, s. 109–111). En 

faktor som däremot kan missgynna elevers inlärning är storleken på gruppen vid 

undervisningstillfället. Om möjlighet hade funnits så skulle jag föredragit att genomföra 

denna undersökning i mindre grupper, till exempel i halvklass om 12 elever. Det är viktigt att 

eleverna får tillfälle att lyssna till läsning i mindre grupper då den mer intima interaktionen 

mellan eleverna samt mellan elev och lärare främjar olika aspekter i elevernas utveckling av 

förståelse (Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 141–143). 

Om mer tid funnits så skulle jag kunnat använda mig av ytterligare en metod för att undersöka 

min frågeställning. Denscombe (2016, s. 213) nämner likväl som Dimenäs (2007, s. 231) att 

metodkombination eller triangulering ökar validiteten och pålitligheten i en undersökning. 

Den metod som i detta fall skulle kunna varit aktuell är intervjuer med eleverna, detta för att 

få en djupare kunskap om hur eleverna uppfattar och förstår texten. Denna metod är 

tidskrävande och ställer stora krav på den som ska utföra intervjun. Man ska ha en vana så att 

man inte leder samtalet i någon riktning och inte blandar in sin egen förförståelse när man 

sedan tolkar och analyserar deltagarnas svar (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 52–57). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

När jag sammanfattar de insamlade resultaten av de båda enkäterna så drar jag slutsatsen att 

det är ett bra resultat och att eleverna har goda kunskaper i förståelse av upplästa texter. 

Resultatet hade givetvis varit annorlunda om enkäten hade behandlat en högre nivå av 

förståelse, att kunna läsa mellan raderna eller bortom raderna. Detta innebär att man tolkar 

texten genom att dra egna slutsatser utifrån ledtrådar i texten och egna erfarenheter. Man tar 

även hjälp av egen fantasi och tidigare kunskap för att fylla i information som inte direkt 

uttrycks (Norén, 2018, s. 172). Men i linje med aktuella kunskapskrav för årskurs 1 så testade 

denna undersökning läsförståelsen på raderna. Istället så ville jag undersöka om förståelsen 

skiljdes sig åt vid användning av bildspel via digitala verktyg jämfört med användning av 

analogt undervisningsmaterial. Resultaten i min undersökning visar att antal rätt svar och 
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därmed förståelsen visade sig vara bättre när undervisningen bedrevs medhjälp av digitala 

verktyg. 

7.2.1 Kommunikation och samlärande 

Det kan finnas många olika förklaringar till att resultatet blev så. För ser man till annan 

forskning, som Rasmusson (2015) utfört, där hon jämför läsförståelse vid läsning av digitala 

texter kontra traditionellt tryckta texter så visar det att elever som läser tryckta texter uppnår 

bättre läsförståelse. Här ser hon att en anledning då kan vara att eleverna måste använda 

kognitiva resurser till att navigera i den digitala texten som annars kunde ha gått till att förstå 

texten bättre (Rasmusson, 2015, s. 50–51). 

Chambers menar att det är viktigt att man som uppläsare av text är väl insatt i det ämnet som 

man behandlar (Chambers, 2011, s. 121). Detta lyfter även Håkansson & Sundberg fram som 

en viktig faktor för elevers lärande. De menar att med goda ämneskunskaper och större 

förståelse för ämnesinnehållet i kombination med goda undervisningskvaliteter så ökar man 

elevers yt- och djuplärande (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 167–169). Pihlgren (2017, s. 5) 

påtalar vikten av att förbereda eleverna på textens svåra begrepp och dess innehåll så att de 

förstår cirka 75 % av innehållsorden så de kan tillgodogöra sig texten. Detta kopplar jag 

samman med den viktiga ämneskunskap och goda undervisningskvaliteter, som nämns innan, 

som en mer kompetent lärare bör ha. För att koppla de tankarna till resultatet av min 

undersökning så kan jag dra paralleller till undervisningstillfället med digitala verktyg. För att 

kunna genomföra en presentation av en faktatext med hjälp av bildspel innehållandes endast 

stödord så krävs det att man är väl inläst på texten och ämnet. De menar vidare att dessa 

expertlärare, som de kallar de lärare med hög yrkeskompetens och erfarenhet, handlar mer 

intuitivt och har en högre problemlösningskompetens jämfört med mer oerfarna lärare som 

gärna håller sig till givna strukturer (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 181-182). Denna 

kompetens menar jag att det bidrar till att man kan anpassa sin undervisning och högläsning 

och inte begränsa sig till fasta strukturer som det kan innebära att läsa upp en text. Man kan 

göra texten och upplevelsen för eleverna mer levande och inspirerande. När man återberättar 

en text med egna ord, eller läsberättar som Pihlgren benämner det, så kan man underlätta 

elevernas förståelse och därmed kan man skapa som en bro mellan det vardagliga språket och 

det abstrakta. Detta gäller främst faktatexter som är lite mer komplicerade (Pihlgren, 2017b, s. 

5). Detta ser jag vara en orsak till min undersöknings resultat. När jag genomförde lektionen 
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med hjälp av bildspelet så blev det mer levande vilket kan ha fångat elevernas intresse mer.  

Denna tanke får stöd av Wolf som menar att ” en levande uppläsning, där åhörarna kan 

koncentrera sig på rösten, miner och gester är något som vi alla ska sträva efter” (Wolf, 2004, 

s. 66). Denna slutsats om lärarens retoriska förmåga att fånga intresset och skapa engagemang 

hos åhörarna bidrar till det positiva resultatet på lektionen som skedde med hjälp av digitala 

verktyg får också stöd i de grundtankar som finns bakom formatet Grej of the day. Där så 

skapas ett intresse med en faktadel, lite kuriosa och med återberättande. Tanken är att skapa 

ett tillfälle och ett sammanhang där elever lär sig tillsammans och skapar utifrån dessa 

förutsättningar ny kunskap, detta utifrån Vygotskijs grundtankar om hur språket är den 

ledande artefakten för människans kunskapsinhämtning (Lundgren m.fl., 2017, s. 252-256). 

7.2.2 Förförståelse och identifiering 

I min undersökning så testas egentligen hörförståelsen och inte läsförståelsen och här finns det 

andra faktorer som spelar in för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskap och förståelse. En 

viktig del av att kunna förstå de upplästa texterna är att ha en god förförståelse det aktuella 

ämnet. När jag ser till svaren och resultaten av min undersökning så ser jag att vissa elever har 

bättre förkunskaper och förförståelse än andra elever. Genom att det uppkommer diskussioner 

i samband med lektionen och berättandet, framförallt vid lektionen som hölls med hjälp av 

digitala verktyg, så drar jag slutsatsen att de goda resultaten hos så många elever kan förklaras 

med hjälp av den proximala utvecklingszonen som Vygotskij benämner den (Gibbons, 2009, 

s. 26). Han förklarar det som att det är den utvecklingszon där människan är känslig för 

instruktioner och förklaringar och en mer kompetent person kan vägleda den lärande hur man 

ska använda ett kulturellt redskap. Den mer erfarna ställer frågor som fäster uppmärksamhet 

på det som är viktigt vilket leder lärandet framåt (Lundgren m.fl., 2017, s. 260). Jag kopplar 

dessa tankar och Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen till min 

undersöknings resultat på det sätt att de diskussioner och frågeställningar som uppkom var 

grundade på elever med mer förförståelse som kunde ställa frågor om det som var relevant 

och viktig kunskap i texterna, de representerade de mer erfarna personerna som förde lärandet 

framåt för sina klasskamrater som saknade samma förförståelse. En annan viktig del i 

elevernas intresse och engagemang för både upplästa och lästa texter är att de känner att de 

kan identifiera sig med ämnet och handlingen (Axelsson & Jönsson, 2016, s. 74). Ett sätt att 

uppnå är det som Chambers menar är så viktigt, att eleverna måste få vara delaktiga i val av 

texter och ämnen (Chambers, 2011, s. 94). Denna aspekt påtalar även Alatalo som säger att 
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elevers inflytande av valet av texter ökar deras lust att lära och engagemang (Alatalo, 2016, s. 

90). Lindö (2005) hänvisar till ett projekt, Listiga Räven, och lyfter där fram i sin utvärdering 

förklaringar till de goda resultat i barnens läs- och skrivutveckling som blev. De hade ett stort 

inflytande av meningsfulla och elevnära texter och integrering av både lästa och upplästa 

texter. De hade fokus på innehåll istället för form vilket gav motiverade elever (Lindö, 2005, 

s. 87). Även detta projekt påvisar hur viktigt det är med texter och berättelser som har ett 

meningsfullt innehåll och handling, som barnen kan identifiera sig med för att skapa ett 

intresse för att läsa. För att koppla detta till mitt resultat menar jag att eleverna har en stor 

igenkänningsfaktor och kan identifiera sig med Astrid Lindgrens barnboksfigurer som Ilon 

Wikland har illustrerat, vilket lektionen som genomfördes med hjälp av digitala verktyg 

handlade om. Detta anser jag kan vara en bidragande orsak till det goda resultatet. Här tar jag 

stöd av mina slutsatser hos (Axelsson & Jönsson, 2016, s. 74) som menar att elever skapar ett 

större intresse och engagemang för texter där de kan identifiera sig med barnboksfigurer som 

är i samma ålder som barnen själva. De flesta av barnbokskaraktärerna är i aktuell ålder som 

elever i de tidiga skolåren och därmed så skapas ett vidare intresse och resultaten blir bättre 

när det gäller att kunna återberätta och återge uppläst text. 

7.3 Slutsatser 

Utifrån syftet med min undersökning, som är att undersöka om förståelsen av upplästa 

faktatexter skiljer sig åt hos elever i de tidiga skolåren när man använder digitala verktyg 

jämfört med analogt undervisningsmaterial, så tycker jag att jag har fått svar på min 

frågeställning. Jag har jag kommit fram till att resultaten är aningen bättre när digitala verktyg 

används. Då jag inte funnit så mycket tidigare forskning som jämför just denna frågeställning 

så har jag tolkat, analyserat och kommit fram till slutsatser som att digitala verktyg i sig självt 

inte tenderar att påverka resultatet, utan det behövs kompetens hos läraren för att kunna 

hantera dessa verktyg tillsammans med en genomtänkt pedagogik. Lärarens pedagogiska 

kompetens, ämneskunskap för innehållet samt kunskap om hantering av digitala verktyg 

samspelar för att kunna uppnå framgångsrik undervisning och stor kunskapsutveckling hos 

eleverna. Jag ser behovet av ytterligare forskning som belyser sambandet mellan användandet 

av digitala verktyg och elevers lärande. I och med att digitaliseringen tar allt större plats i 

Lgr11 så är det bråttom med denna vidare forskning. 

 



 

35 

Referenser 
 

Alatalo, T. (2016). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups. 

Axelsson, M., & Jönsson, K. (2016). Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och 

samtala om texter i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Chambers, A. (2011). Böcker inom och omkring oss (K. Kuick, Övers.). Huddinge: X 

Publishing. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dimenäs, J., & Björkdahl Ordell, S. (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - veten-

skapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Dominković, K., Eriksson, Y., & Fellenius, K. (2006). Läsa högt för barn. Lund: Studentlitte-

ratur. 

Erixon, P.-O. (2012). Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv. I Att läsa 

och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 (s. 179–195). 

Umeå. 

Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. Stock-

holm: Natur & kultur. 

Gibbons, P. (2009). Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Harvey, S., & Goudvis, A. (2000). Strategies that works: Teaching Comprehension to En-

hance Understanding (1st Ed.). Portland: ME: Stenhouse. 

Hermansson, M. (2018). mickehermansson.wixsite.com/mickehermansson/grej-of-the-day. 

Hämtad från https://mickehermansson.wixsite.com/mickehermansson/grej-of-the-day 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk 

och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kun-

skapsföretaget. 

Lindö, R. (2005). Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma lit-

teraturläsningens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & kultur. 

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning : [grundbok för lä-

rare]. Stockholm: Natur & kultur. 



 

36 

Nationalencyklopedin (2019). Hämtad 2019-03-20, från http://www.ne.se/lang/sakprosa 

Norén, S. (2018). Lära barn att läsa : vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförstå-

else. Stockholm: LegiLexi. 

Patel, R., & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder: : att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, U.-B. (2018). Läsförståelse. I S. Norén (Red.), Lära barn att läsa: vägen från fonolo-

gisk medvetenhet till god läsförståelse. Stockholm: LegiLexi. 

Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (2014). Perspektiv på lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Pihlgren, A. S. (2017a). Högläsning. Hämtad 13 januari 2019, från Skolverket website: 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larporta-

len/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-be-

ratta/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/M21_fsk_01A_01_hoglas-

ning.docx 

Pihlgren, A. S. (2017b). Högläsning. Hämtad från https://larportalen.skolverket.se 

Rasmusson, M. (2015). Det digitala läsandet - Begrepp, processer och resultat. Hämtad från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770228/FULLTEXT01.pd 

Santoro. (2008). Making the very most of classroom read-alouds to promote comprehension 

and vocubulary. I The Reading Teacher (s. 396–408). 

SFS2010:800. (2010). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2016). Svenska elever bättre i PISA - Skolverket [Text]. Hämtad 24 mars 2019, 

från https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelan-

den/2016-12-06-svenska-elever-battre-i-pisa 

Skolverket. (2017a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : re-

viderad 2017. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

Skolverket. (2017b). PIRLS: internationell studie om läsförmåga hos elever i årskurs 4 - Skol-

verket [Text]. Hämtad 25 mars 2019, från https://www.skolverket.se/skolutveckl-

ing/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsom-

radet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-elever-i-arskurs-4#h-

PIRLS2016Svenskaeleverbattrepaattlasa 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken : bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag. 

Säljö, R. (2011). Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I 

Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr3, 67-82 (s. 67–82). 



 

37 

Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende : psykologiska teorier, empiriska under-

sökningar och pedagogiska konsekvenser. Lund: Studentlitteratur. 

Thurén, T. (2006). Vetenskapsteori för nybörjare... Malmö: Liber AB. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad från http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningse-

tiska_principer_2002.pdf 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellansta-

diet. Stockholm: Natur & kultur. 

Wolf, L. (2004). Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan. Lund: Studentlit-

teratur. 

 

 

 

 

  



 

38 

Bilaga 1 

 
Hej alla vårdnadshavare till elever i årskurs 1 på xxxxxxxxxxxxxx.  

                                                                                                            

Mitt namn är Christian Fredriksson och jag läser till grundlärare F-3 på Karlstads Universitet. 

Jag ska under min sista termin skriva mitt examensarbete inom ämnet svenska. 

I mitt examensarbete kommer jag att göra en undersökning för att jämföra hur elevernas 

förståelse av faktatexter påverkas vid högläsning med storbok och vid högläsning med 

digitala verktyg som stöd. Undersökningen görs inom ramarna för den vanliga 

undervisningen. 

Min fråga till er är om jag får tillåtelse att använda era barns resultat i min undersökning? 

 

Alla svar är naturligtvis helt anonyma och min undersökning följer de etiska riktlinjer som 

finns för examensarbeten. Det är frivilligt att delta, man kan när som helst avbryta sitt 

deltagande, även de elever som får vårdnadshavares medgivande att delta kommer att 

tillfrågas om de vill delta. De elever som inte får vårdnadshavares medgivande kommer även 

de följa den vanliga undervisningen men deras resultat kommer inte användas i mitt 

examensarbete. 

 

Svar lämnas in senast 15/3 

Tack på förhand 

Christian Fredriksson 

 

 

Barnets namn _________________________________________________ 

Får delta   Ja _________ Nej _______ 

 

Datum och ort 

___________________________________ 

 

Vårdnadshavare  Namnförtydligande 

___________________________ ______________________________ 

 

Vårdnadshavare  Namnförtydligande 

___________________________ _______________________________ 
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Bilaga 2 – Ilon Wikland  

 
Frågor till lektion 1  

Hjälp av digitala verktyg, smartboard – Grej of the day 

 

 

1. Var växte Ilon upp, var föddes hon? 

 

2. Varför flyttade hon till Sverige? 

 

3. Nämn 3 kända figurer som hon har illustrerat. 

 

4. Vad betyder det att man illustrerar? 

 

5. Med vilken känd författare samarbetade hon 

mest? 
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Bilaga 3 – Elsa Beskow 

Frågor till lektion 2 

Analog undervisning – böcker och bilder på papper 

 

 

1. Var föddes Elsa? 

 

2. Vad hände när Elsa var 15 år gammal? 

 

3. Nämn 3 böcker som hon skrivit? 

 

4. Vad gör en författare? 

 

5. Vad hade hon för yrke innan hon blev 

författare? 

 

 

 
 

 


