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 Abstrakt 
Läsförståelse har visat sig påverka hur andraspråkselever tillgodogör sig olika 

ämnen i skolan. Syftet med studien var att studera fem andraspråkslärares 

uppfattningar av vad som styr deras undervisning i läsförståelse med elever 

som har svenska som andraspråk i grundskolan. Till studiens bakgrund har en 

kunskapsöversikt, av tidigare forskning och litteratur om lässtrategier och 

metoder som främjar läsförståelse samt miljöns inverkan på den, använts.  

Utifrån syftet formulerades tre forskningsfrågor. Vilken uppfattning har lärarna 

kring betydelsen att arbeta med andraspråkselevers läsförståelse?  Hur 

uppfattar lärarna sitt arbete med att få andraspråkseleverna att tillägna sig både 

språk och ämnesinnehåll? Vilket mål uppfattar lärarna att de har med sin 

undervisning? Ansatsen till studien var att synliggöra kvalitativa likheter och 

skillnader i hur läsförståelse främjas i lärarnas undervisning. Metoden som 

användes var kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer. Resultatet visade 

vikten av att arbeta med läsförståelse både språkligt och innehållsmässigt. En 

mångfald av metoder användes av lärarna för att stärka andraspråkseleverna i 

den här processen. Det viktigaste målet lärarna hade med sin undervisning var 

att andraspråkseleverna skulle kunna hänga med i alla skolämnen, nå målen och 

kunna få betyg. För att uppnå detta behövdes integrering och samarbete mellan 

alla berörda lärare. Tid, träning och trygghet var också viktiga aspekter i arbetet. 

Nyckelord: andraspråksinlärning, inlärningsstrategier, läsförståelse, textförståelse, 

undervisningsmetoder 
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Förord  

Under min utbildning inom lärarprogrammet har jag lagt störst fokus på 

undervisning som gäller andraspråkselever, deras förutsättningar och 

undervisningsmetoder som rör dem. Detta på grund av att jag har svenska som 

andraspråk som specialisering och jag har även valt att lägga delar av min 

verksamhetsförlagda undervisning (VFU) i förberedelseklass för nyanlända 

utrikesfödda elever. Jag har i kontakten med dessa elever uppmärksammat 

deras svårigheter att komma ikapp sina klasskamrater, särskilt i läsämnena och 

därför börjat reflektera över hur deras läsförståelse påverkar och hur man kan 

arbeta med dessa elever för att underlätta för dem. Läsförståelse berör 

egentligen alla elever och inte bara dem med ett annat modersmål. Det behövs 

också inom alla skolämnen och även senare i det vardagliga livet samt i 

yrkeslivet då läsning och förståelse av skriftspråket är en del av de flesta 

samhälleliga kontexter idag. 

 

Jag vill här också rikta ett stort tack till min handledare Catharina Höijer som 

stöttat och pushat mig att komma vidare i mitt arbete, utan hennes uppmuntran 

skulle jag kanske aldrig tagit mig igenom detta. 
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 Inledning  
I PISA 2012 framgår att svenska 15-åringars förmåga till läsförståelse sjunkit 

väldigt sedan undersökningen genomfördes 2009 och för första gången 

presterar svenska elever under OECD-genomsnittet (Skolverket 2013).  

Ett stort problem för andraspråkselever är att de både ska försöka ta in det nya 

språket samtidigt som de ska lära sig andra skolämnen på det samma och då 

spelar läsförståelsen en stor och avgörande roll. 

Regeringen har överlämnat en proposition med nya förslag till ändring i 

skollagen för nyanlända elever, 2014/15:45, ”Utbildning för nyanlända elever – 

mottagande och skolgång”, till riksdagen och lagändringarna föreslås träda i 

kraft 1 januari 2016. Sammanfattningsvis innebär förslaget att: 

En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och utifrån resultatet ska eleven 

placeras i lämplig årskurs/undervisningsgrupp samt undervisningen planeras. 

Detta ska ske inom två månader från att eleven tagits emot i skolväsendet och 

med hänsyn till hans eller hennes ålder, förkunskaper och personliga 

förhållanden i övrigt. Om den nyanlända eleven saknar tillräckliga kunskaper i 

det svenska språket för att kunna följa den ordinarie undervisningen ska eleven 

delvis få undervisas i förberedelseklass. Undervisningen i förberedelseklass ska 

avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i 

den ordinarie undervisningen. Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå 

längre än två år (Regeringen 2014/15:45).  

Fridlund (2011) påpekar, i sin avhandling om undervisning i svenska som 

andraspråk och i förberedelseklasser, att vad som varit utmärkande i 

genomgången av forskning kring ett bästa möjliga bemötande av elevers 

olikheter är att en uppdelad eller åtskild andraspråksundervisning är något som 

riktas skarp kritik mot på den internationella arenan, medan det på den svenska 

och i viss mån den nordiska är något som snarare förespråkas. Detta förhållande 

ter sig förvånande eftersom Sverige och Norden i övrigt har varit och 

fortfarande är ivriga och framträdande förespråkare när det gäller inkludering, 

ett demokratiskt deltagarperspektiv och ”en skola för alla”.  

Eftersom frågor om språk och språkförmåga är aspekter av skolans 

demokratiuppdrag är det alla lärares ansvar, från förskola till högskola, att 

arbeta med detta enligt Bergöö (2009).  Språkutveckling, lärande och identitet 

hör ihop menar Bergöö (2009) vidare.  

För ämnet svenska som andraspråk står det i läroplanen (Lgr 11 2011) bl. a att 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk, 

intresset för att läsa och skriva på svenska ska stimuleras. De ska ges 

förutsättningar att utveckla språket, identiteten och förståelsen för omvärlden 

genom att möta olika typer av texter. 

Hur ser då andraspråkslärarna på den här problematiken? Vilken betydelse 

lägger de i att arbeta med läsförståelse? Vilket mål har de med sitt arbete? Vilka 

strategier och metoder använder de för att arbeta med andraspråkselevernas 

tillägnande av både språk och ämnesinnehåll?  
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 Bakgrund 
I den här delen kommer jag att redovisa en översikt gällande olika strategier för 

språkutvecklande undervisning och stöd för läsförståelse gentemot 

andraspråkselever, vilket är den genomgående benämning jag kommer att 

använda för elever med annat modersmål än svenska oavsett om svenskan är 

deras andra, tredje eller rent av fjärde språk. Inlärningen av andraspråk sker i 

naturlig kommunikation där språket används och är det/de språk som lärs in 

efter tillägnandet av ett förstaspråk, s.k. modersmål (Nationalencyklopedin).  

Jag kommer att gå in på en del av de olika metoder och strategier som är kända 

och används inom området läsförståelse. För att ytterligare belysa förhållanden 

kring elevernas läsförmåga kommer jag även att gå in på aspekter som miljön 

och den övriga interaktionen kring läsaktiviteten.  

Inledningsvis kommer jag att försöka ge en definition av läsförståelsens 

betydelse.  

 

Innebörden av läsförståelse  

Vad innebär det att förstå en text? Det finns olika nivåer av läsförståelse. Det är 

möjligt när man läser, eller lyssnar, att förstå orden men inte innebörden av en 

mening. Det är också möjligt att förstå innebörden av en mening, men inte 

innebörden av en hel text. Enligt Sharp (2004) så har man i tester med 

läsförståelsefrågor ofta försökt att skilja mellan förståelse på dessa nivåer. 

Skillnaderna har alternativt kallats en bottom-up-strategi (hantera bokstäver, 

ord och meningar) och en top-down-strategi, som innebär att hantera större 

enheter i text.  

Forskare är i allmänhet överens om att det inte finns någon perfekt teknik för 

att mäta elevernas förmåga att förstå en text. Resultaten av varje 

bedömningsuppgift ger endast en partiell bild av vad läsaren upplever eller vet 

menar O´donnell (2009). 

 

Läsförståelsens betydelse för inhämtande av kunskap 

Läsförståelsen är en viktig komponent för att eleven ska tillgodogöra sig 

kunskaper i alla skolämnen, särskilt vid inhämtande av kunskap från 

faktatexter. Enligt Reichenberg (2008) ställs det vissa krav på läsningen när det 

handlar om att läsa för att skaffa sig kunskap. Man behöver lära sig skillnaden 

mellan djupläsning, när man läser noggrant för att förstå saker och sökläsning, då 

man letar efter något särskilt i en text – t ex ett specifikt nyckelord för att få fram 

svaret på en fråga. Men man behöver även bli medveten om när man förstår och 

inte förstår en text samt att veta vad man ska göra för att förstå (Reichenberg 

2008): Lundberg 2006). Enligt Lundberg (2006) så består den verkliga 

utmaningen i att upptäcka författarens tanke med textens uppbyggnad, så 

kopplingar mellan olika idéer inom texten kan göras. Vidare anser Lundberg 

(2006) att idéerna i texten också måste kunna kopplas till egna erfarenheter som 

man sedan tidigare har inom området, alltså yttre kopplingar och ledtrådar till 

information utanför texten. Detta behöver eleverna få hjälp med genom 

undervisning i läsning (Lundberg 2006). 
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Strategier för att främja läsförståelse 

Principen för svenska språkets skrift är ett ljudsystem där ett ljud motsvarar en 

bokstav. Därför är det viktigt att ha utvecklat en fonologisk medvetenhet, det 

vill säga att förstå hur ljudsystemet är uppbyggt. Enligt Wedin (2010) kan 

andraspråkselever som inte lärt sig svenskans ljudsystem få problem med att 

uppfatta vissa språkljud vilket kan leda till problem med läsning och skrivning. 

Brister i fonologisk medvetenhet kan också försvåra automatiseringen av läs- 

och skrivförmågan. När ett automatiserat läsande och skrivande inte är uppnått 

är det väsentligt att kunna använda sig av ledtrådar som kunskap om syntax 

(ordföljd etc.) och morfologi (ordböjning och ordbildning) ger. 

Enligt Gibbons (2010) använder läsare sig av tre kunskaper samtidig för att 

förstå en text - semantisk (kunskapen om språkliga uttrycks betydelse), syntaktisk 

(kunskapen om språks uppbyggnad) och grafematisk (kunskapen om sambandet 

ljud – bokstav). Effektiva läsare tar också till andra kunskaper beroende på vad 

de läser och vad de kan om ämnet, så kallad förförståelse. 

 

Utmärkande för en god läsare 

Brink (2009) anser att en god läsare utmärks av att inte bara kunna läsa av ord 

eller hitta enstaka fakta i en text utan även kunna läsa en text av en viss längd, 

kunna överblicka den samt att kunna se helheter och samband i den, att kunna 

läsa på en global nivå och inte bara på en lokal nivå.  

Enligt läsforskaren Lundberg (2006) utgörs en konstruktiv läsare bl. a av att 

kunna överblicka texten och bedöma vad som finns i den samt veta vad som är 

värt att titta närmare på. Man kan läsa viktig information mer noggrant än andra 

delar av texten och försöka koppla ihop olika delar för att få en helhet. Som 

konstruktiv läsare försöker man göra inferenser (läsa mellan raderna) och 

resonerar sig fram till innebörder av okända ord eller söker upp ordet i register 

eller ordbok. Man kan använda strategier för att komma ihåg innehåll, t ex 

stryka under eller markera nyckelord och fraser och repetera dem för sig själv. 

Även att göra anteckningar, sammanfatta och uttrycka med egna ord, ställa 

frågor och försöka att visualisera (se för sin inre syn) är utmärkande drag. Man 

kan övervaka sin läsning och upptäcka när man inte förstår och ändra strategier 

när man upptäcker att förståelsen inte blev som man hoppats. Bedöma om 

texten är korrekt, verkligen sann och om den är viktig för det mål man har med 

läsningen behöver man också kunna. Den konstruktiva läsaren vet att det är 

någon som har skrivit texten och att man kan undra vad denne haft för 

anledning till att uttrycka sig på ett visst sätt och egentligen avsett och kan föra 

en dialog med författaren.  Man ska också kunna planera hur kunskapen från 

texten ska användas. Lundberg (2006) menar att man som lärare kan hjälpa 

eleverna att utveckla detta genom att tänka högt för dem och på så sätt visa hur 

man knyter an till egna erfarenheter. 
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Metoder för att främja läsförståelse 

Att tala om texter 

Det finns olika sätt att tala om en text, det kan göras innan läsningen, under 

läsningen och efter läsningen. Begreppet läsning som en social praktik delar 

Jönsson (2009) upp i två dimensioner som är beroende av varandra och ger kraft 

åt varandra. Den första beskriver hon att den sker tillsammans i klassrummet 

och oftast när läraren läser högt. Bearbetningen sker även den tillsammans. Den 

andra dimensionen handlar om att ta in ett större perspektiv genom läsningen. 

Då handlar det om samhället, där frågor som har med demokrati och social 

rättvisa utgör det huvudsakliga innehållet i texterna som används.  

Vidare menar Jönsson (2009) att det är genom att dela en läsupplevelse och 

bearbeta den kollektivt på olika sätt som elever lär sig bli läsare och skrivare. 

Läsare kan genom att bearbeta en text tillsammans ge stöd åt varandra i arbetet 

med att förstå en text.  Det är i samtalet och i mötet med andras läsning som 

reflektioner över text och innehåll skapas. Samtalet ger även möjligheten att 

upptäcka sina egna tankar likväl som andras.  

Brink (2009) menar att boksamtal är mycket värdefullt för läsförståelse och 

tolkning av längre texter då de erbjuder ett tillfälle att dröja kvar vid en text, 

reflektera kring den och kanske upptäcka strukturer, stilmedel eller faktorer 

som påverkar vår läsförståelse och vår litterära kompetens. En följd av 

boksamtal erbjuder en naturlig utveckling där de tidigare diskussionerna kan 

bli ett stöd för fortsatt läsutveckling. En form av boksamtal är korta samtal som 

även kan ske i helklass där läsningen delas upp i flera delar och man återberättar 

skeenden, förklarar oklarheter eller ställer frågor inför händelseutvecklingen.  

 

Att arbeta med förförståelse – genrepedagogik  

Det är viktigt att eleven förstår de kulturella ramar som avspeglas i de texter 

som ska läsas och de sätt dessa texter hanteras på. Wedin (2010) menar att man 

kan räkna med att det uppfylls av de flesta elever med svenska som modersmål. 

För den som ännu inte har uppnått ett automatiserat läsande och skrivande, är 

det nödvändigt att kunna använda sig av ledtrådar som kunskap om syntax och 

morfologi ger. Liknande problem gäller brister i ordförrådet. Då möjligheter till 

att använda tidigare kunskaper och erfarenheter saknas blir processen mycket 

mer mödosam. 

När ny kunskap kopplas till redan känd kunskap tillgodotas den bäst. I 

Cirkelmodellen, av Kuyumcu (2004) bearbetad till svenska som genrebaserad 

undervisning, läggs stor vikt vid elevernas förförståelse och att kunskapen ska 

ske i dialog mellan lärare och elev samt att det krävs tydlig undervisning om 

genrer och språk. Modellen används stegvis där man först bygger upp kunskap 

om ämnesområdet genom att elevernas kunskaper om ämnet synliggörs. Man 

bygger sedan vidare med kunskap från olika kunskapskällor utifrån några 

frågeställningar man formulerat. Efter att eleverna skaffat sig en relativt stor 

förförståelse både innehållsmässigt och språkligt inom ämnesområdet börjar 

man läsa texter i ämnet. En central utgångspunkt, i enlighet med Kuyumcu 

(2004), är att diskutera vilken social funktion texterna har, vem eller vilka som 
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brukar använda sig av dem och varför, t ex faktatexter som är skrivna för att ge 

information.  

Axelsson (2009) menar att genrepedagogiken är en viktig tillgång för läraren 

när det gäller att stötta elevernas utveckling av textförståelse och 

textproduktion. Den har också betydelse för utveckling av ett metaspråk, för att 

kunna tala om vad som händer och görs. Med tydliga förebilder och med 

språkets funktion i fokus skulle, särskilt, andraspråkselever få ta del av ett antal 

basgenrers uppbyggnad. De blir samtidigt medvetna om de olika språkliga 

valmöjligheter som finns i olika sammanhang samt vilka genrer som är vanliga 

inom olika ämnen. 

 

Att förenkla texten - lättläst 

Enligt Reichenberg (2008) innebär så kallade lättlästa versioner av originaltexter 

inte alltid att texten blir lättare att läsa. Texten kan vara hälften så lång som 

originaltexten men ändå i stort sett rymma samma innehåll. Då har författarna 

tvingats hoppa över en mängd tankeled, så kallat murbruk. För att eleverna ska 

få någon behållning av en sådan text behöver de ha goda förkunskaper om det 

som texten berör. Ett annat problem med lättlästa texter är att det är svårt att 

ställa annat än faktafrågor på innehållet, där frågor och svar går att hämta 

ordagrant ur texten. Då dessa texter oftast saknar ledtrådar som murbruk ger 

blir det svårt att ställa inferensfrågor, där det förväntas att kunna dra slutsatser, 

reflektera och läsa mellan raderna. En avskalad text riskerar också att leda till 

bristande engagemang från läsaren. Korta meningar kan även leda till 

utantillinlärning där eleverna kan rabbla upp detaljer men kanske ändå inte har 

förstått innehållet. Särskilt bland andraspråksinlärare som ofta kommer från 

länder med en annan syn på lärande och kunskap kan detta förekomma. 

Däremot framhåller Reichenberg (2008) att texter som istället byggs ut, där inte 

enbart texten utan också meningarna görs längre, med omväxlande längre och 

kortare meningar ger texten rytm. Där meningarna binds samman med 

murbruk så framgår orsakssambanden tydligare, t ex: 

 
”Ju fler skepp som kom, desto mer tjänade staten”, ”Det var viktigt för en stat att ha 

många handelsskepp, för då kunde man …”, ”Därför ville alla stater vid Medelhavet 

…”, ”Kartagerna ville bestämma över handeln i västra Medelhavet och därför …” 

(Reichenberg, 2008, s 50). 

 

Reichenbergs (2008) argument om texter som byggs ut förstärks även av en 

forskningsstudie, av kvantitativ metod, gjord av O’Donnell (2009). O’Donnell 

(2009) provade att använda textutarbetandet som ett anpassat alternativ för 

litterära texter i en medelaktiv spanska som andraspråkskurs. Studien var 

utformad för att mäta vilken påverkan pedagogiskt anpassade texter hade på 

läsförståelse och ordförråd. Den baserades på antagandet att andraspråksläsare 

med begränsade språkkunskaper ofta har otillräcklig språklig och kulturell 

kompetens för att framgångsrikt förstå mycket av originalmaterialet som 

presenteras för dem. Specifikt för denna forskning är att effekten bedömdes 

omedelbart efter att andraspråksläsarna hade läst korta, litterära texter på 

original basis. Här framkom rön om att pedagogisk anpassning i form av 
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textutarbetande kan tjäna till att främja studenternas förståelse och ordförråd 

utan att radikalt förändra funktionerna i den modersmålsdiskurs som finns i 

litterära originalverk. Särskilt mätte denna forskning om det fanns en 

kvantitativ skillnad mellan den mängd textbaserad information som de kunde 

minnas efter att ha läst icke anpassade versioner av tre korta litterära stycken 

jämfört med mängden information de kom ihåg efter att ha läst samma texter 

med genomarbetade anpassningar. Studenternas förmåga att korrekt identifiera 

ord och fraser, som visades i både de anpassade och de icke anpassade 

versionerna av de tre texterna omedelbart efter att ha läst, bedömdes också. 

Resultatet i O’Donnells (2009) studie tyder på att genomarbetade anpassningar 

ledde till ökad textförståelse och ordförråd utan att väsentligt behöva förändra 

den språkliga och retoriska strukturen för dessa avläsningar.  

 

Att skriva sig till läsförståelse  

Loggboken möjliggör en kommunikation mellan läraren och den enskilda 

eleven och kan därför enligt Brink (2009) vara extra viktig eftersom eleverna kan 

uttrycka tankar och åsikter som de annars kanske inte vågar ta upp i ett 

gruppsamtal. Den kan också bli ett stöd inför gemensamma samtal då det är 

lättare att säga något och stå för det om man först har fått formulera det i skrift 

för sig själv. 

 

Viewing (Läsning med hjälp av bilder) 

Moses (2013) fann i sin forskningsstudie att elever kunde ta på sig roller som 

deltagare, experter och studerande i den gemensamma klassrumspraktiken 

oavsett förmågan att avkoda text på sitt andraspråk. Studien visar hur tre 

tvåspråkiga elever med olika utvecklad läskunnighet utvecklade 

läsförståelsestrategier genom multimodala texter (kombinerad användning av 

tal/skrift/bild/rörlig bild och sociokulturellt perspektiv på lärande). Den 

utfördes i västra USA på en skola där sjuttiofem procent lärde sig engelska som 

andraspråk.  

Moses (2013) var en deltagande observatör och agerade som alla andra vuxna 

i klassrummet, genom att prata med och läsa med eleverna vid behov. Hon 

observerade elva accepterade läskunnighetsmetoder som används för att 

konstruera mening med faktatexter varav Viewing var den vanligaste.  

Läraren använde en Post-It-lapp för att skriva ner ett "Jag undrar"-uttalande 

om ett fotografi innan han läste den tillhörande bildtexten. Han berättade vad 

han lärt sig från att ha tittat på bilden och läst bildtexten, och han skrev även ner 

detta på en Post-It-lapp under rubriken "Jag lärde mig". Han lät sedan alla elever 

dela sina "Jag undrar"- och "jag lärde mig”-uttalanden som uppstod efter att ha 

tittat på alla fotografier. Läraren skrev ner varje elevs uttalanden på Post-It-

lappar och klistrade upp dem på tavlan. Han använde läskunnighetsmetoder 

som ett verktyg för att konstruera mening, inte som en avkontextualiserad 

färdighet som eleverna måste behärska. Att förstå introduktion till ett kulturellt 

verktyg är viktigt för att förstå den medierade åtgärden. Medierad handling, hur 

människor använder kulturella redskap när de deltar i olika åtgärder för 
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kunskapsbyggande genom sociala interaktioner, måste beaktas inom ramen för 

den särskilda gemenskapspraktiken. De språkliga verktygen får mening genom 

interaktion med andra människor.  

Resultatet i Moses (2013) studie visade att metoden Viewing (stöd av fotografier 

och samtal utifrån dessa) stärkte elevernas självförtroende att utveckla 

lässtrategier och våga ta plats i klassrumssituationer där de skulle visa vad de 

kunde.  

 

Miljöns inverkan på språkinlärning och läsförståelse 

Flerstämmighet och grupprocesser 

Brink (2009) poängterar att den viktigaste frågan om hur man ska utveckla bättre 

läsare och skribenter i skolan är hur man ska arbeta för att nå goda resultat. 

Vidare kritiserar Brink (2009) den dominerande metoden som innebär att elever 

arbetar individuellt och söker kunskap på egen hand med läraren inträdande 

endast när någon elev ber om det. Han betonar betydelsen av en välutbildad och 

aktiv lärare som arbetar intensivt med elevernas förståelse, tolkning och 

skapande av texter, både egna och andras texter, såsom skönlitteratur och 

lärobokstexter såväl som elevtexter. Brink (2009) frågar sig om vi har 

flerstämmighet i klassrummet, som också bl. a förespråkas av norskan Dysthe 

(1996), med vilket man menar en undervisning där röster ställs mot, motsäger 

eller kompletterar varandra så att en ”dialogisk interaktion” kan uppstå (Brink 

2009: Dysthe 1996). Dysthe (1996) menade att ett flerstämmigt klassrum är en 

nödvändighet, inte bara för att eleverna ska lära sig ämnen och att tänka 

självständigt utan också som modell för hur ett demokratiskt samhälle fungerar. 

Brink (2009)  återkopplar till Skolverkets kvalitetsgranskning, Läs- och 

skrivprocessen som ett led i undervisningen, Skolverket (2000), där 

skolinspektörerna noterade att många klassrum var tysta och lugna men att det 

ofta saknades flerstämmighet och grupprocesser. I granskningen 

uppmärksammades också att läraren ofta marginaliserades medan alltför svåra 

lärobokstexter spelade en huvudroll. I slutredovisningen gjorde man därför en 

indelning av skolmiljöerna där den mest gynnsamma, en så kallad A-miljö, 

utmärktes av ämnesintegrerat arbete, en bred läromedelsanvändning med 

biblioteket i en betydelsefull roll. Där elevers och lärares egna erfarenheter var 

en viktig utgångspunkt i arbetet med elevernas självproducerade texter som en 

viktig textkälla. Det var en öppen och befordrande klassrumskultur, även med 

tankeböcker och loggböcker vanligt förekommande liksom ett metaperspektiv 

på skrivprocessen, dvs. att man ville få eleverna att själva reflektera över hur de 

lär sig och skrivandet användes som ett tankeredskap. Ytterligheten, en så 

kallad C-miljö, präglades istället av ämnessegregation och läromedelsdriven 

undervisning. Där var läromedelstexterna ofta svåra och nästan alltid av 

reproducerande karaktär. Det förekom också ensamarbete med förelagda 

uppgifter, där det finns ett korrekt svar på det mesta man gör (Brink 2009: 

Skolverket 2000). 
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Förberedelseklasser 

En central utgångspunkt i avhandlingen av Fridlund (2011) har varit att 

undersöka hur grundskolan hanterar sitt uppdrag om att vara en skola för alla 

med en såväl inkluderande som interkulturell intention samtidigt som vissa 

elever undervisas i ett eget svenskämne med en egen kursplan och andra elever 

undervisas i förberedelseklasser. Elever i förberedelseklasser introduceras i den 

svenska skolans normsystem och undervisas i svenska som andraspråk fram till 

dess de anses färdigförberedda. Därefter börjar de successivt delta i den 

ordinarie undervisningen. 

Fridlund (2011) fann att forskning om särskiljning av elever inom 

skolverksamheter visar att denna ofta får negativa konsekvenser för elevers 

lärande och socialisation och att det till detta kan fogas att i särskilda 

undervisningsgrupper tenderar lärares förväntningar på elevers prestationer att 

vara lägre. I relation till dessa resonemang anser Fridlund (2011) 

undervisningen i svenska som andraspråk som ett eget ämne och i 

förberedelseklasser som något av en anomali. Fridlund (2011) menar vidare att 

man kan fråga sig varför särskiljande lösningar, som visat sig vara 

stigmatiserande och negativa, kommer till användning i relation till vissa elever 

och deras språkutveckling. I stället förespråkar Fridlund (2011) att ett 

inkluderande och interkulturellt perspektiv på språkutveckling skulle kunna 

resultera i en lärandemiljö där alla elever ges tillfälle till interaktion och 

samarbete med varandra utifrån vars och ens förmåga. 
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 Syfte 
Syftet med min studie är att studera fem andraspråkslärares uppfattningar av 

vad som styr deras undervisning i läsförståelse med elever som har svenska som 

andraspråk i grundskolan.  Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: 

 

 Vilken uppfattning har lärarna kring betydelsen att arbeta med 

andraspråkselevers läsförståelse?  

 Hur uppfattar lärarna sitt arbete med att få andraspråkseleverna att 

tillägna sig både språk och ämnesinnehåll?  

 Vilket mål uppfattar lärarna att de har med sin undervisning? 
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 Metod 
Ansats 

För att synliggöra kvalitativa likheter och skillnader i hur läsförståelse främjas 

har jag valt att göra en kvalitativ studie.  Bryman (2011) menar att denna ansats 

lämpar sig väl då man är intresserad av hur en specifik grupp uppfattar och 

tolkar sin verklighet, i det här fallet hur fem andraspråkslärare uppfattar vad 

som styr deras undervisning i läsförståelse med elever som har svenska som 

andraspråk i grundskolan. Många olika uppfattningar om hur främjandet av 

läsförståelse går till gör frågan komplex och styr lärares val av metoder och 

strategier i deras undervisning. 

 

Urval 

Valet av intervjupersoner till studien grundar sig på ett målinriktat urval som 

enligt Bryman (2011) lämpar sig för en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna. I min undersökning valde jag att intervjua fem 

lärare som alla på något sätt arbetar med elever som har svenska som 

andraspråk i grundskolan. Jag valde ut dem från skolor i tre olika kommuner, 

för att kunna belysa eventuella skillnader i förutsättningar utifrån att det dels är 

olika storlekar på kommunerna och dels för att olika kommuner oftast inte har 

elever från samma språkgrupper.  En av lärarna arbetar i en liten kommun. Två 

av de andra lärarna arbetar också i en mindre kommun, men den ena på 

huvudorten i kommunen och den andra på en mindre ort i kommunen. De 

övriga två lärarna arbetar i samma, lite större kommun, och i samma stad.  

 

Datainsamlingsmetod 

Eftersom Kvale & Brinkman (2014) poängterar att samtal är en grundläggande 

form av mänsklig interaktion och att intervjusamtal kan öppna upp för 

undersökningspersonernas synvinkel av sina erfarenheter, känslor och attityder 

i den värld de lever i, så är intervju som redskap användbart för att skaffa 

kunskap om hur någon uppfattar sin situation. Jag har därför använt den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun som verktyg för datainsamling av mitt 

empiriska material. Den definieras av Kvale & Brinkman (2014) som en intervju 

med mål att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 

innebörden av de beskrivna fenomenen. I det här fallet hur fem 

andraspråkslärare uppfattar sitt arbete för att främja läsförståelsen för elever 

med svenska som andraspråk i grundskolan.  

Intervjuer är enligt Bryman (2011) den vanligast förekommande metoden då 

det gäller kvalitativa studier. 

Ett annat skäl till att jag valde just intervju som redskap är, likt Kihlström 

(2007) beskriver, att jag som blivande lärare lär mig använda tekniken i mitt 

kommande yrke eftersom denna kunskap behövs i bemötandet av exempelvis 

eleverna.  
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Intervjuguide 

Jag använde mig av öppna frågor, men ändå med en viss struktur utifrån en i 

förväg utformad intervjuguide (Bilaga 1) där forskningsfrågorna fick vara 

vägledande.  

Eftersom jag i enlighet med kvalitativt inriktad forskning, likt Malmqvist 

(2007) beskriver, varit öppen för de intervjuades tankar så har följdfrågor utifrån 

intervjuguiden blivit olika beroende på de svar informanterna gett, men 

huvudfrågorna har varit desamma i samtliga intervjuer. 

 

Genomförande/Procedur 

Jag tog skriftligt kontakt med mina informanter då de tillfrågades om sitt 

ställningstagande till medverkan i min undersökning. Därefter fick de 

ytterligare information genom ett följebrev, ett så kallat missiv (Bilaga 2), så de 

fick möjlighet att förbereda sig för det intervjun skulle behandla. Jag bestämde 

tid för intervju med de olika lärarna.  

Först gjorde jag en testintervju för att säkerställa att jag ställde rätt frågor för 

att få fram det jag ville veta. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att pröva 

frågorna i förväg, vilket kan göras genom en pilotstudie. Utifrån den intervjun 

utformade jag sedan min intervjuguide. Jag ändrade en del av frågorna från min 

testintervju för att de skulle bli mer valida och ge svar som ligger så nära 

informanternas ”levda erfarenhet” av fenomen i livsvärlden som möjligt, enligt 

Kvale & Brinkman (2014). Jag använde de svar i testintervjun som passade in 

tillsammans med de övriga intervjuerna i resultatdelen.  

Den första intervjun, den så kallade testintervjun, skedde i informantens hem 

eftersom vi känner varandra sedan tidigare och den läraren ville ha det så. Den 

andra, tredje och fjärde skedde per telefon, varav den fjärde under försvårande 

möjligheter att höra då vi satt i varsin bil under intervjun. Den femte och sista 

intervjun utfördes på skolan där den läraren arbetar. Samtliga intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas. Varje intervju tog ungefär 30 – 40 minuter 

i anspråk, utom intervju nummer fyra som tog längre tid tack vare de 

försvårande omständigheterna av ljudkvaliteten. Under den femte intervjun 

skedde ett par avbrott då elever och en annan lärare kom för att fråga om något, 

men den tidsåtgången har räknats bort. 

 

Etiska överväganden 

Enligt God forskningssed, från Vetenskapsrådet (2011), har jag forskningsetiskt 

avidentifierat mina informanter genom att numrera dem istället för namngett 

dem. Jag har vidare ej angett vilket kön de har och varken i vilken kommun eller 

på vilken skola de arbetar. De har informerats om min forskningsuppgifts syfte 

genom ett missiv (Bilaga 2) och de har själva fått bestämma över sin medverkan. 

Likt Bryman (2011) påpekar vara av vikt så har jag försäkrat dem om att de 

insamlade uppgifterna om dem ska ges största möjliga konfidentialitet i och 

med att jag förvarar dem på ett anonymt sätt och så att ingen obehörig ska få 

tillgång till dem. Vidare kommer uppgifterna om dem endast att användas för 

detta forskningsändamål och inte i något kommersiellt syfte. 
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Analysmetod och genomförande 

Val av analysmetod 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet använde jag en 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen är enligt Bryman (2011) en 

”öppen” forskningsmetod där man lätt kan beskriva hur man gjort sitt urval och 

utformat kodningsschema och ett mycket flexibelt tillvägagångssätt som kan 

tillämpas på många olika slag av ostrukturerad information. Nackdelar är å 

andra sidan att det är svårt att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer 

ett visst mått av tolkning från kodarens sida utifrån dennes specifika 

tolkningsgrund då målet också är att koda latent och inte bara manifest innehåll.  

Innehållsanalys handlar i viss mening inte om en forskningsmetod eftersom det 

mer utgör ett angreppssätt vid studiet av dokument och texter än ett verktyg för 

att generera data, så därför valde jag den metoden för att kategorisera mitt 

transkriberade intervjumaterial. 

Genomförande av analys 

Första steget i mitt analysgenomförande var att lyssna igenom varje inspelad 

intervju och skriva ner ordagrant. Jag läste igenom den transkriberade texten 

och sökte efter meningsenheter som jag kodade och skapade kategorier utifrån. 

Enligt Kvale & Brinkman (2014) innebär kodning att man genom att knyta ihop 

ett eller flera nyckelord till ett textsegment senare underlättar identifiering av 

ett uttalande. Då kodning ofta leder till kategorisering innebär det att meningen 

i långa intervjuuttalanden reduceras till några få enkla kategorier. Kvale & 

Brinkman (2014) menar också att kategorisering är en mer systematisk 

begreppsbildning som skapar förutsättningar för kvantifiering.  

Exempel på hur jag kodade är meningsenheterna:  

 det är läsförståelse när det händer någonting hos den som läser  

 det skapar ”aha”  

 du lär dig något eller du känner igen något  

 du förstår att du ska göra något  

 utifrån att det väcker frågor  

som gav koderna händer något, skapar ”aha”, du lär, känner igen, förstår, göra något.  

Dessa koder gav, tillsammans med andra koder, kategorin ”Inlärning och 

tillägnande av olika slags textinnehåll”. Temat utgjordes av min första 

forskningsfråga, som berörde vilken betydelse lärarna lägger i att arbeta med 

läsförståelse, och en annan kategori som kopplades till den var, ”Skapa 

förutsättningar för tillägnande av andra ämnen”. Forskningsfrågorna var 

vägledande för bearbetningen av mitt material och fick rubricera tre teman dit 

de olika kategorierna kunde kopplas.  

Under analysen av mitt intervjumaterial upptäckte jag på en del av 

intervjusvaren att vissa av mina frågor i min intervjuguide bättre passade in 

under ett annat tema än till den forskningsfråga jag hade kopplat den. Därför 

kategoriserade jag svaren utifrån det tema de bäst belyste. T ex frågorna om 

modersmålets betydelse för läsförståelsen som bättre svarade på strategierna för 

lärarnas arbete med både språk och innehåll, som utgör min andra 

forskningsfråga. 
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Vid redovisningen av mitt resultat har jag mestadels citerat lärarna för att mer 

levandegöra materialet. Jag har då försökt att fördela alla lärares synpunkter, 

men en del lärares åsikter kan framträda mer där de varit mest representativa 

för temat i fråga. 

 

Tillförlitlighet 

Jag är medveten om att min generaliserbarhet inte är så hög, då resultatet endast 

gäller för den undersökta gruppen som är en liten undersökningsgrupp och 

endast täcker några verksamheter.  

Det är också svårt att göra en replikation av min undersökning då det som 

observerats och registrerats i min studie är det som jag funnit intressant och valt 

att inrikta mig på. I en kvalitativ undersökning är forskaren själv det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen och det är sällan möjligt att göra en replikation 

enligt Bryman (2011). 
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 Resultat  
I det här kapitlet redogör jag för de resultat jag fått utifrån min studie och jag 

inleder med att kort presentera mina informanter. Därefter går jag in på 

analysen som jag strukturerat upp i olika kategorier under rubricering av varje 

forskningsfråga. 

Presentation av informanterna 

Lärare 1 (test): Arbetar som stödperson i en introduktionsgrupp med nyanlända 

i år 4-6 samt med några elever i år 7, 8 och 9 beroende av behov. Ingen utbildning 

inom svenska som andraspråk men har arbetat med andraspråkselever sedan 

1995/1996 och med läs- och skrivinlärning samt läsförståelse hela tiden. 

Grundskollärarexamen år 1-7, 1994, inriktn. matematik/NO. Vidareutbildning 

inom handikapp och rehabilitering, ett år.  

 

Lärare 2: Arbetar som resurslärare i år 4-6 och med svenska som andraspråk i år 

1-3. Ingen utbildning inom svenska som andraspråk men har arbetat med 

andraspråkselever i c:a 10 år, tidigare i förberedelseklass år 7-9, och med läs- och 

skrivinlärning samt läsförståelse hela tiden. Grundskollärarexamen år 1-3, 1972. 

Ingen vidareutbildning.  

  

Lärare 3: Arbetar i en resurs som liknar förberedelseklass men eleverna är 

inskrivna i respektive ordinarie klass år 7-9 och kommer till resursen mer eller 

mindre utifrån behov. Vidareutbildning i svenska som andraspråk, 45 Hp. Har 

arbetat med andraspråkselever i c:a 5 år och med läs- och skrivinlärning samt 

läsförståelse hela tiden. Grundskollärarexamen år 1-7, 1994, inriktn. matematik, 

NO och bild.  

 

Lärare 4: Arbetar med svenska som andraspråk i resursverksamhet liknande 

förberedelseklass men eleverna är inskrivna i respektive ordinarie klass år 7-9. 

Vidareutbildning i svenska som andraspråk (30 Hp A-kurs, 15 Hp bedömning 

och läs- och skrivutveckling år 7-9). Utbildad i Wittingmetoden, examen hösten 

2013. Arbetat med andraspråkselever år 7-9 i fem år och år 1-6 i ett år och med 

läs- och skrivinlärning samt läsförståelse hela tiden. Grundskollärarexamen år 

1-7, 1994, inriktn. svenska/SO  

 

Lärare 5: Arbetar med svenska som andraspråk i år 7-9 samt som språkstöd för 

tre klasser år 8 med både första- och andraspråkselever. Vidareutbildning 

svenska som andraspråk, 30 Hp, 2009. Arbetat med andraspråkselever i åtta år 

och med läs- och skrivinlärning samt läsförståelse i princip hela tiden. 

Grundskollärarexamen år 4-9, 1979, inriktn. historia/religion. Vidareutbildning 

i engelska, viss specialpedagogisk kompetens, betyg och bedömning, en 

kompletterings-fortutbildning för svenska och SO-ämnen år 1-7 på 90-talet.  
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Vilken uppfattning har lärarna kring betydelsen att arbeta 
med andraspråkselevers läsförståelse? 

Inlärning och tillägnande av olika slags textinnehåll 

Lärarnas uppfattning om elevernas läsförståelse bygger på att eleverna ska 

kunna tillägna sig innehåll och skapa något utifrån det. De ska förstå att göra 

något, kunna förstå och tillgodogöra sig utifrån att det väcker frågor hos dem. 

De ska kunna använda det de lär sig – följa instruktioner osv.  

 
Det är läsförståelse när det händer någonting hos den som läser, det skapar ”aha”, 

du lär dig något eller du känner igen något, du förstår att du ska göra något utifrån 

att det väcker frågor (Lärare 4). 

 

Eleverna ska kunna läsa och förstå innehållet, lära sig och kunna läsa mellan 

raderna, viket inte alltid är så lätt. Ta idiomatiska uttryck t ex eller 

överhuvudtaget när det gäller att läsa där det står ord som inte betyder det de 

annars betyder när de står i ett annat sammanhang. Det blir väldigt komplicerat 

för eleverna som kanske först har lärt sig ordens betydelse separat och sen när 

de står i en text så betyder de inte det utan någonting helt annat. Det är viktigt 

att samtala om detta och förklara för eleverna så att de får reflektera kring det.  

 
De behöver mycket stöd i det, mycket få samtala om, få fundera, för annars tror jag 

att det är jättesvårt. Och det är ännu viktigare ju högre upp de kommer för texterna 

hanterar ju svårare och svårare saker liksom (Lärare 4). 

 

Olika texter kräver olika sätt att läsa, faktatexter är mer autentiska och eleverna 

måste klara av skolspråket. De ska kunna känna igen, koppla till tidigare 

kunskap, beröras och kunna relatera till något mer. De ska förstå att göra något 

utifrån att det väcker frågor. När de kan läsa och tillägna sig innehållet i flera 

dimensioner, förstå och koppla ihop det med det de redan vet och det väcker 

nya frågor beroende på vad det är för text, då har de en läsförståelse. Textens 

budskap är någonting som gör någonting med den som läser. Det kanske inte 

alltid är det som skribenten har avsett men när det gäller faktatexter är det 

viktigt att det är det. Men i en berättelse t ex. kan det vara på ett annat sätt.  

 
Läsförståelse är att kunna läsa en text och förstå innehållet och kunna relatera till 

någonting mera (Lärare 1). 

 

Skapa förutsättningar för tillägnande av andra ämnen 

Att arbeta med andraspråkselevernas läsförståelse anses av de intervjuade 

lärarna vara väldigt viktigt. Läsförståelse är avgörande för att eleverna ska nå 

målen, klara sig i skolan, fixa en utbildning och få betyg och dylikt samt kunna 

förstå sin omvärld. Eleverna behöver få ord och begrepp samt kunskap om hur 

man söker information annars får de svårt i alla ämnen.  
 

Språket är ju som ett kitt i alla ämnen (Lärare 5).  
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Om man inte kan läsförståelsen kan man inte tillgodogöra sig andra ämnen heller. 

Det är lika viktigt att arbeta med alla elevers läsförståelse, men andraspråkseleverna 

måste först lära sig språket (Lärare 2). 

 

Det hänger mycket på språket och läsförståelsen för att eleverna ska kunna 

tillägna sig alla ämnen i skolan. Läsförståelsen är avgörande för att komma in i 

skolämnena, dels för att komma in i olika typer av texter och dels för att kunna 

ta in information. Över huvud taget så är det så med lärande att om det inte sker 

med läsning så sker det ändå på samma sätt ungefär som när man pratar om 

läsförståelse, att det hela tiden handlar om att kunna ta in information och göra 

den till något eget.   

 
Det ska hända någonting inuti, så är det ju oavsett hur du får in information så måste 

du kunna hantera den informationen och reflektera och ställa frågor. Det ser likadant 

ut liksom oavsett om det är någon som berättar för dig eller om du får prova saker. 

Jag tror att kanske just det där med att reflektera och tänka, jag tror att det utvecklar 

tänkandet mycket, just att kunna sätta ord på saker. Då har du en läsförståelse (Lärare 

4). 

 

Sammanfattning: Andraspråkseleverna behöver mycket stöd, tid att få samtala 

och reflektera kring olika texter. Faktatexter är mer autentiska och blir svårare 

och svårare, vilket betyder att eleverna måste kunna läsa och förstå innehållet, 

lära sig och kunna läsa mellan raderna. Andraspråkseleverna måste också lära 

sig språket, skolspråket. Det hänger mycket på språket och läsförståelsen för att 

eleverna ska kunna tillägna sig alla ämnen i skolan. 

 

Hur uppfattar lärarna sitt arbete med att få 
andraspråkseleverna att tillägna sig både språk och 
ämnesinnehåll? 

Förberedande och befästande av kunskaper 

Det är viktigt att sätta sig in i vad eleverna kan och börja där. Man måste 

analysera tillsammans med varje elev vad svårigheterna är. Man behöver ha 

ordförråd, språkförståelse och förståelse av olika genrer även på modersmålet 

så att man redan har ett utvecklat ett ord- och begreppsförråd.  

 
Det kan ju vara så att du har en större läsförståelse om du har ett område som du kan 

identifiera dig med eller som du känner igen på något sätt mot om det är ett väldigt 

främmande område, så är det ju för mig också som är en god läsare. Det är inte lätt 

att läsa om jag ska läsa en text som handlar om avancerade kemiska experiment eller 

vad det nu är för någonting (Lärare 4). 

 

Man måste också titta på vilka ljud som är svåra att uttala och vilka bokstäver 

det är som eleverna kan helt enkelt. För att kunna avkoda och läsa av rätt så kan 

modersmålet ha betydelse för hur man uttalar, t ex när r blir l så är det så klart 

jobbigare att förstå vad man läser. Många språk, till exempel arabiska, har färre 

vokaler och då är t ex u och o väldigt svåra att skilja på. Språkljud som är mer 

likt våra svenska både ljudmässigt och grafemmässigt underlättar alltså.  
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Det finns de som kan läsa väldigt flytande och fort fast de inte förstår någonting och 

sen finns det de som förstår det talade språket mycket bättre men inte kan läsa för de 

kan inte avkoda. Men om jag läser för personen ifråga så kan denne förstå vad jag 

läser. Att man har ordförståelsen men kanske inte kan ljuden riktigt så det blir fel när 

man läser av. Så det är väldigt svårt det där att veta (Lärare 3). 

 

För tillägnande av både språk och innehåll behövs repetition, att jobba med 

samma ord och begrepp mycket och länge och på olika sätt så att eleverna 

verkligen får befästa kunskaperna och bygga upp ordförråd och ljud.  

 
Vi klipper och klistrar och letar bilder som innehåller ljudet a till exempel, samlar ord 

som de uppfattar innehåller ljudet a, jobbar med vokalerna väldigt intensivt och 

skapar kollage med en vokal i taget (Lärare 4).  

 

Eleverna behöver redskap för tänkande, strategier för hur man kan tänka för att 

göra innehållet mer begripligt då man har läst en text. De behöver lära sig att 

om det blir svårigheter så kan de gissa sig till och leta ledtrådar i texten, gå 

tillbaka och se vad det var som stod innan. De behöver öva på att prata med 

andra i gruppen eller en kompis, att samtala om texter med andra.  

 
Det är sådana här saker man måste lära eleverna, eller öva med dem. Och kunna slå 

upp ett ord också i en ordbok. Man kan ta hjälp av bilder och rubriker. Ja, ge dem 

strategier. Det behövs träning i att hitta betydelsebärande ord och jobba med texter 

(Lärare 5). 

 

För att veta om en elev har tillräckligt utvecklad läsförståelse använder lärarna 

sig av elevernas återgivande i olika former, genom samtal och reflektion 

tillsammans, eleverna får skriva och återberätta, skriva fritt och samtala, 

diskutera texter individuellt och i grupp, återberätta, skriva läslogg utifrån egna 

tankar och närmare förklara det man diskuterat. Lärarna använder också tester, 

utifrån gällande direktiv, nationella prov osv. Men det är ändå väldigt svårt för 

lärarna att bedöma läsförståelsen utifrån tester, utan bedömningarna görs mer 

utifrån individuella samtal. 

 
Vi har ju inga tester som att nu ska vi se om du förstår de här, utan det är ju oftast så 

att vi jobbar med att träffa dem individuellt och sitter och diskuterar med dem 

(Lärare 3).  

 

Eleverna får läsa och besvara frågeställningar både med information direkt från 

texter men också fundera själv mer strukturerat dels genom att skriva svar på 

frågor men även muntligt genom ledande frågor.  

 
Så märker man det på dem om de ”fejkar” genom att ställa ledande frågor, eller att 

fråga vidare – Hur tänker du då? Hur menar du då? Eller att be eleven närmare 

förklara det som just har diskuterats (Lärare 1). 
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Talets betydelse för språkutvecklingen och läsförståelsen 

Det är viktigt att börja med det eleverna kan vilket oftast handlar om att jobba 

med det muntliga först. Prata är otroligt viktigt, prata om olika saker, skaffa 

grundläggande ordförråd, spontana samtal utifrån elevernas tillvaro, prata och 

göra charader. Mycket tid läggs på att bygga ordförråd. Med de allra nyaste så 

jobbas det mycket med det muntliga, att prata om olika saker så de får lära sig 

grundläggande ordförråd. Det görs på många olika sätt, genom att spela spel, 

leka och genom praktiska erfarenheter i den mån det går. Det jobbas dels med 

hela språket, alltså ord och prata men också med språket som medel, alltså med 

språkljuden. Man går in på fonetiken och verkligen lyssnar på ljuden.  

 

Vi jobbar med en vokal i taget och lyssnar, hur man kan höra hur det låter 

och hur man gör med munnen och sådana här saker och liksom tålmodigt 

möta det (Lärare 4).  

 

Även då eleverna kommit längre är det viktigt att arbeta med det muntliga, 

mycket genom textsamtal. T ex genom kamratrespons, då man läser varandras 

texter och ger ett omdöme. Då ska omdömet vara en hjälp för den som har 

skrivit. Man ska inte slå ner på det och hitta stavfel och andra tokigheter utan 

främst ge ett positivt omdöme som för texten framåt.  

 

Man ska titta först på – Vad var bra med den här texten? Då kanske innehållet 

var väldigt bra. Och sen att man går till mer detaljer så att säga då och det är 

också någonting som man kan träna eleverna i (Lärare 5).  

 

Diskussioner utifrån gemensam läsning förekommer men förutsätter en trygg 

situation. En del elever utsätter man inte för att läsa högt direkt utan det beror 

på hur trygg situationen är och hur trygga de är med varandra. 

 

Så börjar vi med att läsa texten, antingen får de börja läsa eller så läser jag så 

får de lyssna och så ställer jag frågor och sen börjar vi diskutera (Lärare 1).  

 

Det är också viktigt att man arbetar med texten före, under läsningen och efter. 

Aktiviteter innan läsningen görs för att förbereda eleverna, så de får en slags 

förförståelse av vad texten kommer att beröra. Det kan vara med ord eller att 

bara visa upp boken, titta på bilden på omslaget och fråga – Vad tror ni att det 

här kommer att handla om? Att man också pratar om texten under läsningen 

och även efter stärker förståelsen ytterligare och ger eleverna bekräftelse på det 

de uppfattat. 

 

Så att det är viktigt och det är viktigt i alla ämnen, det här med förförståelse 

och just det här samtalet runt omkring det man har läst, att man känner igen 

vissa bitar och vissa bitar tycker man kanske att åh, vad konstigt det här var, 

så att man kan diskutera kring det – Vad tyckte du och vilken uppfattning 

fick du? (Lärare 5). 
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Att låta eleverna vara delaktiga och ansvariga för textsamtal är också bra träning 

i textförståelse. En av lärarna berättade om en lektion som egentligen handlade 

om att förbereda sig inför den muntliga delen i nationella provet. Eleverna fick 

en varsin text och till uppgift att förbereda sig för att leda ett samtal, leda en 

diskussion med de andra, med en sammanfattning, ställa frågor och berätta vad 

de själva tyckte osv. Lektionen blev mycket lyckad och läraren kunde tydligt se 

hur mycket eleverna hade tillägnat sig.  

 
Jag kunde se på ett väldigt tydligt sätt vilken förmåga de hade att tillägna sig, att 

faktiskt tillägna sig diskussionen, för även om de inte hade förstått texten till hundra 

procent eller kanske så som jag trodde att de skulle göra så kunde de ändå liksom 

leda en bra diskussion så det blev en bra lektion för alla så. Men, jag kunde också se 

jättetydligt hur väl de hade kunnat förstå det de hade läst (Lärare 4). 

 

Mångfald av metoder och material 

Samtliga lärare använder sig av en mängd olika metoder och material för att 

främja andraspråkselevernas språkutveckling och läsförståelse. Man arbetar allt 

ifrån lekfullt och laborativt till att arbeta i böcker och med datorstöd.  

 
Bilder och prylar. Jag har en hel uppsjö med laborativt material, träbitar, järnskrot, 

stenar, plastfigurer, vykort, you name it. Knappar, att sortera. Att sortera saker, 

jämföra och kategorisera, det är ju ett otroligt bra sätt att utveckla 

begreppsbildningen som ska hjälpa läsförståelsen (Lärare 4). 

 

Det är viktigt att blanda teori och praktik så att eleverna får göra saker på olika 

sätt och att det är ett tillåtande klimat. Lärarna använder sig av olika media som 

att fotografera, filma, måla, se på film och även att lyssna på en bok. Det finns 

böcker med tillhörande CD-skivor så att man får höra texten samtidigt som man 

läser. Som en av lärarna uttryckte det, att har man det här yttre och är engagerad 

som lärare så får man också intresserade elever. Medan en annan anammade 

vissa kollegors enkelspåriga katederundervisning. 

 
Det är intressant också, inte bara för läsförståelsen utan för förståelsen över huvud 

taget för språk, då någon kollega ibland kan komma och undra hur Ahmed som sitter 

där i klassen ska förstå vad jag säger nu när han kan så lite svenska och då brukar jag 

fråga: Hur vet du att de andra förstår? Så är det ju, att har man traditionell 

katederundervisning och eleverna sitter tyst så kan man inte bara tro att de förstår 

allting (Lärare 3). 

 

Att använda olika medierade sätt är också viktigt när man ska klargöra något 

som eleverna inte förstår. Internet fungerar ofta som ett bra hjälpmedel för att få 

eleverna att förstå saker, begrepp eller företeelser, då man kan hitta väldigt 

mycket på nätet. Datorer och tillhörande teknik som t ex projektor används ofta 

i de klassrum som har tillgång till det. På Digitala spåret, som är en sida just för 

andraspråkselever, finns upplästa texter och filmsnuttar, där man kan läsa texter 

och svara på frågor digitalt. Även Lexin, som är ett översättningsprogram, och 

lexikon används i sådana sammanhang samt att prata om, resonera kring och 

göra charader om olika saker för att öka förståelsen.   
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Man måste ju använda alla sinnen för att man ska förstå (Lärare 3). 

 

Bilder är också ett användbart redskap på flera sätt, för att öka förståelsen och 

för att bygga upp språkfärdigheterna. Eleverna får berätta om de saker de ser 

på bilderna, enstaka ord och några kanske kan säga en hel mening om bilden. 

Ibland används bildspel som man kan bygga en liten berättelse kring, eller säga 

några meningar om. 

 

Bilder! Det är det bästa som finns, färdiga bilder och rita bilder. Om man inte 

når varandra riktigt då tar man fram ett vitt papper och en penna, hos mig så 

använder vi penna och papper (Lärare 2).  

 

Läsning och skrivning hör ihop och ett sätt att arbeta med sin förståelse av 

läsningen är att t ex skriva läslogg. Ett sätt att skriva läslogg är då eleverna får 

välja ut något ställe i texten som de tycker är speciellt intressant, konstigt eller 

på något sätt utmärkande och som de har tankar om. Läraren som arbetar 

mycket med detta kallar det för ”starka rader”.  Eleverna skriver av, som ett 

citat, precis det ställe i boken som de har fastnat för och sen på den andra halvan 

på sitt skrivpapper eller i sin skrivbok så skriver de sina egna tankar.  

 
Man kanske har varit med om något liknande eller tycker - O, vad hemskt det där 

var, eller – Åh, vad roligt det där var. Så att man har tankar och idéer om vad som 

står. Det är viktigt att man kombinerar läsning och skrivande. Det hör ihop. Att man 

kan lära sig att läsa genom att skriva (Lärare 5). 

 

Förenkling av texter, att försöka göra det mer lättläst för eleverna genom att 

skriva om svåra lärobokstexter, är ett sätt att försöka göra andra skolämnen mer 

tillgängliga för andraspråkseleverna.  

 
I SO och NO får jag försöka att ta utifrån det material vi har och försöka att förenkla, 

genom att försöka skriva om texterna och göra dem lättare för eleverna, göra lättare 

texter (Lärare 1). 

 

Ett annat sätt att hjälpa eleverna till bättre läsförståelse är att arbeta med deras 

förförståelse. För att eleverna ska få en förförståelse används bland annat 

Cirkelmodellen, eller genrepedagogik som det också kallas, vilket går ut på att 

bygga upp kunskap om ett ämnesområde genom olika tillvägagångssätt, läsa 

texter, se filmsnuttar, prata om ämnet och ge förebilder.  

 
Så man får se hur man ska skriva sagor till exempel. Man får se en saga, lyssna på en 

saga, man får läsa en saga och sen att… jag brukar skriva gemensamma texter med 

elevgruppen också, att vi gör tillsammans, hela gruppen (Lärare 5). 

 

Viktigt är också att ta reda på elevernas intressen och utgå från deras vardag så 

man kan hitta texter, litteratur, musik eller vad det nu är för någonting man vill 

utgå ifrån. En av lärarna berättade att många av pojkarna spelar fotboll och när 

de skulle utgå från en bild så valde de en med en fotbollsspelare på. De hade en 
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massa bilder och valde tillsammans ut en bild med just en fotbollsspelare på. 

Utifrån det läste de den lättlästa versionen av  Zlatan-boken. 

 
Då har man ju fångat väldigt många pojkar som är väldigt intresserad av fotboll. 

Väldigt många av dem jag har här är så, fotbollsspelare. Och det har inneburit att de 

har läst, börjat läsa andra böcker också (Lärare 5).  

 

Det är också bra om man själv kan vara en god förebild för eleverna eftersom 

den viktigaste personen i klassrummet är läraren.    

 
Jag tycker det är viktigt att man själv visar att man är intresserad av att läsa och att 

det är viktigt att kunna läsa (Lärare 5). 

 

Sammanfattning: Det är viktigt att sätta sig in i vad eleverna kan och börja där. 

Tillsammans med eleverna analysera vad svårigheterna är och ge dem tid och 

möjlighet att få träna och befästa kunskaper innan man går vidare. Det finns 

inga speciella tillförlitliga tester för att veta om eleverna har uppnått en 

önskvärd läsförståelse, utan det avgörs utifrån elevernas återgivande i olika 

former. T ex genom samtal och reflektioner tillsammans, återberättande genom 

att skriva fritt eller berätta och samtala, diskutera texter individuellt och i grupp, 

skriva läslogg utifrån egna tankar och närmare förklara det man diskuterat. 

Samtalen är också viktiga i själva undervisningen i läsförståelse. Olika former 

av textsamtal är utvecklande för språkinlärningen och läsförståelsen. Många 

olika arbetssätt och metoder används för att främja andraspråkselevernas 

läsförståelse och språkutveckling. Vikten av en engagerad och närvarande 

lärare betonas och att det också är viktigt att sätta sig in i elevernas vardag och 

deras intressen. 

 

Vilket mål uppfattar lärarna att de har med sin 
undervisning?  

Möjliggöra integrering och samverkan mot gemensamma mål 

Det främsta målet med all undervisning i skolan är att alla elever ska nå 

kunskapsmålen. Man strävar mot målen men om man tittar på individen är det 

inte säkert att alla kommer att nå betygen, särskilt inte en del andraspråkselever 

som har ett sämre utgångsläge tack vare sina språkbrister. Bättre samordning 

och ett gemensamt strävande mot samarbete med andraspråkselevernas bästa i 

sikte är därför önskvärt.  

 
Själva språket och utvecklingen av svenska språket är alla lärares uppgift oavsett 

ämne. Det står ju i läroplanen också (Lärare 3).  

 

Integrering ses både som ett mål i sig och ett sätt att uppnå samverkansmål. Att 

vara i autentiska situationer, att kunna integrera, att ta med sig en elevgrupp 

och gå till hemkunskapen och tillsammans med hemkunskapsläraren jobba med 

grundläggande språk runt omkring hemkunskapsämnet till exempel. Flera av 

lärarna anser att man behöver jobba mer ämnesövergripande för det gagnar alla. 

Både NO, SO och kanske svenska ihop så att man får språket och förståelsen. 
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Att man kan ha en inventering av vad eleverna kan då man börjar med ett ämne. 

Men det beror mycket på hur övriga lärare är som personer.  

 
Öppen person som kan tänka och se de här svårigheterna som eleverna har, då blir 

det ett samarbete på ett helt annat sätt än om du är en person som – men det här är 

mitt ämne, det här sköter jag (Lärare 5). 

  

En av lärarna berättar att de har börjat jobba lite mer ämnesövergripande på 

deras skola, som att tekniken jobbar ihop med svenskan t ex och då har det blivit 

lite mer att eleverna går på teknik eller SO även om de inte har kommit så långt 

i språket och så hjälper andraspråkslärarna där till med lite introduktion med 

språket för ämnet, olika begrepp och specifika ord osv. 

 
Man vill ju alla så gott som möjligt att de ska tillägna sig det språk som finns där de 

är så det inte blir utanförskap liksom (Lärare 3). 

 

Att arbeta med läsförståelse både separat och i respektive skolämne är önskvärt 

och anses behövas. Lärare 4 tycker att genrepedagogiken innehåller mycket 

kloka saker som alla lärare, språklärare och de som jobbar med läsförståelse, 

även i de andra ämnena borde känna till. Men att andraspråkslärarna måste 

jobba med att hjälpa till. Men det ska även vara en särskild undervisning i 

svenska och läsförståelse.  

 
Svenska som andraspråk är ju ett eget ämne. Det är ju inget hjälpämne. Vi måste sätta 

ner foten lite där. De behöver ju även ord och begrepp för de andra ämnena (Lärare 

5).  

 

Andraspråkseleverna blir isolerade om de ska gå för länge i förberedelseklass. 

Det behöver även vara lite social träning för andraspråkseleverna och inte bara 

språkträning. Därför är det inte bra att vara på sidan om, utan det ska integreras 

i skolan. Mitt i skolan bör förberedelseklass vara. Lärare 2 tycker att det ska 

finnas förberedelseklass på alla skolor, så att eleverna kommer till ”sin” skola 

direkt. Så att de kan gå ett tag i förberedelseklass, men ha idrott och sådana saker 

i ”sin” klass och besöka sin klass så mycket som möjligt.  

 
De ska direkt klassplaceras och göra allt det som går i ”sin” klass, men samtidigt 

kunna gå i förberedelseklass (Lärare 2). 

 

Det har inte funnits någon riktig samsyn när det gäller introklasserna utan alla 

kommuner i hela Sverige har hållit på och kuckelurat på sitt vis, som lärare 1 

beskriver det här med förberedelseklasser. De elever som har börjat i de här 

introklasserna har också blivit kvar där för länge. De kommer inte vidare, de 

kommer inte ut i klasserna menar lärare 1 vidare. Att det tar väldigt lång tid för 

andraspråkselever att få delta i den ordinarie undervisningen kan även uttydas 

av denna lärares uttalande: 

 
Vi flyttar över dem till att läsa i ordinarie svenskaklass för att man kan nästan inte se 

skillnad om de är svenskfödd eller inte. För då får de mer utmaning i en grupp där 

det är fler som pratar svenska anser vi då (Lärare 3). 
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Enligt denna lärares uttalande ska eleverna i stort sett ha uppnått samma nivå 

som svenskfödda elever innan de flyttas över till ordinarie undervisning, 

åtminstone i ämnet svenska. 

 

Skapa en tillåtande och trygg miljö 

Ett annat viktigt mål i arbetet med andraspråkselever är att skapa trygghet för 

dem. Trygghet i gruppen och trygghet i situationen. Det anses viktigt att 

eleverna känner förtroende för lärarna, att de känner sig trygga och att de vet 

att de kan komma och fråga om allting. 

 
Känner de sig trygga och tycker att det är trevligt så blir det lättare (Lärare 1). 

 

Miljön spelar också en väldigt stor roll, att det finns en trygghet i gruppen så att 

eleverna känner att de kan vara där och må bra utan pressen som också kan bli 

i en stor grupp. Det är viktigast hur man är tillsammans i sammanhanget, i 

rummet, att det är tillåtande, att man får prova, framförallt prova och att man 

får misslyckas och göra igen.  

 
Skapa trivsel och trygghet. Tillåtande klimat – då vågar man (Lärare 5).  

 

Mindre grupper är att föredra framför större, men att de är blandade 

språkmässigt gör inte så mycket utan kan istället uppfattas som positivt. Det 

kanske inte alltid är tillåtande med stora grupper men är det språkblandat i 

gruppen så blir det ändå inte lika mycket prat och okoncentration som när 

många i gruppen har samma modersmål. 

 
Det är inte nackdel jämt med blandade språkgrupper. Det gör ingenting. Det kan 

vara bättre ibland för annars kan det bli att man diskuterar sinsemellan (Lärare 3).  

 

Det är också viktigt att få tid och möjlighet att träna språket. De behöver tid, gott 

om tid, att träna läsning och att skriva. De behöver mer tid och träning än andra 

elever, tid att lära sig språket. De måste också ge sig själva tiden att lära sig 

språket eftersom det inte är deras första språk. 

 
De behöver mer träning, mer övning, än vad de kan få i klassen (Lärare 2). 

 

 

Sammanfattning: Viktiga mål som andraspråkslärarna har med sitt arbete är tid 

för träning av tillägnande av både språk och kunskapsfärdigheter. Där har också 

integrering och samarbete mellan alla berörda lärare en avgörande roll för att 

eleverna ska kunna tillägna sig alla skolans ämnen och nå kunskapsmålen samt 

kunna få betyg. Att skapa trivsel, trygghet och en tillåtande miljö för eleverna är 

också viktiga aspekter i ändamålet. 
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 Sammanfattande reflektioner 

Lärarnas uppfattning om vad som styr deras undervisning i läsförståelse för 

andraspråkseleverna är bland annat att det är avgörande för att eleverna ska 

tillgodogöra sig andra ämnen. Andraspråkslärarna tycker att det är viktigt att 

ha ett engagemang och att använda sig av olika metoder i undervisningen. Tid, 

träning och trygghet är andra nödvändiga aspekter i arbetet. 

 Eftersom faktatexter är mer autentiska och blir svårare och svårare, betyder 

det att eleverna måste kunna läsa och förstå innehållet, lära sig och kunna läsa 

mellan raderna. De måste också lära sig skolspråket. Det hänger mycket på 

språket och läsförståelsen om eleverna ska kunna tillägna sig alla ämnen i 

skolan. Därför är det viktigt att sätta sig in i vad eleverna kan och börja där, så 

de får tid och möjlighet att få träna och befästa kunskaper innan man går vidare.  

Det finns inga speciella tillförlitliga tester för att veta om eleverna har uppnått 

en önskvärd läsförståelse, utan det avgörs utifrån elevernas återgivande i olika 

former. Dessa former av återgivande består bland annat av samtal och reflektion 

tillsammans, återberättande, diskussioner av texter individuellt och i grupp, 

skriva läslogg utifrån egna tankar och närmare förklara det man diskuterat.  

Att samtala är också viktigt i själva undervisningen av läsförståelse. Olika 

former av textsamtal är utvecklande för både språkinlärningen och 

läsförståelsen. Men en mängd olika arbetssätt och metoder används för att 

främja andraspråkselevernas läsförståelse och språkutveckling.  

Vikten av en engagerad och närvarande lärare betonas och att det är viktigt att 

sätta sig in i elevernas vardag och deras intressen. Även tillräckligt med tid, tid 

för träning till tillägnande av både språk och kunskapsfärdigheter, samt 

integrering och samarbete mellan alla berörda lärare spelar en avgörande roll 

för att eleverna ska kunna tillägna sig alla skolans ämnen. Andra viktiga faktorer 

är att skapa trivsel, trygghet och en tillåtande miljö för eleverna. Men framförallt 

vill lärarna att andraspråkseleverna ska få möjlighet att nå målen och kunna få 

betyg. 
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 Diskussion 
I det här kapitlet kommer inledningsvis resultatet att diskuteras i relation till 

kunskapsöversikten. Vidare kommer ett resonemang om pedagogiska 

konsekvenser utifrån detta att föras. I sammanhanget kommer definieringen 

andraspråkselever att användas för alla de elever som har annat modersmål än 

svenska, oavsett hur många andra språk de har. Därefter kommer studiens 

metodologiska utgångspunkter att diskuteras och problematiseras. 

Avslutningsvis redogörs för några funderingar och frågeställningar som 

intervjustudien har gett upphov till och som skulle kunna utgöra grunden till 

fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Mot bakgrund av en litteratur- och forskningsgenomgång med fokus på hur 

olika arbetssätt gynnar elevers läsförståelse, har syftet varit att studera fem 

andraspråkslärares uppfattningar av vad som styr deras undervisning i 

läsförståelse med elever som har svenska som andraspråk i grundskolan.   

Vilken uppfattning har lärarna kring betydelsen att arbeta med 

andraspråkselevers läsförståelse? 
Lärarnas uppfattning om vad som styr deras undervisning i läsförståelse för 

andraspråkseleverna är bland annat att det är avgörande för eleverna för att de 

ska tillgodogöra sig andra ämnen. De anser, likt det Reichenberg (2008) påpekar, 

att läsförståelsen är en viktig komponent för att eleverna ska tillgodogöra sig 

kunskaper i alla skolämnen, särskilt vid inhämtande av kunskap från 

faktatexter.   

Eftersom faktatexter är mer autentiska och blir svårare och svårare, betyder det 

att eleverna måste kunna läsa och förstå innehållet, lära sig och kunna läsa 

mellan raderna. Då ställs det andra krav på läsningen och innebär att, som 

Reichenberg (2008) uttrycker det, eleverna behöver lära sig skillnaden mellan 

djupläsning och sökläsning.  

Andra viktiga komponenter som behövs för att kunna läsa och tillgodogöra sig 

innehåll är bland annat, i enlighet med Lundberg (2006), att kunna läsa viktig 

information mer noggrant än andra delar av texten och försöka koppla ihop 

olika delar för att få en helhet, veta vad som är värt att titta närmare på. De 

behöver också kunna använda sitt förhandsvetande och försöka läsa mellan 

raderna och resonera sig fram till innebörder av okända ord. Detta behöver 

eleverna få hjälp med att träna och Lundberg (2006) menar att man som lärare 

kan hjälpa eleverna att utveckla detta genom att tänka högt för dem och på så 

sätt visa hur man knyter an till egna erfarenheter.  

Alla lärarna i den här studien har på något sätt anammat detta i och med att 

de alla ser vikten av att arbeta mycket med den muntliga biten när de tränar 

läsförståelse. 
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Hur uppfattar lärarna sitt arbete med att få andraspråkseleverna att 

tillägna sig både språk och ämnesinnehåll? 
Likt flera av lärarna i min studie också poängterat så är det viktigt att sätta sig 

in i vad eleverna kan och börja där. Ta reda på att de verkligen kan läsa 

funktionellt och att de kan svenska språkets ljudsystem. Det är av stor vikt att 

de har utvecklat en fonologisk medvetenhet, det vill säga att de förstår hur 

ljudsystemet är uppbyggt. Annars kan de, likt Wedin (2010) påpekar, få problem 

med att uppfatta vissa språkljud vilket kan leda till problem med läsning och 

skrivning. Brister i fonologisk medvetenhet kan också, som Wedin (2010) vidare 

nämner, försvåra automatiseringen av läs- och skrivförmågan.  

Lärarna menar också att eleverna även måste lära sig skolspråket. Det hänger 

mycket på språket och läsförståelsen om de ska kunna tillägna sig alla ämnen i 

skolan. Enligt Lundberg (2006) så behöver eleverna lära sig upptäcka 

författarens tanke med texternas uppbyggnad i faktatexterna, så kopplingar 

mellan olika idéer inom texterna kan göras. Vidare anser Lundberg (2006) att 

idéerna i texten också måste kunna kopplas till egna erfarenheter som man 

sedan tidigare har inom området, alltså yttre kopplingar och ledtrådar till 

information utanför texten. Det innebär precis som en av lärarna påpekade att 

man kan ha en större läsförståelse om det är ett område man kan identifiera sig 

med eller som man känner igen på något sätt mot om det är ett väldigt 

främmande område. Det är inte lätt att läsa en text som handlar om något helt 

främmande. Därför behöver eleverna få hjälp med detta genom undervisning i 

läsning, där lärarna kan ”tänka högt” för att konkretisera det (Lundberg 2006).  

De behöver också få en förförståelse i de olika skolämnena samt tid och 

möjlighet att få träna och befästa kunskaper innan man går vidare.  Ny kunskap 

bör kopplas till redan känd kunskap för att bäst tillgodotas. Genom 

genrebaserad undervisning, som Kuyumcu (2004) bearbetat till svenska, bygger 

man upp kunskap om ämnesområdet genom att elevernas kunskaper om ämnet 

synliggörs, sedan bygger man vidare med kunskap från olika kunskapskällor 

utifrån några frågeställningar man formulerat. Efter att eleverna skaffat sig en 

relativt stor förförståelse både innehållsmässigt och språkligt inom 

ämnesområdet kan man börja läsa texter i ämnet. Stor vikt läggs vid elevernas 

förförståelse vid genrebaserad undervisning och att kunskapen ska ske i dialog 

mellan lärare och elev. Axelsson (2009) menar att genrepedagogiken är en 

värdefull resurs för läraren när det gäller att stötta andraspråkselevernas 

utveckling av textförståelse och textproduktion och detta arbetssätt tycker jag 

mig ha uppfattat att flera av de intervjuade lärarna har. 

Andraspråkslärarna tycker att det är viktigt att ha ett engagemang. Detta får 

stöd i den tyngd Brink (2009) lägger på betydelsen av en välutbildad och aktiv 

lärare som arbetar intensivt med elevernas förståelse, tolkning och skapande av 

texter. Brink (2009) poängterar att det är den viktigaste frågan om hur man ska 

utveckla bättre läsare och skribenter i skolan och kritiserar metoder som innebär 

att elever arbetar individuellt och söker kunskap på egen hand med läraren 

närvarande endast när någon elev ber om det.  

I detta sammanhang kan läraren, som kom och undrade hur ”Ahmed” som 

satt där i klassen skulle förstå vad denne sa ”när han kan så lite svenska”, 

kritiseras. För hur kan man egentligen veta hur mycket eleverna förstår om man 
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har traditionell katederundervisning och eleverna sitter tysta.  Då kan man inte 

bara tro att de förstår allting. 

Det finns för övrigt inga speciella tillförlitliga tester för att veta om eleverna 

har uppnått en önskvärd läsförståelse. Forskare är i allmänhet överens om att 

det inte finns någon perfekt teknik för att mäta elevernas förmåga att förstå en 

text och O´donnell (2009) menar att resultaten av varje bedömningsuppgift 

endast ger en partiell bild av vad läsaren upplever eller vet. Detta innebär i 

praktiken att lärarna måste förlita sig till sin egen förmåga att bedöma om 

eleverna har en tillräcklig läsförståelse eller inte. Eftersom det avgörs utifrån 

elevernas återgivande i olika former kräver det att läraren är engagerad och 

kommer nära eleverna med täta uppföljningar i arbetet med läsförståelsen. 

Vilket kanske inte alltid är fallet och belyses i stycket om eleven ”Ahmed”. 

Att använda sig av olika metoder i undervisningen är därför en annan viktig 

del i arbetet och där betonas samtal och diskussioner, gärna i grupp tillsammans 

med andra. Samtalet är viktigt i själva undervisningen av läsförståelse och olika 

former av textsamtal anses utvecklande för både språkinlärningen och 

läsförståelsen. Detta får stöd i, det Jönsson (2009) poängterar, att det är genom 

att dela en läsupplevelse och bearbeta den kollektivt på olika sätt som elever lär 

sig bli läsare och skrivare. Vidare menar Jönsson (2009) att läsare genom att 

bearbeta en text tillsammans kan ge stöd åt varandra i arbetet med att förstå en 

text.  Det är i samtalet och i mötet med andras läsning som reflektioner över text 

och innehåll skapas. Samtalet ger även möjligheten att upptäcka sina egna 

tankar såväl som andras, precis som en av lärarna beskriver, att man kanske har 

varit med om något liknande så att man har tankar och idéer om vad som står.  

Elevers egna erfarenheter bör också ses som en utgångspunkt i arbetet och med 

deras självproducerade texter som en viktig textkälla. Med tankeböcker och 

loggböcker, liksom ett metaperspektiv på skrivprocessen, kan man få eleverna 

att själva reflektera över hur de lär sig (Brink 2009: Skolverket 2000). Skrivandet 

används då som ett tankeredskap.  

Det är viktigt att man kombinerar läsning och skrivande eftersom det, likt en 

av lärarna påpekar, hör ihop. Vidare anser samma lärare att man kan lära sig att 

läsa genom att skriva. För ämnet svenska som andraspråk står det i läroplanen 

(Lgr 11 2011) bl. a att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt svenska 

tal- och skriftspråk samt att intresset för att läsa och skriva på svenska ska 

stimuleras. Loggboken kan vara ett bra redskap för detta då den, som Brink 

(2009) uttrycker, möjliggör en kommunikation mellan läraren och den enskilda 

eleven och därför blir extra viktig då eleven kan uttrycka tankar och åsikter som 

denne annars kanske inte vågar ta upp i ett gruppsamtal. Eftersom det, som 

Brink (2009) också påpekar, är lättare att säga något och stå för det om man först 

har fått formulera det i skrift för sig själv så kan loggboken också bli ett stöd 

inför gemensamma samtal. 

För att hitta rätt ”ingång” till elevernas läslust och få dem intresserade av själva 

läsningen gäller det att sätta sig in i elevernas vardag och deras intressen. Att 

utgå från bilder på saker de är intresserade av kan sätta igång denna process. 

Liksom studien av Moses (2013) visar, att man med stöd från fotografier kan 

väcka elevernas intresse, utveckla lässtrategier och få dem att våga ta plats i 

klassrumssituationer.  
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Även lättlästa versioner av det som fångar elevernas intresse kan vara en bra 

ingång till läsningen, t ex lättlästa versionen av Zlatan-boken om man har 

fotbollsintresserade elever. Men det är då viktigt att tänka på som också, 

Reichenberg (2008) poängterar, att den lättlästa versionen innehåller så kallat 

murbruk, tankeled, så att orsakssambanden tydliggörs. Även en 

forskningsstudie av O’Donnell (2009) tyder på att textutarbetandet som ett 

anpassat alternativ för litterära texter kan tjäna till att främja studenternas 

förståelse och ordförråd utan att radikalt förändra den grundbetydelse som 

finns i de litterära originalverken.  

 

Vilket mål uppfattar lärarna att de har med sin undervisning?  

Det viktigaste målet som andraspråkslärarna har med sitt arbete är att eleverna 

ska kunna tillägna sig alla skolans ämnen och nå kunskapsmålen samt kunna få 

betyg.  

Där är tid, träning och trygghet genomgående nyckelord i lärarnas uppfattning 

om vad som styr deras undervisning i läsförståelse. Tid för träning till 

tillägnande av både språk och kunskapsfärdigheter, då andraspråkseleverna 

behöver mycket stöd och tid att få samtala och reflektera kring olika texter. 

Eleverna ska, enligt läroplanen i svenska som andraspråk (Lgr 11 2011), ges 

förutsättningar att utveckla språket, identiteten och förståelsen för omvärlden 

genom att möta olika typer av texter. Språkutveckling, lärande och identitet hör 

ihop menar Bergöö (2009) och det är alla lärares ansvar att arbeta med detta 

eftersom det tillhör skolans demokratiuppdrag. 

 Då har också integrering och samarbete mellan alla berörda lärare en 

avgörande roll och till det behövs, en så kallad A-miljö (Brink 2009: Skolverket 

2000). Alltså en skolmiljö som utmärks av ämnesintegrerat arbete, en öppen och 

befordrande klassrumskultur med så kallad flerstämmighet, där röster kan 

ställas mot varandra eller komplettera varandra så att en dialogisk interaktion 

kan uppstå (Brink 2009: Dysthe 1996). Flera av lärarna anser också att man 

behöver jobba mer ämnesövergripande för det gagnar alla. Integrering ses både 

som ett mål i sig och ett sätt att uppnå samverkansmål.  

Det tar tid för eleverna att tillägna sig både språk och innehåll och det måste 

få ta tid, men tiden får inte bli för lång – åtminstone inte i separat undervisning 

som exempelvis förberedelseklass innebär. Enligt regeringens proposition 

(Regeringen 2014/15:45) med nya förslag till ändring i skollagen för nyanlända 

elever ska undervisning i förberedelseklass inte få pågå längre än två år.  

Andraspråkseleverna blir isolerade om de ska gå för länge i förberedelseklass.  

För att det även ska bli en social träning för andraspråkseleverna så bör 

undervisningen inte ske på sidan om, utan integreras i skolan. De ska, som en 

av lärarna uttryckte det, direkt klassplaceras och göra allt som går i ”sin” klass. 

Särskilt med tanke på, som Fridlund (2011) poängterar, att forskning om 

särskiljning av elever inom skolverksamheter har visat sig ofta få negativa 

konsekvenser för elevers lärande och socialisation och att det i särskilda 

undervisningsgrupper tenderar till att lärares förväntningar på elevers 

prestationer är lägre. Ett inkluderande och interkulturellt perspektiv på 

språkutveckling skulle enligt Fridlund (2011) istället kunna resultera i en 
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lärandemiljö där alla elever ges tillfälle till interaktion och samarbete med 

varandra utifrån vars och ens förmåga.  

 

Pedagogiska konsekvenser  

Läsförståelse är avgörande för att andraspråkseleverna ska kunna tillgodogöra 

sig olika ämnen i skolan. Resultatet visar vikten av att andraspråkslärarna 

arbetar med läsförståelse både språkligt och innehållsmässigt så att eleverna 

ska kunna ta till sig och förstå faktatexter i skolans olika ämnen. Det krävs ett 

stort engagemang från lärarna att verkligen sätta sig in i vad eleverna redan 

kan och hur man ska gå vidare. För det måste lärarna vara närvarande och 

arbeta väldigt tätt med eleverna. De behöver också ha kunskap om olika 

lässtrategier och kännedom i olika metoder. Speciellt i samtalsmetodik då just 

samtal som metod är ett vanligt förekommande arbetssätt. De behöver också 

ha en viss kunskap inom skolans andra ämnen för att kunna arbeta med att 

bygga upp en förförståelse hos eleverna. 

Begreppet läsförståelse är komplext så till vida att det innehåller olika nivåer 

av läsning och förståelse och det är viktigt att arbeta utifrån alla aspekter av 

läsning. Enligt Sharp (2004) försöker man att skilja mellan förståelse på dessa 

nivåer som alternativt kallas en bottom-up-strategi (hantera bokstäver, ord och 

meningar) och en top-down-strategi, som innebär att hantera större enheter i 

text. En mångfald av metoder används därför för att stärka andraspråkseleverna 

i den här processen och även för att ta reda på deras förkunskaper och hur 

mycket de har förstått av det de läst.  

För att andraspråkslärarna ska kunna undervisa eleverna till att kunna hänga 

med i alla skolämnen behöver de tid till förfogande. Det tar tid för eleverna att 

tillägna sig både språk och innehåll och det måste få ta tid. Tid för och möjlighet 

till träning för att befästa kunskaperna. Träning är ett måste, för inlärning, 

förberedelser och färdigheter. Det är strategier man som lärare behöver hjälpa 

eleverna att träna. De behöver redskap för tänkande, strategier för hur man kan 

tänka för att göra innehållet mer begripligt då man har läst en text. Lära dem att 

leta ledtrådar och att man kan gissa sig till ord utifrån sammanhanget, att slå 

upp i lexikon och ordböcker och att man kan prata med andra i gruppen eller 

en kompis. Ge dem strategier helt enkelt. Det behövs träning i att hitta 

betydelsebärande ord och jobba med texter, vilket man som lärare kan hjälpa 

eleverna att utveckla genom att, som Lundberg (2006) uttrycker, tänka högt för 

eleverna och på så sätt visa hur man knyter an till egna erfarenheter. 

Skolan behöver kunna skapa en trygg miljö för eleverna att utvecklas i. 

Trygghet behövs för att våga och för att komma vidare. En del av tryggheten är 

integrering, att få känna sig delaktig och inte uteslutas. 

Andraspråkslärarna måste få både stöd och hjälp för att kunna undervisa 

eleverna till att kunna hänga med i alla skolämnen och för det krävs integrering 

och samarbete mellan alla berörda lärare. Eftersom frågor om språk och 

språkförmåga är aspekter av skolans demokratiuppdrag är det alla lärares 

ansvar, från förskola till högskola, att arbeta med detta enligt Bergöö (2009).   

Till det behövs en samordning och samsyn i skolan och eventuellt någon form 

av gemensam utbildning, kanske i genreundervisning vilket enligt min mening 

skulle gynna undervisningen i alla ämnen och av alla elever. 
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Sammanfattningsvis kan jag, utifrån intervjusvaren kopplat till den 

bakgrundskunskap som min litteraturstudie utgör, lägga tonvikt på att 

gemensamt läsande och samtalande om texter är avgörande för 

andraspråkselevers läsförståelse. Där också grupprocesser och flerstämmighet, 

gemensamt arbete med elevtexter, lärobokstexter och andra texter för att 

utveckla läsförståelse och skrivförmåga har avgörande betydelse. Även ett 

medvetet arbete med att utveckla läs- och skrivstrategier för att stärka 

skriftspråksutvecklingen är av betydande vikt. Tid, träning och trygghet är 

också viktiga aspekter i arbetet. 

Genom studien har jag fått tips på många strategier för hur man skall kunna 

hjälpa dessa elever med läsförståelse men precis som resultatet har visat så finns 

det ingen färdig mall för sättet att gå tillväga. Som lärare gäller det att kunna 

anpassa sig, förändra metoder och prova sig fram till det som är bäst lämpat för 

varje enskild elev och elevgrupp. 

 

Metoddiskussion 

Mot bakgrund av min kunskapsöversikt, med fokus på strategier och metoder 

som främjar läsförståelse, har syftet varit att undersöka fem andraspråkslärares 

uppfattning av vad som styr deras undervisning i läsförståelse med elever som 

har svenska som andraspråk i grundskolan.  Det går inte att utesluta att 

resultatet skulle ha blivit annorlunda i relation till den inledande belysningen i 

min kunskapsöversikt, om källor hade valts på annat sätt än det jag har gjort. 

Jag har dock strävat efter att belysa området, lärares strategier och metoder för 

främjandet av andraspråkselevers tillägnande av läsförståelse, på ett mångsidigt 

sätt genom att belysa olika arbetsmetoder för detta. 

Valet av ansats för studien är lämpligt utifrån syftet för den, då det är att 

synliggöra kvalitativa likheter och skillnader i hur läsförståelse främjas. Bryman 

(2011) menar att kvalitativa studier lämpar sig väl då syftet är att ta reda på hur 

en specifik grupp tolkar sin verklighet. 

Ett målinriktat urval, av lärare som alla på något sätt arbetar med elever som 

har svenska som andraspråk i grundskolan, är i enlighet med Bryman (2011) 

lämpligt utifrån att de alla är relevanta för forskningsfrågorna. 

Datainsamlingsmetoden med intervju som redskap är användbar för att belysa 

hur intervjupersonerna själva uppfattar sitt arbete eftersom samtal enligt Kvale 

& Brinkman (2014) kan öppna upp för undersökningspersonernas synvinkel av 

sina erfarenheter, känslor och attityder. Men i detta avseende kan även faktorer 

som att jag känner någon av intervjupersonerna ha påverkat resultatet. Dels 

utifrån hur jag ställde mina frågor men också vilka följdfrågor jag ställde. 

Eftersom jag i enlighet med kvalitativt inriktad forskning (Malmqvist 2007) varit 

öppen för de intervjuades tankar så har följdfrågor utifrån intervjuguiden blivit 

olika beroende på de svar informanterna gett. Även det faktum att jag har en 

viss förförståelse i ämnet kan ha påverkat på vilket sätt jag formulerade 

frågorna.  

Att jag gav intervjupersonerna förhandsinformation genom ett följebrev 

(Bilaga 2), så de fick möjlighet att förbereda sig för det intervjun skulle behandla 

kan också ha påverkat resultatet mot om de istället skulle ha svarat mer 

spontant.  
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Platserna på vilka intervjuerna genomfördes samt aspekter omkring dem är 

också påverkbara faktorer av resultatet. Den första intervjun, den så kallade 

testintervjun, som skedde i informantens hem föranledde även andra samtal 

utanför själva intervjun. Men jag var noga med att inte börja spela in förrän 

själva intervjun började och jag transkriberade inget som inte var relevant för 

det intervjun berörde. Jag var också noga med att stänga av då själva intervjun 

ansågs vara klar. Däremot fortsatte vi samtala en del efter det och då kan något 

som skulle kunna ha tillfört resultatet mer ha kommit upp, vilket jag i så fall 

hann glömma till min transkribering då det inte var inspelat. Den andra, tredje 

och fjärde skedde per telefon. Varav den fjärde var under försvårande 

möjligheter att höra då vi satt i varsin bil under intervjun. Det kan ha påverkat 

resultatet något eftersom det bitvis var svårt att tyda vissa ord vid 

transkriberingen, men jag tog mig verkligen tid genom att lyssna om och om 

igen för att ge materialet rättvisa. Det var också den mest uttömmande intervjun 

som gav mycket stoff. Den femte och sista intervjun utfördes på skolan där den 

läraren arbetar. Under själva intervjun skedde ett par avbrott då elever och en 

annan lärare kom för att fråga om något, vilket kan ha påverkat resultatet genom 

att läraren kan ha haft svårt att hitta tillbaka till sina tankegångar efter de 

störande avbrotten. 

I min analys av intervjumaterialet har jag brottats med att sortera och koda 

meningsenheterna för att dessa skulle kunna placeras i rätt tema under relevant 

rubrik och i passande textavsnitt, utifrån att jag upptäckte på en del av 

intervjusvaren att vissa av mina frågor i min intervjuguide passade bättre in 

under ett annat tema än till den forskningsfråga jag från början hade kopplat 

den till. Hur pass väl denna sortering lyckats handlar till viss del om mitt eget 

intresse för och förförståelse av temat i sig, men jag har försökt hålla mig så 

objektiv som möjligt med intervjupersonernas variation i röstläge och betoning 

av ord utifrån bandinspelningarna färskt i minnet. Det går trots detta ändå inte 

att bortse från att jag kan ha feltolkat något svar och utifrån det kodat och 

kategoriserat det till fel forskningsfråga.  

Det går inte heller att utesluta att resultatmaterialet i min innehållsanalys 

skulle ha kodats annorlunda av någon annan då det inte går att utesluta att jag 

tolkar koderna utifrån mina förkunskaper inom området, vilket också ses som 

en av analysens brister enligt Bryman (2011). 

Det är också svårt att göra en replikation av min undersökning då det som 

observerats och registrerats i min studie är det som jag funnit intressant och valt 

att inrikta mig på. I en kvalitativ undersökning är forskaren själv det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen och det är sällan möjligt att göra en replikation 

(Bryman 2011). 

Även det att jag ändrade en del av frågorna från min testintervju för att de 

skulle bli mer valida och ge svar som ligger så nära informanternas ”levda 

erfarenhet” av fenomen i livsvärlden som möjligt (Kvale & Brinkman 2014) kan 

ha påverkat resultatet eftersom jag valde att använda de svar i testintervjun som 

jag tyckte passade in tillsammans med de övriga intervjuerna i resultatdelen, 

men jag har även i det avseendet försökt hålla mig så objektiv mot materialet 

som möjligt. 

Jag har enligt God forskningssed, som Vetenskapsrådet (2011) förespråkar, 

försökt att forskningsetiskt avidentifierat mina informanter så mycket som 
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möjligt genom att jag aldrig namngett dem. Jag har vidare ej heller angett vilket 

kön de har och varken i vilken kommun eller på vilken skola de arbetar. De har 

informerats om min forskningsuppgifts syfte genom ett missiv (Bilaga 2) och de 

har själva fått bestämma över sin medverkan. Likt Bryman (2011) påpekar vara 

av vikt så har jag försäkrat dem om att de insamlade uppgifterna om dem ska 

ges största möjliga konfidentialitet i och med att jag förvarar dem på ett anonymt 

sätt och så att ingen obehörig ska få tillgång till dem. Vidare har jag också 

upplyst dem om att uppgifterna om dem endast kommer att användas för detta 

forskningsändamål och inte i något kommersiellt syfte. 

 

Förslag på vidare studier 

I arbetet med studien har ett flertal nya frågor väckts såväl kring 

andraspråkselevers lärande som lärarnas samarbete angående deras 

integrering. Eftersom läsförståelsen är så pass viktig för andraspråkseleverna för 

att tillgodogöra sig alla ämnen i skolan, så räcker det inte med att bara 

andraspråkslärarna arbetar separat med detta. Alla lärare måste arbeta med 

detta i sina ämnen eftersom, likt Bergöö (2009) påpekar, det som rör språk och 

språkförmåga är alla lärares ansvar då språkutveckling, lärande och identitet 

hänger samman och är aspekter av skolans demokratiuppdrag. Så om inte 

enskilt så åtminstone i samarbete med andraspråkslärarna. För det är också så, 

som Fridlund (2011) fann, att forskning om särskiljning av elever inom 

skolverksamheter visar, att denna ofta får negativa konsekvenser för elevers 

lärande och socialisation. Till detta kan det också fogas att i särskilda 

undervisningsgrupper tenderar lärares förväntningar på elevers prestationer att 

vara lägre. Man kan då fråga sig, likt Fridlund (2011) också gör, varför 

särskiljande lösningar, som förberedelseklasser och svenska som andraspråk 

som ett eget ämne utgör, kommer till användning i relation till vissa elever och 

deras språkutveckling. Då istället ett inkluderande och interkulturellt 

perspektiv på språkutveckling skulle kunna resultera i en lärandemiljö där alla 

elever ges tillfälle till interaktion och samarbete med varandra utifrån vars och 

ens förmåga. Ett samordnat arbete där alla lärare strävar mot samma mål, och 

inte bara andraspråkslärarna i separata undervisningsmiljöer, skulle troligen 

leda till att dessa elever lättare kan hänga med i övrig undervisning.  

Förslag på vidare forskning är utifrån dessa reflektioner 

förberedelseklassernas varande eller icke varande – är de förberedande för 

andraspråkseleverna eller fungerar de bara som förvaring? Kan det vara bättre 

för integreringen om andraspråkseleverna kommer direkt till sina ”hemklasser” 

och att andraspråkslärarna integreras i undervisningen där? Kanske kan då 

också kommunerna få en besparing i form av minskade extraresurser som t ex 

förberedelseklasser innebär, vilket är ännu ett uppslag för vidare forskning. 
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 BILAGA 1:  – Intervjuguide 

Din bakgrund som lärare och allmänt om din arbetssituation 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilken slags grundutbildning har du? Examensår?  

Har du någon vidareutbildning? (T ex svenska som andraspråk) Examensår?  

Hur länge har du arbetat med andraspråkselever? Läs- och skrivinlärning samt 

läsförståelse? 

 

I vilken typ av klass arbetar du, (t ex förberedelseklass)?  

I vilken årskurs/kurs undervisar du (ålder på eleverna)?  

Hur många elever undervisar du?  

Hur många av eleverna kunde inte läsa och skriva på modersmålet då de 

påbörjade sin undervisning?  

Får eleverna med andraspråk någon särskild undervisning? T ex. SvA?  

Får eleverna modersmålsundervisning?  I så fall, hur ser samarbetet ut med 

modersmålslärarna?  

(Vad) Vilken uppfattning har lärarna kring betydelsen att arbeta med 

andraspråkselevers läsförståelse? 

Vad anser du att läsförståelse är?  

(Varför är det viktigt att arbeta med andraspråkselevers läsförståelse?) 

Vad anser du att läsförståelsen har för betydelse för andraspråkselevernas 

lärande? 

Hur vet du om en elev har tillräckligt utvecklad läsförståelse?  

Vilka faktorer tror du kan påverka elevernas förmåga till läsförståelse? 

Tycker du att modersmålet har någon betydelse för läs- och skrivinlärningen 

samt läsförståelsen? 

 

(Hur) Hur uppfattar lärarna sitt arbete med att få andraspråkseleverna att 

tillägna sig både språk och ämnesinnehåll? 

Berätta för mig, som inte har samma erfarenhet, hur du arbetar med språk och 

läsförståelse i din undervisning? 

 



  

 

 

Kan du beskriva och ge exempel på övningar eller material som du använder? 

Använder du något material från andra lärares ämnen för att hjälpa eleverna ta 

del av respektive ämnesinnehåll? I så fall vilket? Hur arbetar du med det? 

Används det några hjälpmedel, t ex dator, för att arbeta med läsförståelse?  

Beskriv så utförligt som möjligt en lyckad undervisningssituation då du 

jobbade med läsförståelse - Hur tänkte du då?  

Beskriv en misslyckad undervisningssituation av läsförståelse – Hur tänkte du 

kring den situationen?  

Vilka skillnader fanns i de olika undervisningssituationerna?  

Hur skulle drömscenariot för en gynnsam undervisningsmiljö se ut utifrån 

dina önskemål? Beskriv så ingående som möjligt. 

(Varför) Vilket mål uppfattar lärarna att de har med sin undervisning?  

 

Hur tycker du att man kan hjälpa elever som har svårt med läsningen? 

Behövs det någon särskild undervisning i läsförståelse? Eller ska den ske i 

samband med arbetet i övriga ämnen? 

Hur ser samarbetet ut mellan lärarna som arbetar med andraspråkseleverna på 

din skola? 

Har du några råd att ge till någon som ska börja undervisa (i läsförståelse)?  

 

 

Avslutande kommentar Vill du tillägga något?   

  



  

 

 

BILAGA 2: – Missiv till intervjupersoner 

Information till Dig som valt att tacka ja till att vara med som informant i min 

studie om andraspråkselevers läsförståelse och lässtrategier. Här kommer en 

kort information om vilka frågeställningar jag kommer att ta upp under 

intervjun. Detta för att Du ska känna dig förberedd och för att jag ska få ett så 

rikt material som möjligt att arbeta vidare med.  

 

Det jag kommer att beröra under intervjun är:  

Din bakgrund, i form av utbildning och antal år inom yrket. Hur länge 

Du har arbetat med andraspråkselever och läs- och skrivinlärning samt 

läsförståelse. 

 

- Allmänna frågor så som antal elever och ålder på eleverna. Hur många 

av eleverna som kunde läsa och skriva på sitt modersmål då de började 

sin utbildning. Om de får någon modersmålsundervisning. Om hur 

samarbete med modersmålsläraren/lärarna ser ut, om det finns och 

även hur samarbetet med övriga lärare på skolan fungerar. 

 

- Dina arbetsmetoder och arbetssätt med andraspråkselevers 

läsförståelse och lässtrategier Vad du anser att läsförståelse är. Hur du 

vet om en elev har tillräckligt utvecklad läsförståelse. Hur du tycker att 

man kan arbeta för att hjälpa elever som har svårt med läsningen. 

 

Jag räknar med att själva intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och jag 

kommer kanske att spela in den i syftet att jag ska kunna återge de svar jag får 

så korrekt som möjligt. Om jag gör det så får du information om det innan. Du 

kommer också givetvis att vara anonym då jag senare analyserar materialet 

eftersom studien så småningom kommer att publiceras på Internet. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig:  

Mohnica Johansson 

Mojo0800@student.miun.se  

Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 

 
 

 


