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SAMMANFATTNING 

Malin Vu 

Konsten att kunna förstå vad du läser 
En intervjustudie i hur sex lärare i årskurs F-3 beskriver olika aktiviteter i sin läsförståelse- 
undervisning för flerspråkiga elever 

Antal sidor: 38 

Läsförståelse är ett ytterst värdefullt verktyg i läsningen som varje individ behöver för 

att förstå ordens betydelse och för att kunna inhämta och erhålla kunskap ur det lästa. 

Eftersom läsförståelse är grundläggande för att varje elev ska kunna utveckla kunskaper 

och färdigheter i alla skolämnena är det således också en nyckel till varje elevs skol-

framgång. Likaså benämns det i Lgr 11 som ett mål i slutet av årskurs 3 att undervis-

ningen ska resultera i att alla elever lär sig att läsa och förstå texter med hjälp av lässtra-

tegier. Trots detta framkommer det i en granskning av nationella prov i svenska från de 

senaste fem åren att elever med svenska som andraspråk fortsätter att erhålla ett sämre 

resultat i läsförståelsedelarna jämfört med sina klasskamrater vars förstaspråk är 

svenska. Det är mot ovanstående bakgrund som denna studie upprättades. Syftet med 

studien är således att undersöka och beskriva hur sex lärare i F-3 arbetar för att öka läs-

förståelsen hos flerspråkiga elever. De frågeställningar som jag har utgått från i studien 

för att besvara syftet är följande: 

 Vilka särskilda aktiviteter väljer lärarna att arbeta med i läsförståelse- 

undervisningen och hur arbetar lärarna med detta? 

 Vilka faktorer anser lärarna ha en påverkan på flerspråkiga elevers läsförståelse-

utveckling? 

Sammantaget är detta en kvalitativ intervjustudie där datainsamlingen har skett  

genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare. För att kunna tolka, förstå och 

beskriva lärarnas utsagor har jag utgått från den hermeneutiska tolkningsläran.  

Studiens resultat visar bland annat att explicit undervisning, samtal och  

interaktion samt användandet av figurer kopplat till lässtrategierna är fördelaktigt för 

flerspråkiga elever. Därtill tyder resultatet på att arbete med ordkunskapsunder- 

visning och olika läsaktiviteter är gynnsamt för flerspråkiga elevers läsförståelsekompe-

tens. Slutligen har tre påverkande faktorer belysts i resultatet och dessa är flerspråkiga 

elevers färdigheter i sitt modersmål, deras socioekonomiska bakgrund och hemtradit-

ioner. 

Sökord: läsförståelse, flerspråkiga elever, läsförståelseundervisning, läsförståelsestra-

tegier, ordförståelse 



 

 

ABSTRACT 

Malin Vu 

The art of understanding what you’re reading 
An interview-study about how six teachers in grades F-3 describe various activities in their read-
ing comprehension instructions for multilingual students.  

Number of pages: 38 

Reading comprehension is an extremely valuable tool that each individual needs when it 

comes to reading and to understand the meaning of words and to seek and obtain 

knowledge. Because of the fact that reading comprehension is fundamental for every 

student to be able to create knowledge and skills in all school-subjects, it is therefore 

also the key to each student’s success in school. It’s also mentioned in Lgr 11, as an aim 

for all students by the end of grade 3, that the teaching should result in that all students 

learn how to read and to understand texts with support from reading strategies. In addi-

tion, it appears in a review of national tests in Swedish from the past five years that stu-

dents with Swedish as a second language continue to obtain a poorer performance in the 

reading comprehensions sections compared to their peers whose first language is Swe-

dish. Therefore the purpose of this study is to investigate and to describe how six teach-

ers in grades F-3 work in their reading comprehension instructions for multilingual stu-

dents. To be able to answer the purpose of the study the following research question 

were formulated: 

 Which specific activities do the teachers chose to work with in their reading 

comprehension instructions and how to the teachers work with this? 

 Which factors do the teachers believe could have an impact on multilingual stu-

dents’ development in reading comprehension? 

Overall this is a qualitative interview-study where data has been obtained through semi-

structured interviews with six teachers. To be able to interpret, understand and describe 

the statements from the teachers I have taken inspiration from the hermeneutic inter-

pretation doctrine. The results of this study shows that explicit teaching, conversation 

and interaction and also the use of figures linked to reading strategies are advantageous 

for multilingual students. Furthermore, results indicate that work with vocabulary in-

structions and different reading activities are favorable for multilingual students’ read-

ing comprehension skills. Other factors that have been highlighted in the results are 

multilingual students’ skills in their native language, their socio-economic background 

and traditions at home. 

Keywords: reading comprehension, multilingual students, reading comprehension  

instructions, reading comprehension strategies, vocabulary 
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1 Inledning  

Att svenska elevers läsförståelse har försämrats är något som har diskuterats i nyhetsrapporte-

ringar under den senaste tiden i vårt land. Vid närmare granskning av resultat från nationella prov 

i svenska från år 2010 till 2015 kan jag urskilja att elever med svenska som andraspråk fortsätter 

att erhålla ett sämre resultat i läsförståelsedelproven jämfört med elever som har svenska som 

modersmål (Skolverket, 2015). På motsvarande sätt visar de senaste internationella studierna 

gjorda av PISA (Programme for International Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) ett entydigt resultat som sammantaget pekar på en negativ trend avseende svenska 

elevers läsförståelse sett över det senaste decenniet. Därutöver rapporteras det dessutom från 

PISA och PIRLS att det i Sverige finns en framträdande skillnad i läsförståelseprestationer mellan 

infödda elever och elever med utländsk bakgrund. Just svenska elevers socioekonomiska bak-

grund anses vara en faktor till skillnaderna i läsförståelseresultaten i dessa internationella kun-

skapsmätningar (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). Oavsett vilka faktorer som kan vara bidra-

gande till ett fortsatt och försämrat resultat i läsförståelse hos många elever med svenska som 

andraspråk behöver dessa elevers läsförståelse förbättras. Ett av målen med skolans utbildning är 

att lära alla elever att förstå det de läser (Skolverket, 2011b). Enligt Westlund (2012) är läsförstå-

else ett ovärderligt verktyg som alla individer är i behov av för att kunna inhämta ny kunskap och 

även för att kunna utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande. Mot ovanstående 

bakgrund och för relevans för läraryrket, där undervisningen allt oftare berör flerspråkiga elever, 

är således ambitionen med min studie att undersöka och beskriva hur sex lärare arbetar för att 

öka flerspråkiga elevers läsförståelsekompetens. För att kunna erhålla ett rikligt material som in-

nefattar lärares djupa reflektioner och utsagor i relation till sin läsförståelseundervisning har data 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna som bidrog till studiens datain-

samling utgörs av sex behöriga lärare inom F-3 som arbetar på fyra olika skolor i samma kom-

mun.  

Upplägget i denna studie inleds med studiens syfte och frågeställningar i kapitel två. Därefter pre-

senteras studiens bakgrund i kapitel tre och där behandlas nationella styrdokument, begreppsde-

finitioner, undervisningsmodeller, faktorer som påverkar flerspråkiga elevers läsförståelse samt 

studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare i kapitel fyra beskrivs studiens metodval och tillväga-

gångssätt och i kapitel fem redovisas studiens resultat. Slutligen förs en diskussion i kapitel sex 

om studiens metod och även om resultatet kopplat till syfte och frågeställningar, bakgrund, teore-

tiska utgångspunkt samt nationella styrdokument.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur sex lärare i F-3 ifrån fyra olika skolor arbe-

tar för att öka läsförståelsekompetensen hos flerspråkiga elever.  

Frågeställningar:  

 Vilka särskilda aktiviteter väljer lärarna att arbeta med i läsförståelseundervisningen och 

hur arbetar lärarna med detta? 

 Vilka faktorer anser lärarna ha en påverkan på flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling?  
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3 Bakgrund 

Avsikten med innehållet i bakgrunden är att ge läsaren en gedigen grund att stå på för att i största 

möjliga mån kunna förstå studien i sin helhet. I avsnitt 3.1 presenteras läsförståelseundervisning 

kopplad till nationella styrdokument. Vidare i avsnitt 3.2 presenteras relevanta begrepp som åter-

kommer i arbetet och i avsnitt 3.3 redogörs för tre forskningsbaserade undervisningsmodeller. 

Därefter presenteras i avsnitt 3.4 ett antal faktorer som kan ha en påverkan på flerspråkiga elever 

läsförståelse och slutligen i avsnitt 3.5 presenteras studiens teoretiska förankring. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer tre olika begrepp att redogöras för med avsikt att stödja läsaren till en god  

förförståelse av studiens ämnesområde. Dessa tre begrepp är flerspråkiga elever (se avsn. 3.2.1),  

läsförståelse (se avsn. 3.2.2) och läsförståelsestrategier (se avsn. 3.2.3).  

3.1.1 Flerspråkiga elever 

Inom internationell språkforskning är begreppet ”second language” allmänt etablerat. Innebörden 

av detta begrepp åsyftar det språk, ett eller flera, som individer har börjat utveckla i deras primära 

språkliga och kulturella socialisation. Sedan när dessa individer med sina befintliga och primära 

språkkunskaper i ett senare livsskede möter ett nytt språk i en miljö där det nya språket är ett of-

ficiellt språk, så talar man om ett ”second language” (Skolverket, 2011a). När en individ behärskar 

fler än ett språk finns det olika benämningar för, som exempelvis tvåspråkig och flerspråkig. För 

vissa personer anses ovanstående begrepp vara synonymer till varandra men det beror helt och 

hållet på vilken tolkning och definition av begreppet användaren utgår ifrån. En definition av be-

greppet flerspråkighet åsyftar till en individ som talar mer än ett språk och en annan definition av 

samma begrepp inbegriper att en individ talar mer än två språk (Baker, 2000). 

I denna studie kommer begreppet flerspråkiga elever att användas för att beteckna elever som talar 

fler än ett språk. I samsyn med Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket, 

2011a) inkluderas i begreppet de elever som är födda i Sverige eller invandrat antingen före eller 

under sin skoltid.  

3.1.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är en komplex, dynamisk och målorienterad process som innefattar strategier, färdig-

heter, motivation och tidigare kunskap. Ett av målen med läsning är att skapa mening och förstå-

else ur det lästa med stöd utifrån tidigare erfarenheter och förväntningar. För att läsaren ska 

kunna fokusera på meningsskapandet i läsningen är en förutsättning att ordavkodningen kan ge-
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nomföras utan någon större ansträngning och likaså att den sker tillräckligt snabbt. Vid flyt i läs-

ningen ökar således förutsättningarna för läsaren vad gäller möjligheter till meningsskapande. 

Detta innebär att läsaren istället kan lägga allt fokus på att tolka meningsbyggnader och begrepps-

innehåll i texters olika språk (Lundberg & Herrlin, 2014). Emellertid påverkas skapandet av för-

ståelse för det lästa också beroende på vilka uppgifts- och frågeformuleringar som läsaren har 

med sig före läsningen. I vilket fall som helst innebär läsandet av en text att läsaren måste kunna 

upprätthålla flera olika kognitiva processer samtidigt. Dels ska läsaren iaktta och binda sig till in-

nehållet och handlingen i texten, dels ska läsaren samtidigt läsa mellan raderna (göra inferenser) 

och gå utanför textinnehållet för att genom sin tolkning kunna tillföra något nytt i texten. Vidare 

är samspelet mellan identifierbara beståndsdelar som aktivt deltagande, ordavkodning och läsförståelse 

av stor vikt för att läsningen ska vara framgångsrik för läsaren. Det är även angeläget att förstå att 

elevers utveckling och kompetens inom läsförståelse inte enbart kan kontrolleras genom olika 

tester eller besvarandet av muntliga eller skriftliga kontrollfrågor. Medvetandegörandet och ökan-

det av elevers kompetens inom läsförståelse bör snarare låta elever tänka och resonera på högre 

nivåer, vilket i detta sammanhang innebär en utveckling av elevers metakognition. Det som är 

nyckeln till god läsförståelse är alltså elevers kunskap om sin egen förståelse gällande olika lässtra-

tegier. I detta sammanhang är det väsentliga att elever förstår hur och varför de använder olika 

lässtrategier vid bearbetning av olika texter (Westlund, 2012). Sammanfattningsvis är det som ut-

märker en god läsare att hen är strategisk och kan göra medvetna val rörande användningen av 

lämpliga läsförståelsestrategier. Ytterligare faktorer som är betydande för god läsförståelseutveckl-

ing är att läsaren är aktiv, konstruktiv, kan göra inferenser, kan förhålla sig till nya begrepp och 

slutligen att läsaren också förmår att aktivera sin bakgrundskunskap i läsningen (Lundberg & 

Herrlin, 2014). 

3.1.3 Läsförståelsestrategier 

Det finns fyra grundstrategier som forskning (Palinscar & Brown, 1984) belyser har en effekt på 

elevers läsförståelseutveckling och dessa inbegriper förmågor i att klargöra oklarheter, att ställa frågor, 

att förutspå och slutligen att sammanfatta (Westlund, 2012). Det är avgörande för elevers läsförståelse-

utveckling att lärare är medvetna om att läsförståelsestrategier och användningen av dessa aldrig är 

ett mål i sig. Intentionen med läsförståelsestrategier handlar snarare om olika kognitiva verktyg 

som läsaren väljer att tillämpa i läsandet i syfte att organisera, få ut information och skapa förstå-

else för det lästa. Bra läsförståelse och meningsskapande innebär att läsaren kan anpassa valet och 

användandet av olika lässtrategier i relation till textinnehållet. Likaså utmärks god användning av 
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läsförståelsestrategier av flexibilitet, vilket innebär att läsaren kan byta från en vald strategi till en 

annan som kan motsvara läsningens avsikt på ett bättre sätt (Westlund, 2012). 

3.2 Forskningsbaserade undervisningsmodeller 

Undervisningsmodeller i relation till utveckling av läsförståelse handlar om olika undervisningssätt 

vars syften är att skapa förutsättningar för alla elever att så småningom bli självständiga läsare. 

Därtill förekommer det en väsentlig skillnad mellan läsförståelsestrategierna och undervisnings-

modellerna som är angelägna för lärare att vara medvetna om för gynnsamma effekter i läsförstå-

elseundervisningen. Skillnaden är att strategierna är kognitiva redskap som elever använder sig av 

i läsningen för att underlätta förståelsen för textinnehållet, medan undervisningsmodellerna syftar 

till hur lärare kan och bör undervisa för att lära ut strategierna till eleverna (Westlund, 2012). 

Tre forskningsbaserade undervisningsmodeller som har dokumenterad effekt avseende ökad 

kompetens inom läsförståelse är Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och 

Concept-Oriented Reading Instruction (CORI). Vad dessa modeller har gemensamt är att de utgår från 

de fyra ovan nämnda grundstrategierna, vars syften är att synliggöra och underlätta meningsskap-

andet i läsningen (Westlund, 2012).  

3.2.1 Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) 

Den reciproka undervisningen kan beskrivas som ett fokuserande på ömsesidig växelsamverkan 

mellan lärare och elev. Grundtanken med denna undervisning är att lärare ska agera som vägle-

dare och explicit undervisa om olika läsförståelsestrategier genom att ”tänka högt” för att elever-

na ska få möjlighet till iakttagande och lyssnande. Detta görs följaktligen med utgångspunkt i de 

fyra grundstrategierna som forskningsresultat (Palinscar & Brown, 1984) entydigt påvisar behöver 

integreras och utgöra en naturlig del av undervisningen. I takt med undervisningens gång ska ele-

verna i allt högre grad kunna växla till lärarens roll och själva agera som vägledare, vars uppdrag 

innefattar att ”tänka högt” om textinnehåll för att synliggöra tankeprocesser. Tillika innebär 

denna variant av undervisning att lärare och elev turas om att agera i rollen som ledare för en dia-

log där olika delar av texters innehåll fokuseras (Palinscar & Brown, 1984; Westlund, 2012). Dess-

sutom framlägger Palinscar och Brown (1984) argument genom sin studie som pekar på att reci-

prok undervisning är främjande för svaga läsare. Det forskarna framhäver är att de elever som är 

svaga läsare har i den reciproka undervisningen gradvis agerat bättre och bättre som vägledare i 

dialog om texter. Genom att läraren i undervisningen även utgår ifrån att eleverna kontinuerligt 

ska prestera i lite högre grad än föregående uppnådda prestationer skapas förutsättningar till rim-

liga utmaningar för varje enskild elev. Detta synsätt på samspel och lärande tar sin utgångspunkt i 
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Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen (se avsn. 3.5.2). I denna kontext inbegriper 

det således att läraren stöttar eleven i något som hen inte riktigt, men nästan, kan bemästra på 

egen hand (Palinscar & Brown, 1984). 

3.2.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI) 

Modellen för transaktionell strategiundervisning utgår, som tidigare nämnts, ifrån de fyra 

grundstrategierna. Därutöver bygger den transaktionella undervisningen även på två specifika 

grundprinciper. Den första grundprincipen, likt arbetssättet med RT, handlar om modellering och 

utbyte av strategier mellan lärare och elev. Vidare innefattar den andra grundprincipen utbyte av 

det meningsskapande som sker ur det lästa mellan lärare och elev. I arbetet med meningsskap-

ande ur det lästa är det centrala i denna undervisningsmodell att eleverna kan tänka högt och sätta 

ord på sin egen läsförståelse (Westlund, 2012).   

Vid jämförelser av RT och TSI finns det vissa likheter i synsättet på läsförståelseundervisningen, 

men samtidigt finns det faktiskt vissa olikheter som skiljer dessa undervisningsmodeller åt. Till 

skillnad från RT där fokus ligger på växelsamverkan i lärare-elev-rollen så bygger TSI på aktions-

forskning. Detta innebär att lärare i syfte att förbättra sin egen undervisning således forskar om den 

för att hitta brister respektive framgångsrika faktorer. En annan skillnad mellan modellerna är 

förhållningssätten till läsförståelseundervisningen. I arbetet med att öka elevernas kompetens i 

användning av olika lässtrategier fokuserar TSI väldigt mycket på tänka-högt-metoden. Detta innebär 

att lärares uppgift inte handlar om att värdera rätt eller fel utan de ska istället enbart fokusera på 

att uppmana och motivera eleverna till att beskriva och synliggöra deras individuella tankeproces-

ser (Westlund, 2012). 

3.2.3 Begreppsorienterad läsundervisning (Concept-Oriented Reading Instruction, 

CORI) 

Den svenska översättningen av Concept-oriented Reading Instruction motsvarar definitionen 

begreppsorienterad läsundervisning. Det som står i centrum för denna forskningsmodell är att under-

visningen bygger på elevers naturliga nyfikenhet och intresse för olika ämneskunskaper. Syftet är 

att öka elevernas medvetenhet om hur effektiv läsning fungerar som ett redskap för att eleverna 

ska lära sig om något som de är nyfikna på och undrar över. Således bidrar elevernas intresse och 

motivation i läsandet till nyttjande av kognitiva strategier samtidigt som de tillägnar sig menings-

full ämneskunskap (Westlund, 2012).    

I en studie gjord av Guthrie et al. (2004) ställdes CORI-elevers motiverande läsförståelseutveckl-

ing i jämförelse med elevers vars lärares undervisning enbart riktade sig på instruktioner om hur 
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olika lässtrategier kan och ska användas, Strategy Instruction (SI). Guthrie et al. (2004) forskningsre-

sultat tyder på att undervisning i enlighet med CORI som undervisningsmodell har en bevisad 

effekt på elevers läsförståelse. Vid tre olika tester som syftade till att bedöma och synliggöra ele-

vernas läsförståelse presterade CORI-elever i högre grad bättre än SI-elever på alla testerna. Dess-

sutom rapporterade CORI-lärarna att det hade skett en ökning i elevers motivation till läsning 

och samma utlåtande kunde inte göras av SI-lärarna. Därtill lägger forskarna även fram belägg 

som belyser att CORI ökade en stor del av elevernas kognitiva strategier. Exempelvis kunde ele-

verna i högre grad använda sig av strategier för att aktivera tidigare kunskap och tillämpa denna 

under läsningen för att skapa förståelse. Likaså visade eleverna ökade färdigheter i att söka in-

formation i texter och organisera information ur det lästa. Forskningsresultatet pekar sammanta-

get på att CORI-eleverna utvecklades till mer motiverade och strategiska läsare jämfört med SI-

eleverna (Guthrie et al., 2004).  

3.3 Faktorer som kan påverka flerspråkiga elevers läsförståelse 

Enligt Westlund (2012) är undervisning i läsförståelse något som är så pass komplext att forskare 

fortfarande inte har lyckats formulera någon konkret modell som inrymmer alla olika komponen-

ter och faktorer som samverkar för att kunna skapa läsförståelse. Således kommer jag i detta av-

snitt att redogöra för fyra olika faktorer som anses ha en betydande påverkan på flerspråkiga ele-

vers läsförståelsekompetens och dessa är elevers ordförråd (se avsn. 3.3.1), elevers socioekono-

miska bakgrund (se avsn. 3.3.2), modersmålets betydelse (se avsn. 3.3.3) och högläsningens bety-

delse (se avsn. 3.3.4). 

3.3.1 Elevers ordförråd 

Tidigare forskning (Burgoyne, Kelly, Whiteley & Spooner, 2009; Burgoyne, Whiteley & Hutchin-

son, 2011) belyser att flerspråkiga elever har mer omfattande svårigheter med att utveckla kompe-

tens i läsförståelse jämfört med klasskamrater som är enspråkiga. Dessa svårigheter härstammar 

inte från brister i elevernas avkodningsförmåga, utan det forskningsresultaten tyder på som en 

gemensam faktor bland flerspråkiga elever och deras försämrade resultat i läsförståelse handlar 

snarare om ett bristfälligt och svagt ordförråd på andraspråket. Ju svagare ordförråd en elev har, 

desto svårare blir det för eleven ifråga att förstå formuleringar i det lästa. För en elev med ett 

svagt ordförråd är risken att läsningen endast går ut på att försöka tolka okända begrepp och till 

följd därav minskar förutsättningarna till användning av kognitiva tankeprocesser i syfte att skapa 

förståelse för det lästa (Burgoyne et al., 2009; Burgoyne, Whiteley & Hutchinson, 2011). En an-

nan risk gällande läsningen hos elever med ett otillräckligt ordförråd kan vara att de försöker 

undvika lässituationer helt och hållet. De vanligaste bakomliggande syftena med undvikandet av 
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lässituationer har att göra med att eleverna ifråga endast vill slippa känna sig inkompetenta och 

misslyckade. Likt en ond cirkel innebär detta vidare att eleverna då går miste om möjligheter till 

att lära sig nya ord som man gör genom att läsa och tolka olika texter. Dessutom är ännu en följd 

att elevens torftiga språk i längden försämras i förhållande till klasskamraterna och med störst 

sannolikhet påverkas också kunskaperna och prestationerna i de övriga skolämnen (Lundberg, 

2002; Reichenberg, 2012). 

3.3.2 Elevers socioekonomiska bakgrund 

Ytterligare en faktor som tidigare forskning (Damber, Samuelsson & Taube, 2012) hävdar har en 

inverkan på elevers läsutveckling är elevernas socioekonomiska bakgrund. Med socioekonomiska 

faktorer menas bland annat faktorer som familjens inkomst, vårdnadshavares akademiska bak-

grund och yrken (Damber, Samuelsson & Taube, 2012; Lundberg, 2002). Det som forskningsre-

sultat belyser (Lundberg, 2002) är att barn som kommer från hem där vårdnadshavare har högre 

akademisk utbildning exponeras för mer än 30 miljoner ord under sina första tre levnadsår, me-

dan barn som kommer från hem där vårdnadshavare har lägre socioekonomisk bakgrund endast 

exponeras för cirka 10 miljoner ord under sina första tre levnadsår. Förutom skillnader i mängden 

ord som barnen exponeras för i hemmen finns det även skillnader i kommunikationen bland 

vårdnadshavare. De barn som kommer från hem med hög socioekonomisk bakgrund får gene-

rellt mer uppmuntran och beröm, medan barn som kommer från hem med låg socioekonomisk 

bakgrund oftare exponeras för yttranden som riktar sig mot disciplin, uppförande och fördö-

mande. Således är vårdnadshavares olika sätt att kommunicera i hemmet också en påverkande 

faktor som är bidragande till ett barns identitetsskapande och villighet till att delta och prestera i 

skolundervisningen (Lundberg, 2002).  

3.3.3 Modersmålets betydelse 

Tidigare forskning (Thomas & Collier, 2002) belyser ytterligare en faktor som onekligen har en 

stark påverkan på elevers andraspråksinlärning och det är deras kompetens i modersmålet. Bero-

ende på i vilken grad eleverna har ett fungerade modersmål påverkar detta i sin tur också deras 

utveckling av ett andraspråk. Ju mer kompetens eleverna har i sitt modersmål, desto mer effektiv 

blir inlärningen av ett andraspråk. Anledningen till att elevers färdigheter i modersmålet är av stor 

betydelse är för att det är det språket som eleverna utgår ifrån när de lär sig ett nytt språk. Genom 

att utgå från befintlig kunskap om sitt modersmål kan inlärningen av ett andraspråk underlättas. 

Detta innebär då att individerna ifråga har en språkbas som de kan bygga vidare på för att enklare 

kunna lära sig det nya andraspråket (Blomqvist & Wood, 2006; Thomas & Collier, 2002).  
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För många människor är utvecklingen av ett andraspråk en lång och tidskrävande process. Det 

som tidigare forskningsresultat (Thomas & Collier, 2002) uppskattar är att det tidsmässigt tar 

mellan fyra till sju år för en andraspråkselev att utveckla akademiska ämnes- och språkkunskaper 

på ett andraspråk. På så sätt är förutsättningarna för andraspråkselevers skolframgång mer kom-

plicerade jämfört med elever som är enspråkiga. För andraspråkselever innebär detta vidare att 

undervisning och färdigheter i och på modersmålet är en bidragande faktor som de bör ges möj-

lighet till under hela sin skolgång. Ovanstående är av stor vikt då kunskaper i modersmålet avgör 

hur pass framgångsrik elevernas kunskaps- och språkutveckling artar sig. Likaså handlar det också 

om att andraspråkselever ska få möjlighet till en likvärdig utbildning, likt deras enspråkiga klass-

kamrater, och inte hamna efter i sin kunskapsutveckling på grund av bristande kunskaper i andra-

språket (Thomas & Collier, 2002).    

3.3.4 Högläsningens betydelse 

En fördel med högläsning innebär att lyssnaren befrias från att behöva anstränga sig för att tyda 

och ljuda ihop formuleringar i det lästa. Genom högläsning kan lyssnaren istället lägga all energi 

och fokus på innehållet i det som berättas (Ekström, 2004). Därutöver anser Ekström (2004) att 

det är av stor vikt att lärare tar högläsningen seriöst och inte använder den som utfyllnad i under-

visningen när det blir tid över. Ekström (2004) menar att arbete med högläsningen på rätt sätt 

kan utgöra gynnsamma lärandetillfällen för elever.  

Tidigare forskning (Eckeskog, 2013) framhåller således att lärares användning av högläsning i 

kombination med samtal och interaktion är en gynnsam faktor för elevers läsförståelseutveckling 

och likaså deras användning av läsförståelsestrategier. Det som utgör ramen för lärande i detta 

sammanhang inbegriper social samverkan där elever uppmuntras till aktivt deltagande i sociala 

kontexter. Detta sker via gemensamma samtal som grundar sig i det lästa och även i olika sätt 

som man kan förstå och tolka texter på. Genom att lärare, med utgångspunkt i högläsningen, så-

ledes lyfter fram och modellerar olika läsförståelsestrategier kan elevers kompetens successivt öka 

i anknytning till användandet av läsförståelsestrategier när de läser på egen hand. Det är därför av 

stor vikt att lärare avsätter tid för gemensamma dialoger så att de sker före, under och efter hög-

läsningsstunder. Ju mer samtal och interaktion som sker i samband med läsningen och även om 

olika sätt man kan förstå och tolka olika texter, desto mer ökar förutsättningarna för synliggöran-

det och tillgodogörandet av de olika läsförståelsestrategierna hos eleverna (Eckeskog, 2013).  

Lindberg (2013) förespråkar också samtal och interaktion i undervisningen och lägger stor vikt 

vid att lärare som undervisar flerspråkiga elever behöver vara särskilt observanta på att skapa till-
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fällen och utrymme i undervisningen för långa samtal. För flerspråkiga elever är långa samtal 

gynnsamma för utvecklandet av elevernas kognitiva tänkande i olika lärandesammanhang. Därut-

över betonar Lindberg (2013) likaså att samtal och interaktion är två gynnsamma faktorer för 

flerspråkiga elevers språkutveckling, vilket vidare har en påverkan på elevernas skolframgång.  

3.4 Nationella styrdokument 

En skillnad mellan elever som har svenska som sitt modersmål och elever som har svenska som 

sitt andraspråk är att den förstnämnda elevgruppen anländer till skolan med en språklig bas i 

svenska som de kan fortsätta att bygga på. Många elever med svenska som andraspråk måste där-

emot både bygga upp och utveckla sin språkliga bas i svenska och samtidigt lära sig det språk som 

krävs i de olika skolämnena. Dessa elever behöver således aktivt arbeta på flera kunskaps- och 

färdighetsnivåer samtidigt, vilket ställer andra och högre krav på både elev och undervisande lä-

rare. Detta är anledningen till att skolämnet svenska som andraspråk har fått en egen kursplan i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a). I detta samman-

hang innebär det att elever med svenska som andraspråk ska ges samma förutsättningar och vill-

kor till utveckling av sina språkliga förmågor som de elever vars modersmål är svenska (Skolver-

ket, 2011a). Ovanstående skrivning grundar sig i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) som betonar att alla 

elever ska ges förutsättningar till en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar och behov. 

Syftestexten i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk skiljer sig inte avsevärt i Lgr 

11. Vid närmare jämförelse av de båda kursplanerna kan några få tillskott hittas i kursplanen för 

svenska som andraspråk (Skolverket, 2011a). Ett exempel är anvisningar till lärare att inte ställa 

för tidiga krav på elevernas språkliga korrekthet, vilket är en formulering som inte finns i kurspla-

nen för svenska. I båda syftestexterna förtydligas det dock att undervisningen i båda ämnena ska 

öka elevernas möjligheter till utveckling av språket i syfte att tänka, kommunicera och lära. Vidare 

står det uttryckligen även att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa. Avse-

ende elevernas utveckling av läsförståelse betonas det i båda syftestexterna att eleverna genom 

undervisningen ska ges möjlighet till att utveckla förmågor i att läsa och bearbeta texter för olika 

syften. Detta ska eleverna kunna göra enskilt och tillsammans med andra människor (Skolverket, 

2011b). 

3.5 Språk- och kunskapsutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotsky (1896-1934) var en rysk pedagog och filosof vars största intresse och engagemang 

berörde forskning kring frågor som omfattade barns lärande och skolutveckling. Det som Vygot-
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skys teorier förespråkar och betonar är att språk och lärande är sociala företeelser som kräver 

samspel med andra aktörer (Säljö, 2010).    

Denna studie kommer sålunda att ta sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

vilket är baserat på Vygotskys teorier och forskning om utveckling, lärande och språk. Det allra 

mest centrala i synsättet på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att det sker genom språk 

och interaktion med andra människor. Denna tradition i synen på lärande är ett av de fyra teore-

tiska perspektiv (det sociokulturella perspektivet, behaviorismen, kognitivismen & pragmatismen) i vårt sam-

hälle som under de senaste hundra åren har varit dominerande i lärande- och utbildningssam-

manhang (Säljö, 2010). 

3.5.1 Språket – ett medierande redskap 

Enligt Vygotskys sociokulturella teori om lärande är språket ett medierande och avgörande redskap 

som alla individer behöver för att kunna uttrycka sig, förstå och organisera sin omvärld. Det finns 

två sorters medierande redskap som människan använder sig av: språkliga och materiella. Med 

språkliga redskap menas inte nationella språk som till exempel svenska eller engelska. Språk i 

detta sammanhang syftar till ett flexibelt teckensystem där olika symboler och tecken kan hjälpa 

människan att tänka, kommunicera och förstå världen. Några exempel på språkliga redskap som 

präglar människans mediering är bokstäver, begrepp, siffror och räknesystem. De språkliga red-

skapen som precis exemplifierades ser självklart inte likadant ut i alla samhällen eller länder. Det 

som är utmärkande för språkliga redskap beror helt och hållet på de miljöer som finns och den 

kulturella utveckling som råder på de olika platserna. Människan ser och förstår olika företeelser 

på olika sätt beroende på vilken värld de har socialiserats in i och även beroende på vilka kultu-

rella erfarenheter som har gjorts i sin värld. På så sätt utvecklas således människors olika språkliga 

redskap inom kulturella gemenskaper. I stort sett handlar användandet av språkliga redskap för 

att tänka och kommunicera även om ett användande av kulturella redskap som människan an-

vänder i syfte att kunna förstå, analysera och agera i sin omvärld (Säljö, 2010). 

Som tidigare nämnts sker mediering även genom användning av materiella redskap. I den socio-

kulturella teorin handlar det inte om att skilja mellan språkliga och materiella redskap. Det hand-

lar istället om en förståelse av att ovanstående två redskap snarare utgör varandras förutsättning-

ar. Med grundtanke i att tydliggöra hur språkliga och materiella redskap kan samverka i lärande-

syfte kan ett exempel göras vid läsandet av en fysisk bok. För att en individ ska kunna läsa en bok 

krävs språkliga redskap som bygger på kunskaper om det rådande språket och dess skriftsystem. 

På så sätt utgör boken ett materiellt redskap där individen kan fästa sina språkliga redskap. Där-
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med anses sammankopplingen av det mentala och det fysiska vara en betydelsefull faktor för ett 

ökat och effektivt lärande i den sociokulturella traditionen (Säljö, 2010).   

3.5.2 Social samverkan i relation till den närmaste utvecklingszonen 

Enligt Vygotsky är lärande något som ingår i människans naturliga tillstånd och likaså något som 

alla människor kontinuerligt tillägnar sig på ett eller annat sätt i olika situationer. Vygotsky menar 

att lärande och utveckling är ständiga processer som pågår hos alla människor. Mot bakgrund av 

detta hävdar Vygotsky att när människan har lyckats behärska ett begrepp eller en färdighet så är 

hen inte långt ifrån att behärska något nytt. Detta valde Vygotsky att benämna den proximala ut-

vecklingszonen. Denna utvecklingszon utgörs av den kunskap som ligger bortom det som individen 

klarar av att utföra på egen hand och således den kunskap som kan erhållas genom stöd från ett 

medierande verktyg, vilket exempelvis kan vara en mer kunnig person eller en bok. På så sätt är 

den lärandes fortsatta kunskapsutveckling beroende av kontinuerlig vägledning från medierande 

verktyg som en mer kunnig pedagog eller klasskamrat. Vidare är därmed social samverkan en bety-

dande och central aspekt inom lärande i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010).  

Grundtanken med undervisning utifrån elevers närmaste utvecklingszon innebär att den mer 

kunnige ska bistå den lärande med mycket stöd i början. Så småningom ska stödet avta för att 

slutligen upphöra helt och då ska den lärande ha lyckats behärska färdigheten i fråga. Kunskap är 

på det sättet inte något som är överförbart från en individ till en annan, utan kunskap är något 

som skapas genom samspel mellan människor i pedagogiska situationer. Sammanfattningsvis är 

samspel i form av social samverkan en väsentlig princip för lärande utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv (Säljö, 2010).  
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs metodval (se avsn. 4.1, 4.1.1), val av tolkningslära (se avsn. 4.1.2), urval av 

informanter (se avsn. 4.1.3) och även vilka forskningsetiska aspekter som har beaktats för att 

skydda deltagarna i studien (se avsn. 4.1.4). Därefter beskrivs studiens tillförlitlighet (se avsn. 

4.15), genomförande av datainsamling (se avsn. 4.2) och slutligen studiens dataanalys (se avsn, 

4.3).  

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Den valda forskningsansatsen som ligger till grund för studiens datainsamling är av kvalitativ ka-

raktär. Eftersom studiens syfte och frågeställningar efterfrågar att erhålla en nyanserad bild om 

hur lärarnas arbetar i sin läsförståelseundervisning för flerspråkiga elever valdes den kvantitativa 

forskningsansatsen bort. Detta beror på att den kvantitativa forskningsmetodens datainsamling 

bygger på numeriska data medan datainsamlingen i den kvalitativa forskningsmetoden bygger på 

utsagor. Mot denna bakgrund och i relation till studiens syfte fattade jag beslutet att forskningsin-

tervjuer var det mest gynnsamma metodvalet för denna studies datainsamling. Motiveringen till 

valet av forskningsintervjuer grundar sig i att förutsättningarna till att synliggöra lärares arbetssätt, 

kunskaper och reflektioner på ett fördjupat sätt är mer uppnåbara jämfört med användandet av 

den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman, 2008). Via samtalet i forskningsintervjuer ges jag 

som forskare dessutom möjlighet att lära känna respondenterna mer på djupet och även möjlig-

het att erhålla kunskap om deras erfarenheter, attityder, känslor, åsikter och den värld som de 

agerar och lever i. På så sätt är forskningsintervjuer ett gynnsamt metodval där jag som forskare 

via interaktioner med mina informanter kan få fatt i deras kunskaper och erfarenheter om ett 

tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket i denna studie handlar om lärares 

valda aktiviteter i sin läsförståelseundervisning. 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

Metoden för studiens datainsamling består av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Am-

bitionen med valet av ovanstående metod beror på att den tillåter flexibilitet i samtalsprocessen 

mellan mig som intervjuare och den intervjuade. Bland annat har jag som forskare möjlighet att 

ändra ordningen på intervjufrågorna i intervjuguiden beroende på hur samtalet går. Därutöver 

kan jag som forskare i semistrukturerade intervjuer vid behov även modifiera och specificera in-

tervjufrågorna under samtalets gång med syfte att besvara studiens frågeställningar. Som tidigare 

nämnts handlar forskningsobjektet om att fånga lärares utsagor om deras läsförståelseundervis-

ning. För en riklig datainsamling och även för resultatets skull är därmed en väsentlig aspekt med 

intervjuerna att informanterna ges möjlighet till att besvara frågorna med egna ord. Av dessa an-
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ledningar resulterade intervjufrågorna i att bestå av öppna frågor. Sammantaget innebär öppna 

frågor i semistrukturerade intervjuer att informanterna ges stor frihet i utformandet av sina svar 

och parallellt ökas även förutsättningar till djupare reflektion (Bryman, 2008).  

4.1.2 Hermeneutik som tolkande forskningsmetod 

Hermeneutik är tolkningslära och lämpar sig som vetenskapligt förhållningssätt om man som 

forskare har i avsikt att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen som texter, hän-

delser och mänskliga handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014; Ödman, 2007). I denna studie an-

vänds ett hermeneutiskt förhållningssätt i syfte att tolka och beskriva sex lärares utsagor vad gäl-

ler deras läsförståelseundervisning. Det som utgör underlaget för tolkning, förståelse och förmed-

lande i studien är således transkriberade texter i form av autentiska utsagor som erhållits genom 

intervjuerna. Vidare är tolkarens förförståelse något som är centralt i den hermeneutiska tradit-

ionen. Detta beror på att vi människor utgår från vår egen förförståelse när vi tolkar olika feno-

men i vår omvärld (Ödman, 2007). Ett annat syfte för mig som forskare och tolkare ur ett her-

meneutiskt perspektiv är att erhålla en giltig förståelse kring upplevelser av olika fenomen (Kvale 

& Brinkmann, 2014). För att kunna öka validiteten i mitt tolkningsförfarande har det därför varit 

av stor vikt att jag utvidgat min förförståelse i läsförståelse, vilket gjordes i samband med kon-

struerandet av bakgrundsdelen.  

4.1.3 Urval av informanter 

Utifrån studiens syfte fastställdes ett antal kriterier för att förenkla urvalsprocessen gällande in-

kludering av informanter. Det första kriteriet tar sin utgångspunkt i relevans inför mitt framtida 

yrke som lärare inom förskoleklass och årskurs 1-3. Därmed gjordes ett medvetet val i att endast 

inkludera och intervjua verksamma lärare som antingen arbetar inom förskoleklass eller i årskurs 

1-3. Det andra kriteriet innefattar att undersöka klasslärare som är verksamma i olika skolor där 

det finns en andel flerspråkiga elever. Det tredje och sista kriteriet inbegriper att totalt sex klasslä-

rare ska utgöra underlaget till denna studie. Ovanstående kriterium grundar sig i den begränsade 

tidsramen som jag har att till mitt förfogande vad gäller att hinna slutföra hela arbetet. 

4.1.4 Forskningsetiska principer 

Med grundtanke i att skydda deltagarna i studien från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden har 

individskyddskravet beaktats. I individskyddskravet förekommer det fyra konkretiseringar av all-

männa huvudkrav, vilka jag som forskare har tagit hänsyn till, och dessa är följande (Vetenskaps-

rådet, 2002): 
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Informationskravet – alla berörda deltagare i studien har informerats om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte och frågeställningar. Likaså har jag som forskare upplyst deltagarna om att deras 

medverkan är frivillig och att de är berättigade till att avbryta sin medverkan när de vill.  

Samtyckeskravet – alla berörda deltagare i studien har gett samtycke till sin medverkan i studien. 

Samtliga personer har även informerats om att de är berättigade till att själva bestämma över sin 

medverkan utan några som helst negativa följder. Således innebär detta att deltagarna är med-

vetna om att de har rätt att bestämma om eller hur länge de vill delta i undersökningen och även 

på vilka villkor de ska medverka.   

Konfidentialitetskravet – alla uppgifter om medverkande personer i undersökning kommer att be-

handlas med största möjliga konfidentialitet. Likaså kommer all information att förvaras på så sätt 

att obehöriga inte kan få tillgång till det. Därutöver kommer alla uppgifter om identifierbara per-

soner att rapporteras sålunda att deltagarna i forskningen inte kommer att kunna identifieras av 

utomstående.   

Nyttjandekravet – all insamlad data om deltagarna i forskningsstudien kommer enbart att användas 

i den aktuella undersökningen.  

4.1.5 Validitet och tillförlitlighet 

All forskning där det förekommer någon form av mätning måste granskas kritiskt för att säker-

ställa och avgöra forskningsresultatets tillförlitlighet och giltighet. För att kunna avgöra kvaliteter i 

forskningar är validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) två vanliga begrepp som används i 

forskningssammanhang. Validitet inbegriper ifall forskare verkligen undersöker det som avses att 

undersöka, medan reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig en undersökning är. I denna studie 

utgörs undersökningen av semistrukturerade intervjuer och således innebär det att informanterna 

i studien blir mina mätningsredskap. Att undersöka och kontrollera hur säker en mätning är i kva-

litativa intervjuer kan vara svårt då det varken finns ett rätt eller felaktigt svar (Trost, 2010). Det 

kan därför finnas vissa brister vad gäller tillförlitligheten i denna undersökning då jag endast har 

kunnat förlita mig på att informanterna har bidragit med uppriktig information. Dessutom för-

ändras individers föreställningsvärldar ständigt i och med att hen kontinuerligt möter nya situat-

ioner och befattar sig med nya kunskaper. Detta innebär således att individens bakgrundserfaren-

heter som avgör svaret på en intervjufråga också är i ständig förändring. För denna studie innebär 

ovanstående aspekt att forskningsresultatet hade kunnat bli helt annorlunda om jag hade genom-

fört samma studie vid en annan mätningstidpunkt (Trost, 2010).  Därutöver betonar Trost (2010) 

att forskare bör inkludera ställda intervjufrågor och tydliga beskrivningar kring datainsamling i 



 

16 

 

slutrapporteringen för att påvisa och öka validiteten i det framtagna forskningsresultatet. I sam-

stämmighet med ovanstående påstående från Trost (2010) har jag i samband med slutrapporte-

ringen av denna studie bifogat intervjufrågorna i en separat bilaga (se bilaga 2). Vidare hänvisas 

läsaren till nästa avsnitt (4.2) vars textinnehåll har i avsikt att öka studiens trovärdighet genom en 

tydlig beskrivning av studiens datainsamling.  

4.2 Genomförande av datainsamlingen 

Inledningsvis tog jag telefonkontakt med ett antal rektorer för att få fatt i deltagare till min studie. 

Efter varje samtal skickade jag iväg ett e-mail till samtliga rektorer (se bilaga 1) där jag förtydli-

gade studiens syfte, frågeställningar och intervjumetod. Dessa brev vidarebefordrade rektorerna 

till potentiella lärare som då själva fick besluta om deras medverkan i studien. På så sätt, med rek-

torernas hjälp, fick jag kontakt med sex lärare från fyra olika skolor i kommunen som gav sitt 

samtycke till att delta i studien. Därefter tog jag kontakt med samtliga lärare och bokade tid samt 

plats för intervjuer. Dessutom frågade jag om samtycke till ljudinspelning av intervjuerna, vilket 

samtliga deltagare gick med på. Efter att jag hade säkerställt alla intervjuer konstruerades intervju-

frågorna (se bilaga 2) som innan användning i praktiken skickades iväg till min handledare för ett 

godkännande. Alla intervjuer genomfördes på platser valda av intervjupersonerna för att de skulle 

känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Innan varje intervju satte igång informerade jag 

ytterligare en gång om studiens syfte och frågeställningar. Därutöver underrättade jag även delta-

garna om de forskningsetiska principerna (4.1.4) som jag har tagit hänsyn till i min studie. Med 

alla deltagarnas samtycke spelades samtliga intervjuer in ljudmässigt och har i efterhand transkri-

berats för att kunna utgöra ett konkret underlag för dataanalys, vilket beskrivs i nästa avsnitt (4.3). 

4.3 Datanalys  

Inledningsvis transkriberades all data från intervjuerna för att sedan skrivas ut. Därefter läste jag 

igenom alla transkriberingar ett flertal gånger med avsikt att få en god överblick över den insam-

lade datan och även för att kunna urskilja olika kategorier i lärarnas utsagor (Bryman, 2008). Med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar fastställdes fyra olika kategorier och dessa var: 

lärarnas arbete med läsförståelsestrategierna, lärarnas arbete med att utöka elevernas ordförråd, lärarnas arbete 

med läsning i olika former och faktorer som har en betydande påverkan för flerspråkiga elevers läsförståelsekom-

petens. I ett vidare steg färgkodade jag all insamlad data utifrån ovanstående kategorier. Slutligen 

klipptes alla citat ut för att därefter sorteras under respektive kategori och detta gjordes för att 

enklare kunna analysera och jämföra lärarnas svar och även för att kunna urskilja eventuella lik-

heter och skillnader.   
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5 Resultat 

I avsnitt 5.1 presenteras kort information om samtliga deltagarna i studien. Därefter, i avsnitt 5.2, 

redovisas lärarnas olika aktiviteter som sker i samband med läsförståelseundervisningen som har i 

syfte att öka flerspråkiga elevers läsförståelsekompetens. I avsnitt 5.3 framförs faktorer som samt-

liga lärare i studien anser har en betydande påverkan för flerspråkiga elevers läsförståelseutveckl-

ing. 

5.1 Informanterna 

För att kunna skydda respondenternas integritet, i enlighet med studiens etiska aspekter (avsn. 

4.1.4), har jag valt att exkludera deras riktiga namn och likaså namnet på den verksamhet där 

samtliga arbetar. Detta innebär vidare att respondenterna kommer att benämnas R1, R2, R3, R4, 

R5 och R6, där R:et motsvarar begreppet respondent.  

Respondent 1 har 16 års erfarenhet som verksam lärare och är behörig att undervisa i alla ämnen 

i årskurs 1–7 och även i svenska som andraspåk.  

Respondent 2 har 40 års erfarenhet som verksam lärare och är behörig att undervisa i alla äm-

nena i årskurs 1–6 och även i svenska som andraspråk. 

Respondent 3 har 18 års erfarenhet som verksam lärare, varav tre terminers erfarenhet som lä-

rare i grundskolans tidigare år. R3 är behörig att undervisa i alla ämnen i årskurs 1–7 och därutö-

ver har R3 även behörighet att undervisa i ämnena svenska, svenska som andraspråk och mate-

matik upp till årskurs 9.  

Respondent 4 har sex års erfarenhet som verksam förskoleklasslärare och är behörig att under-

visa i förskola och förskoleklass. Därutöver har R4 även 14 års erfarenhet som verksam förskollä-

rare. 

Respondent 5 har åtta års erfarenhet som verksam förskoleklasslärare och är behörig att under-

visa i förskola och förskoleklass. Därutöver har R5 även 13 års erfarenhet som verksam förskollä-

rare.  

Respondent 6 har 16 års erfarenhet som verksam lärare och är behörig att undervisa i alla äm-

nena i årskurs 1–7 och även i svenska som andraspråk. Dessutom är R6 förstelärare i svenskäm-

net sedan tre år tillbaka och har tidigare även 19 års arbetslivserfarenhet som utbildad och verk-

sam förskollärare. 
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5.2 Aktiviteter i lärarnas läsförståelseundervisning för flerspråkiga elever 

I studiens undersökning har samtliga lärare lyft fram olika aktiviteter som de arbetar med i syfte 

att främja flerspråkiga elevers läsförståelse. I detta avsnitt presenteras lärarnas egen beskrivning 

om hur de arbetar med läsförståelsestrategierna (se avsn. 5.2.1). Därefter presenteras lärarnas för-

hållningssätt till aktiviteter som bidrar till att utöka flerspråkiga elevers ordförråd och ordkunskap 

(se avsn. 5.2.2) och till sist redogör jag även för hur lärarna arbetar med olika läsaktiviter i sin läs-

förståelseundervisning för att främja flerspråkiga elevers ordförråd och läsförståelse (se avsn. 

5.2.3). 

5.2.1 Arbete med läsförståelsestrategierna 

Explicit undervisning i läsförståelsestrategierna är en aktivitet som R1 och R2 lyfter fram som 

viktig för flerspråkiga elevers läsförståelse. Ovanstående anser båda lärarna vara en effektiv aktivi-

tet som bidrar till flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling. Genom explicit undervisning ges 

flerspråkiga elever möjlighet att med stöd av lärare öva sig på att använda olika lässtrategier. 

Gradvis är ett syfte med den explicita undervisningen att eleverna själva så småningom ska få mer 

insikt i hur olika lässtrategier kan användas för olika syften i läsandet. Ett annat syfte är också att 

eleverna successivt genom explicit undervisning ska kunna ta mer ansvar för den egna strategian-

vändningen i samband med den enskilda läsprocessen. R2 arbetar exempelvis explicit med lässtra-

tegierna genom att tillverka egna posters där hen skriver ner de olika lässtrategierna och vilka frå-

gor eleverna ska ställa kopplat till de olika strategierna. Dessa posters finns uppsatta i R2:s klass-

rum med motiveringen att hen vill skapa ett konkret och tillgängligt stöd för eleverna som de all-

tid kan vända sig till vid behov att skapa förståelse för det lästa.    

Du måste ha en explicit undervisning om läsförståelsestrategierna för att synliggöra dem på ett 

tydligt sätt. En del elever klarar sig oavsett vilken slags undervisning du har, det går framåt för 

vissa ändå. Men just elever med svenska som andraspråk, och det gäller inte alla, men många be-

höver en väldigt tydlig undervisning. – R1 

Därutöver beskriver samtliga lärare att de arbetar med förmågor som att klargöra oklarheter, att 

ställa frågor, att förutspå och att sammanfatta för att öka alla elevers läsförståelsekompetens. Vad gäl-

ler hur de sex intervjuade lärare arbetar med dessa läsförståelsestrategier i syfte att främja fler-

språkiga elevers läsförståelse råder det en viss skillnad i. R1, R2 och R3 beskriver att de arbetar 

aktivt med läsförståelsestrategierna med hjälp av figurer som tydliggör de olika strategierna, vilket 

är ett arbetssätt som konkret synliggör strategierna för eleverna. Särskilt R1 som undervisar en 

klass där majoriteten av eleverna är flerspråkiga uttrycker att användandet av figurer kopplat till 

lässtrategierna är gynnsamt för dessa elevers lärande. Figuranvändning som symboliserar lässtra-
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tegier anser R1 bidra till ett särskilt tydliggörande av strategierna, vilket många flerspråkiga elever 

är i behov av. Därutöver arbetar både R1 och R3 med En läsande klass, vilket är ett färdigt materi-

al med fyra olika figurer som utgår ifrån de fyra grundstrategierna. R2 arbetar istället med en egen 

variant av figurer som också utgår ifrån de fyra grundstrategierna och dessa är Klara som klargör, 

Frans som ställer frågor, Filippa som förutspår och Sam som sammanfattar.  

Läsförståelsestrategierna blir tydligare om man har de här tydliga figurerna som står för olika läs-

förståelsestrategier, då blir det någonting mer för eleverna att ta på. – R1 

R4, R5 och R6 använder sig inte alls av några figurer som betecknar läsförståelsestrategierna, 

istället ligger fokus i deras arbete med läsförståelse på samtal i och om strategierna. Samtliga tre 

respondenter fokuserar sitt arbete med att öka elevernas läsförståelsekompetens genom att bland 

annat skapa samtal om texter på olika sätt. R6 skapar exempelvis utrymme för eleverna till att 

skriva loggbok tre gånger i veckan kring reflektioner som eleverna gör i samband med den en-

skilda läsningen. Loggboken i sin tur används en gång i veckan för att eleverna i smågrupper ska 

kunna diskutera sina reflektioner och frågor kring det lästa i samspel med sina klasskamrater. Att 

agera som samtalsledare och ställa frågor som uppmanar eleverna till reflektion kring det lästa är 

ett också stort inslag hos de lärare som har valt att inte arbeta med figurer som stöd för lässtrate-

gierna.  

Vi har plockat fram läsfixarna men har inte satt fokus på dem. Fokus ligger snarare på läsförståel-

sestrategierna som att tolka det man direkt kan hitta i texter, att läsa under ytan vilket motsvarar 

det man vet genom att läsa texten och även den erfarenhet man själv har i botten – så de tre stra-

tegierna samtalar vi mycket om. – R6 

Ett annat exempel på hur R6 arbetar aktivt med läsförståelsestrategierna utan stöd ifrån några 

figurer kan avläsas ur nedanstående citat. 

Jag har till exempel en activeboard i klassrummet som jag använder hela tiden. Oftast har jag 

scannat in en text som vi samtalar kring gemensamt i klassrummet och då ställer jag frågor till ele-

verna samtidigt som jag stryker under texten med en highlight för att de ska följa med i texten. 

Ibland tar vi också och bara lyssnar på en text från En läsande klass som också är en guldgruva. 

Alla lyssnar på samma text och så har de även texten framför sig och efteråt ställer jag frågor till 

eleverna som berör den bearbetade texten. Det handlar om att fånga lärandetillfällena – så jobbar 

jag. – R6 

Avseende introducerandet av figurerna som stöd för läsförståelsestrategierna finns det en skillnad 

i lärarnas sätt att arbeta. R1 och R2 dramatiserar strategierna en i taget genom att klä ut sig till de 
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olika figurerna. Detta beskriver lärarna vara ett gynnsamt och lekfullt sätt som gör att eleverna 

blir intresserade av delta i lärandet. R3 som endast har arbetat tre terminer i grundskolans tidigare 

år berättar att hen inte behövt introducera några lässtrategier för sin elevgrupp. Detta beror på att 

R3:s elever redan hade arbetat med En läsande klass i förskolan. R3 berättade dock att hen har er-

farenhet av att modellera lässtrategierna i hens tidigare arbete i gymnasiet, vilket gjordes genom 

att muntligt förklara vad strategierna innebär och hur man kan gå tillväga för att använda sig av 

dem för olika syften. Utifrån sina erfarenheter av arbete i gymnasiet beskriver R3 att hen har en 

god uppfattning i hur man ska gå tillväga i läsförståelseundervisningen även för de yngre eleverna. 

5.2.2 Arbete med ordkunskapsundervisning 

Betydelsen av att arbeta med utökandet av flerspråkiga elevers ordförråd för att främja deras läs-

förståelse är en aktivitet som alla respondenter har lyft i samband med intervjuerna. R1, R4 och 

R5 motiverar ordkunskapsundervisning kopplad till läsförståelseundervisning med argument om 

att flerspråkiga elevers läsförståelse till stor del beror på deras ordförståelse. Enligt R5 krävs det 

av läsaren att först kunna förstå orden ur det lästa för att sedan kunna skapa en korrekt förståelse 

av meningarna i sin helhet. R4 beskriver dessutom att hen upplever att flerspråkiga elever som 

har svårigheter med sin förståelse oftast också har en bristande begreppsförståelse. Enligt samt-

liga lärare i studien finns ett samband mellan hur bra en flerspråkig elevs läsförståelse är i relation 

till deras ordförråd. Utifrån sina egna erfarenheter är alla lärare eniga om att många flerspråkiga 

elever oftare har ett torftigt svenskt ordförråd och därmed en bristande ordförståelse som vidare 

har en direkt påverkan på deras läsförståelse. Mot bakgrund av ovanstående betonar alla respon-

denter att arbete med att utöka flerspråkiga elevers ordförråd och ordkunskap är en omfattande 

och viktig aktivitet i deras läsförståelseundervisning. Genom ett ökat ordförråd anses förutsätt-

ningarna öka för eleverna vad gäller att kunna skapa förståelse för det lästa. 

Det är viktigt att arbeta med ordkunskapen eftersom flerspråkiga barn med ett litet ordförråd ska 

kunna komma upp till samma nivå som sina klasskamrater. – R3 

Just läsförståelsen försämras om man inte har ett rikt ordförråd. – R4 

I nästa avsnitt (5.2.3) redogörs mer ingående kring hur lärarna i studien arbetar med att utöka ele-

vernas ordförråd och läsförståelse i olika sammanhang. 

5.2.3 Arbete med läsning i olika former 

R1, R2 och R6 lyfter läsläxan som en gynnsam aktivitet i undervisningen för att öka flerspråkiga 

elevers läsförståelse. R1 och R2 beskriver ett arbetssätt i anslutning till läsläxan som består av in-

teraktion, samspel samt före- och efterarbete. De ovanstående arbetssätten tillämpas i samband 
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med läsläxan för att lärarna i största mån ska kunna stötta eleverna i deras läsning och även bidra 

till deras läsförståelsekompetens.  Både R1 och R2 beskriver att de gemensamt i klassen går ige-

nom varje ny läsläxa innan eleverna tar hem den för egen bearbetning. Dels läser lärarna den nya 

läsläxan högt för att alla elever ska ges möjlighet att få höra på den, dels sker ett gemensamt sam-

tal kring det lästa för att aktivera elevernas tänkande och strategianvändning. Därutöver berättar 

R2 att hen också arbetar med elevernas ordkunskap i samband med läsläxan. Då väljer R2 alltid 

ut 10 ord från textinnehållet i läsläxan som eleverna får skriva upp i en egen ordbok. Dessa 10 

ord skriver R2 även upp på tavlan i klassrummet följt av tillhörande förklaringar till orden som 

eleverna med stöd av läraren har diskuterat fram. Enligt R2 är det ena syftet med ovanstående 

arbetssätt att förstärka flerspråkiga elevers förståelse för innehållet i läsläxan och det andra syftet 

är att successivt bidra till elevernas ordförråd. R1 beskriver ett efterarbete av läsläxan som utgörs 

av att hen sitter och lyssnar på när eleverna läser läxan. Enligt R1 handlar ovanstående efterarbete 

inte bara om att eleverna ska träna på sitt läsflyt utan det är även en möjlighet för eleverna att få 

öva på sin strategianvändning. Det handlar alltså om att eleverna ska kunna få träna på att skapa 

förståelse för det lästa.  

Vi har också en läsläxa och där jobbar vi också med läsförståelse. Då handlar det inte bara om att 

eleverna kan läsa läsläxan utan att de även kan ställa frågor för att skapa förståelse kring texten.  

– R1 

Vidare nämner R2, R4, R5 och R6 högläsning som en betydelsefull aktivitet i undervisningen för att 

kunna arbeta med läsförståelsestrategierna och ordkunskap. Det som dessa fyra ovanstående re-

spondenter har gemensamt i sitt arbetssätt med högläsning är att de under läsningens gång är 

noga med att ta upp och diskutera innebörden av olika begrepp. Enligt R4 är det viktigt att lärare 

som undervisar flerspråkiga elever lämnar utrymme för diskussion kring ord. I R4:s klassrum är 

diskussioner om ord ett vanligt inslag i undervisningen som hen anser ha en positiv påverkan på 

flerspråkiga elevers ordkunskap. Att nämna synonymer till begrepp för eleverna i samband med 

högläsningen är också ett frekvent inslag bland lärarna som görs för att bidra till flerspråkiga ele-

vers ordförståelse. Både R4 och R5 beskriver att de i samband med högläsningen kontinuerligt 

inkluderar utrymme för samtal om boken och det lästa. Enligt R5 handlar det om att högläsning-

en ska vara gynnsam för eleverna, vilket förutsätter att läraren skapar utrymme för dialog i dessa 

sammanhang. Samtalen som beskrivs av lärarna sker före, under och efter läsningen. De samtal 

som sker före läsningen kan exempelvis handla om att gemensamt diskutera och återberätta vad 

som hände sist i boken när de läste, vilket berör strategin att sammanfatta. Om det är en ny högläs-

ningsbok är många gånger framsidan av boken ett vanligt ämne som eleverna får diskutera för att 
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träna på strategin att förutspå. De samtal som sker under läsningen brukar vanligtvis handla om att 

diskutera svåra begrepp medan de samtal som sker efter läsningen mer fokuserar på frågor som 

handlar om att skapa förståelse för det lästa. 

Det ska inte bara vara en monologisk högläsning utan en dialogisk högläsning. – R5 

Den individuella läsningen är ytterligare en aktivitet som alla lärare förutom R3 tillämpar i läsförstå-

elseundervisningen. Den individuella läsningen anser lärarna vara ett gynnsamt arbetssätt där ele-

verna får träna på att läsa och skapa förståelse för det lästa utifrån sina egna förutsättningar. Ett 

vanligt inslag i samtliga lärares undervisning är att eleverna efter bokens slut får träna på att sam-

manfatta och att återberätta bokens handling, antingen muntligt eller skriftligt beroende på sin kun-

skapsnivå. R2 och R6 lyfter fram betydelsen av individanpassa läsförståelseundervisningen genom 

att bland annat hjälpa flerspråkiga elever att välja en lagom svår bok i relation till deras läsför-

måga. R6 anser att det är viktigt att flerspråkiga elever ges förutsättningar till att befästa sin läs-

ning, vilket inbegriper läshastigheten och avkodningen. Enligt R6 brukar flerspråkiga elever inte 

kunna avgöra på egen hand vilka böcker som är mest lagom utifrån sin läsförmåga. För att läs-

ningen ska bli gynnsam är det av stor vikt att läsningen går av sig självt och inte utgör ett hinder 

för elevernas läsförståelse.  

Just elevens läsförmåga kan vara ett stort hinder för läsförståelse om den är bristfällig. Att läsa la-

gom svåra böcker för att det ska gå fortare att läsa, det är gynnande för läsförståelsen. – R6  

Dessutom beskriver R2 att hon brukar bistå eleverna med stöd i deras enskilda läsning genom att 

gå runt i klassrummet och fråga vissa elever om det är något ord som de inte förstår eller om det 

är något de undrar över. Därtill uttrycker R2 även att hen känner sina elever så pass väl att hen 

vet vilka elever som ska tillfrågas under den enskilda läsningen. R6 däremot talar för gemen-

samma textsamtal i samband med elevernas enskilda läsning. I R6:s klassrum förekommer något i 

nuläget som kallas för en bokcirkel. Till elevernas förfogande finns det 8-9 olika boktitlar att välja 

bland, vilket innebär att några elever läser likadana böcker. Enligt R6:s beskrivning får eleverna 

fem tillfällen i veckan till att läsa fritt och skriva läsloggar. Läsloggen utgör därefter ett underlag 

för textsamtal som eleverna har varje måndag tillsammans med andra elever som har läst samma 

bok. Genom arbete med bokcirkeln bedömer R6 att elevernas läsintresse ökar och via de tillhö-

rande textsamtalen kan elevernas tänkande och läsförståelse aktiveras i samspel med sina klass-

kamrater. 

Just bokcirkeln är ett sådant guldkort för det driver eleverna och motivationen till att läsa sprids i 

klassrummet. – R6  
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5.3 Faktorer som lärarna anser ha en betydande påverkan på elevernas 

läsförståelseutveckling 

Samtliga sex intervjuade lärare har uttryckt två faktorer hos flerspråkiga elever som i många fall 

har en betydande påverkan på elevernas läsförståelseutveckling. Dessa faktorer är elevernas mo-

dersmål (se avsn. 5.3.1) och elevernas socioekonomiska bakgrund (se avsn. 5.3.2). 

5.3.1 Modersmålets betydelse  

Alla sex respondenter är eniga om att flerspråkiga elevers färdigheter i deras modersmål är en vik-

tig faktor för inlärningen av ett andraspråk, vilket vidare också har en betydande påverkan på ele-

vernas läsförståelseutveckling. Mot ovanstående bakgrund uttrycker R4 och R5 att de aktivt för-

söker motivera elevernas vårdnadshavare till att ansöka om modersmålsundervisning som är fri-

villig. Detta beror på att R4 och R5 anser att flerspråkiga elevers skolframgång kan främjas allt-

mer beroende på deras färdigheter i sina modersmål. R2 som beskriver att hen har mycket erfa-

renhet av att undervisa flerspråkiga elever yttrar, utifrån sitt eget perspektiv, att hen upplever att 

det finns flerspråkiga elever som endast har ett ytflyt. Att elever har ett ytflyt i språket innebär 

enligt R2 att eleverna har ett tunt modersmål som resulterar i ett tunt språk i svenska. Vidare ut-

trycker R2 att det är viktigt att man som lärare är uppmärksam på ovan nämnda elever. Detta be-

ror på att många elever med ytflyt kan lura läraren att de kan mer språkmässigt än vad de egentli-

gen gör. Genom att känna sina elever väl betonar R2 att hen vet vilka språkkunskaper eleverna 

har för att kunna ställa rätt och utmanade frågor som främjar deras språkutveckling i svenska. 

Jag har alltså barn i min klass som inte är speciellt säkra på sitt modersmål. De som har ett tunt 

modersmål får också ett tunt språk i svenska och detta har jag upplevt av egna erfarenheter. – R2  

Därutöver framhåller R1 i intervjun att elevernas modersmål är en viktig aspekt i deras utveckling 

av ett andraspråk. Detta beror på att elevernas modersmål är den bas som flerspråkiga elever ut-

går ifrån för att kunna koppla ihop ny språkkunskap med. Nedanstående citat berör R1:s synsätt 

på elever med bristfälligt modersmål. 

Då blir resultatet att du kan lite här och där. Det finns inte så många krokar att hänga upp ny 

språkkunskap på. De eleverna med bristande modersmål kan inte para ihop de svenska orden 

med sitt modersmål. För det ser jag av egen erfarenhet på sådana elever som är duktiga i sitt mo-

dersmål, de eleverna har ofta många ord på sitt modersmål som de enkelt kan koppla ihop med 

nya svenska ord för att skapa förståelse. Har man ett starkt modersmål så underlättar det inlär-

ningen av ett andraspråk, så är det. – R1  
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Därtill uttrycker R5 även en önskan om studiehandledning i klassrummet för flerspråkiga elever 

som har svårigheter med det svenska språket. I dagsläget beskriver R5 att studiehandledning end-

ast ges till nyanlända elever och även i de sammanhangen är det inte många timmar i veckan som 

kommunen bistår med. Ovanstående är dock något som R5 anser bör finnas som en extra resurs 

i deras undervisning även om vissa flerspråkiga elever inte är nyanlända. Studiehandledning, eller 

modersmålshjälp som R5 uttrycker sig, i klassrummet anses vara ett stöd som kan bidra till flersprå-

kiga elevers språkutveckling av ett andraspråk och därmed även deras kunskapsutveckling. Uti-

från R5:s perspektiv handlar modersmålshjälp i undervisningen om en betydelsefull resurs som 

via elevers olika modersmål direkt kan stötta flerspråkiga elever i deras lärande i samband med 

rådande undervisning. Ovanstående nämnda språkstöd är något som R5 själv anser att hen inte 

kan bistå flerspråkiga elever med eftersom hen inte talar de utländska modersmålen som barnen 

har. 

5.3.2 Elevernas socioekonomiska bakgrund och traditioner i hemmet 

Majoriteten av de intervjuade lärarna uttrycker att flerspråkiga elevers socioekonomiska bakgrund 

i många fall har en betydande påverkan på elevernas läsförmåga, läsförståelse och ordförråd. R1, 

R2, R4 och R5 nämner att många flerspråkiga elever tenderar att leva väldigt isolerat med sina 

familjer, vilket ofta resulterar i att elevernas interaktion med det svenska språket sällan sker på 

fritiden. Därpå menar de fyra respondenterna att flerspråkiga elever som sällan utsätts för det 

svenska språket på fritiden kan gå miste om möjligheterna att vidareutveckla sitt språk i svenska 

och således även ordförrådet. 

En del av barnen lever väldigt isolerat med sina familjer. De har en stor släkt och familj som de um-

gås väldigt mycket med och då används oftast inte det svenska språket. – R2 

Därutöver är R1, R2, R4 och R5 eniga om att elever med svenska som sitt modersmål har lättare 

att få ett rikt ordförråd i svenska än flerspråkiga elever. Det R4 menar är att elever med svenska 

som modersmål har en större tillgång till en miljö där vårdnadshavare, syskon, släkt och vänner 

talar det svenska språket jämfört med flerspråkiga elever. Ovanstående miljö framhåller R4 vara 

en förutsättning för att en elev ska kunna inneha ett rikt ordförråd i det svenska språket och 

denna miljö är ofta bristande för många flerspråkiga elever.  

De elever som har svenska som sitt andraspråk får inte med sig lika många ord hemifrån jämfört med 

klasskamraterna vars modersmål är svenska. – R4 

Vidare uttrycker R1 och R2, med utgångspunkt i att högläsning främjar elevers ordförråd och läs-

förståelse, att det finns skillnader i många vårdnadshavares förhållningssätt till högläsning i hem-
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met. Enligt R1 gäller ovanstående inte bara utländska vårdnadshavare utan det är snarare en so-

cioekonomisk angelägenhet. Detta innebär att familjers nivåer av läsaktiviteter i hemmet beror på 

vilka traditioner och värderingar till läsning som vårdnadshavarna har. I samstämmighet med R1 

yttrar R2 också att skillnaden bland vårdnadshavares förhållningssätt till läsning i hemmiljön inte 

beror på vilket modersmål man har som sitt förstaspråk utan att det helt enkelt handlar om vilka 

lästraditioner man har i sitt hem. 

Men även bland de svenska barnen så har jag sett en skillnad beträffande vilka barn som har fått 

höra mycket sagor eller haft mycket högläsning hemma. Jag har även haft barn som ursprungligen 

kommer från andra länder där de läser väldigt mycket hemma och där har jag märkt att barnen 

har ett större ordförråd än en annan elev som inte läser lika mycket hemma. – R2 

Därtill betonar R1 att traditionen att läsa högt för sina barn är väldigt stark i Sverige och att det är 

en aktivitet som gör skillnad för elevers läsförmåga och läsförståelse. Ovan nämnda tradition me-

nar R1 vara något som ofta inte är en lika stark tradition i många andra länder som flerspråkiga 

elever kommer ifrån. Detta innebär således att det finns många flerspråkiga elever som inte får 

sitt behov av högläsning tillgodosett på hemmaplan, vilket vidare medför att eleverna går miste 

om goda möjligheter att inneha ett rikt ordförråd och utveckla en god läsförståelse. Dessutom 

framhåller R1 att det finns många vårdnadshavare till flerspråkiga elever som helt enkelt varken 

kan läsa på sitt modersmål eller svenska. Ovanstående resulterar också i att aktiviteter som hög-

läsning uteblir i flerspråkiga elevers hem. Enligt R1 är det skolans uppgift att kunna kompensera 

för de läsningsaktiviteter som saknas i många flerspråkiga elevers hem eftersom det har en främ-

jande påverkan på deras läsförmåga och läsförståelse. 

Det har en påverkan på elevernas läsförmåga och läsförståelse att många inte läser för sina barn 

hemma. Det är väl till skolan att kompensera för detta. Det där med att få sitta ensam med en 

vuxen i relation till läsning gör ju skillnad. – R1 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis lyfter två av respondenterna fram betydelsen av en explicit undervisning för 

att tydligt kunna synliggöra lässtrategierna för flerspråkiga elever och även för att kunna främja 

deras läsförståelsekompetens. Därutöver visar studiens resultat att samtliga intervjuade lärare ar-

betar utifrån de fyra grundstrategierna för att bidra till elevernas läsförståelse. Hälften av respon-

denterna har valt att använda sig av olika figurer i undervisningen som stöd för att synliggöra de 

olika lässtrategierna. Den andra hälften av respondenterna arbetar med strategierna utan stöd i 

några figurer och fokuserar istället på det gemensamma samtalet och samspelet för utvecklandet 
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av lässtrategierna. Därtill lyfts det fram i resultatet att samtliga lärare anser att aktiviteter som bi-

drar till att utöka flerspråkiga elevers ordförråd och ordkunskap är en väsentlig faktor i undervis-

ningen för dessa elevers läsförståelsekompetens. Vidare framkommer det även i resultatet att lä-

rarna använder sig av tre olika läsaktiviteter i läsförståelseundervisningen för att gynna flersprå-

kiga elevers läsförståelse och dessa är läsläxa, högläsning och enskild läsning. Ovan nämnda tre 

läsaktiviteter anser många av lärarna vara ett gynnsamt sätt att arbeta med eftersom det skapar 

förutsättningar för lärandet om läsförståelsestrategier och ordkunskap att ske i kontext. Slutligen 

beskriver lärarna i studien även två faktorer som anses har en betydande påverkan på flerspråkiga 

elevers läsförståelseutveckling och ordförråd. Den ena faktorn är elevernas färdigheter i sitt mo-

dersmål och den andra faktorn är elevers socioekonomiska bakgrund och hemtraditioner.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om studiens metod i avsnitt 6.1 och därefter i avsnitt 6.2 förs en 

diskussion om undersökningsresultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar, bakgrund, 

nationella styrdokument och teoretiska utgångspunkt.  

6.1 Metoddiskussion 

Jag upplever att valet att genomföra samtliga intervjuer individuellt med varje deltagare gav ett 

gynnsammare utslag än vad en gruppintervju hade gjort. Om jag istället hade valt att genomföra 

en gruppintervju med samtliga deltagare misstänker jag att deltagarna inte hade kunnat uttala sig 

så fritt som de gjorde i våra individuella intervjuer. I en gruppintervju befarar jag att lärarna hade 

kunnat känna sig tvungna att leverera ”rätt” svar på intervjufrågorna. En orsak till ovanstående 

tror jag hade kunnat vara en rädsla hos lärarna för en eventuell negativ bedömning från de andra 

deltagarna som delar samma yrkesprofession. Vidare anser jag att tillämpandet av semistrukture-

rade intervjuer var ett gynnsamt val i relation till studiens syfte som efterfrågar en nyanserad bild 

om hur lärarna arbetar i sin läsförståelseundervisning. Genom semistrukturerade intervjuer fick 

respondenterna utrymme till att reflektera och svara fritt, vilket bidrog till en riklig datainsamling 

där jag kunde urskilja likheter och skillnader i lärarnas förhållningssätt och arbetssätt i läsförståel-

seundervisningen. 

En svaghet med studien är att ingen pilotstudie, alltså en första provstudie (Bryman, 2008), ge-

nomfördes för att säkerställa att alla intervjufrågorna var tillräckligt gynnsamma för att kunna till-

godose studiens resultat ett rikligt dataunderlag. Nu i efterhand anser jag att en pilotstudie hade 

kunnat bidra till en förbättring av mina intervjufrågor, vilket vidare hade kunnat resultera i ett 

ännu bättre dataunderlag till studiens resultat. Att respondenterna reflekterade över elevers socio-

ekonomiska bakgrunder och hemtraditioner var exempelvis aldrig en del av intervjufrågorna men 

det uppkom naturligt, mer eller mindre, i samtliga intervjuer. Att genomföra en pilotstudie i mitt 

fall hade kunnat bidra till en ökad medvetenhet kring vilka samtalsämnen som lärarna kunde tän-

kas nämna. Därmed hade jag som intervjuare kunnat vara mer förberedd gällande min kunskap i 

ämnena, vilket jag anser är en faktor för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Därutöver anser jag att inkluderandet av observationer i studien hade kunna vara ett betydelse-

fullt komplement till forskningsintervjuerna. Min motivering till ovanstående grundar sig i min 

strävan om att kunna öka tillförlitligheten i studien genom möjliggörandet av att jämföra samtliga 

respondenters utsagor med det som faktiskt sker och görs i lärarnas undervisning. Dessvärre är 

observationer något som är tidskrävande och i mitt fall fanns det inte någon tid över för detta.  



 

28 

 

Dessutom fick lärarna i studien även ta del av studiens syfte och frågeställningar i förväg, vilket 

också kan ha en påverkande effekt för det resultat som jag erhöll. Genom att lärarna i förväg 

visste om studiens frågeställningar finns det en möjlighet att de förberett sig inom ämnesområdet 

och gett mig välgenomtänkta svar. Hade jag inte delgett studiens syfte och frågeställningar till lä-

rarna kände jag dock att det fanns en chans att ingen ville delta i studien eftersom de inte vet vad 

de ger sig in på. För att öka intresset hos lärare att vilja delta i studien togs beslutet att synliggöra 

studiens syfte och frågeställningar.  

Slutligen vill jag lyfta fram syftet med min studie, vilket inbegriper att undersöka och beskriva hur 

sex lärare arbetar för att öka läsförståelsen hos flerspråkiga elever. Utifrån mitt perspektiv är varje 

lärares uttalande i intervjuerna deras individuella uppfattning av sin verklighet och om hur de 

förhåller sig och arbetar i samband med läsförståelseundervisningen. Mot denna bakgrund vill jag 

förtydliga min uppgift som innefattar, i möjligaste mån, att tolka och beskriva den verklighet som 

lärarna har uttalat i samband med intervjuerna. Oavsett hur mycket jag har utökat min kunskap 

om läsförståelse i relation till konstruerandet av bakgrundsdelen i denna studie kan jag inte vara 

helt säker på att min tolkning av informanternas svar verkligen var det som de ville framföra. 

Därför har ytterligare en insats gjorts i studien i syfte att öka trovärdigheter och det är infogandet 

av exempel på autentiska utsagor från intervjuerna. Detta har gjorts för att tillgodose läsaren möj-

lighet till att avgöra och bedöma rimligheten i min tolkning av det sagda under intervjuerna. 

Sålunda innebär det vidare att all information som har redogjorts för i resultatet inte bör ses som 

absolut sanning eftersom det endast är min tolkning av det sagda. Detta innebär således att slut-

resultatet i samband med tolkning av data kan se annorlunda ut beroende på vem som gör tolk-

ningen och vilka förkunskaper och erfarenheter hen har. Om någon annan individ hade genom-

fört analys av samma data som jag har använt i denna studie är det därmed inte helt säkert att lä-

rarnas uttalanden hade presenterats och gett läsaren samma bild som jag har redogjort för.  

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till studiens syfte, frågeställningar, bakgrund, 

aktuella styrdokument och teoretiska utgångspunkt. Dessa diskussioner kommer att presenteras 

utifrån samma underrubriker som i resultatet. 

Som tidigare omnämnt är syftet med studien att undersöka och beskriva hur sex lärare arbetar för 

att öka flerspråkiga elevers läsförståelsekompetens. De två frågeställningar som jag ville ha svar 

på var följande: Vilka särskilda aktiviteter väljer lärarna att arbeta med i läsförståelseundervisningen och hur 
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arbetar dem med detta (se avsn. 6.2.1, 6.2.2 & 6.2.3) Vilka faktorer anser lärarna ha en påverkan på fler-

språkiga elevers läsförståelseutveckling (se avsn. 6.2.4 & 6.2.5) 

6.2.1 Lärarnas arbete med läsförståelsestrategierna 

I detta arbete har jag tidigare redogjort för tre evidensbaserade undervisningsmodeller (RT, TSI 

och CORI) som gemensamt utgår från fyra grundstrategier vars syften är att lära elever hur de 

kan bli strategiska läsare. Dessa fyra grundstrategier innefattar aktiviteterna att klargöra oklarheter, 

att ställa frågor, att förutspå och att sammanfatta (Westlund, 2012). Det som framgår i studiens resultat 

enligt min tolkning är att samtliga lärare visade insikt i ovanstående fyra grundstrategier och likaså 

betonade samtliga lärare att de undervisade i dem också. Dock var det ingen av lärarna som 

nämnde eller visade tecken på en medvetenhet kring undervisningsmodellerna RT, TSI eller 

CORI. Utifrån resultatet kunde jag trots allt urskilja att ett flertal av lärarna, mer eller mindre, 

omedvetet arbetar enligt RT och TSI. En ömsesidig växelsamverkan mellan lärare och elev är ex-

empelvis något som alla lärare betonar vara en viktig del i sin läsförståelseundervisning. Just väx-

elsamverkan mellan lärare och elev är det som utgör RT enligt Westlund (2012). Vidare beskriver 

några av lärarna att de har en explicit undervisning i läsförståelsestrategierna, vilket också är en 

central del av RT. Enligt Westlund (2012) handlar explicit undervisning i lässtrategierna om att 

kunna öka elevernas medvetenhet om deras egen läsning och även om att skapa förutsättningar 

för eleverna att bli aktiva och strategiska läsare. Föregående är något som alla lärare har antytt 

vara deras syften när de arbetar med läsförståelsestrategierna. Därutöver är det också många av 

lärarna som arbetar med de fyra grundstrategierna enligt undervisningsmodellen TSI. Detta gör 

några av lärarna genom att exempelvis tydligt modellera strategierna för eleverna och även genom 

att låta eleverna tänka högt kring olika lästa texter för att de ska kunna sätta ord på sin läsförstå-

else.  

Vidare kunde jag inte tolka att någon av lärarna i undersökningen använder sig av CORI för att 

arbeta med elevernas läsförståelse. Detta anser jag vara intressant då forskning (Guthrie et al, 

1984) tyder på att CORI har en bevisad effekt på elevernas läsförståelse jämfört med explicit 

undervisning, alltså RT och TSI, som enbart riktar sig på att lära ut hur olika lässtrategier kan och 

ska användas. Den bevisade effekten som forskningen belyser påvisar nämligen att CORI-elever i 

allt högre grad utvecklades till mer strategiska läsare jämfört med de elever som endast fick expli-

cit undervisning i strategierna (Guthrie et al., 1984). För de elever som är omotiverade till att delta 

i läsförståelseundervisningen, exempelvis flerspråkiga elever som har ett bristfälligt språk i 

svenska, tror jag att CORI kan vara ett gynnsamt komplement till den explicita läsförståelseun-

dervisningen. Detta beror på att CORI-modellen bygger på en läsförståelseundervisning som ut-
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går ifrån elevernas naturliga nyfikenhet och intressen. I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011b) 

som betonar att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa finner jag att CORI 

kan bidra till ökad motivation och ett betydelsefullt lärande hos alla elever.  

Därtill framkommer det även i resultatet att hälften av lärarna använder sig av olika figurer i läs-

förståelseundervisningen för att symbolisera de olika grundstrategierna. Ovanstående arbetssätt 

hör till RT-undervisning och är något som lärarna anser har en positiv effekt hos eleverna vad 

gäller att komma ihåg vad de olika lässtrategierna står för. Det Westlund (2012) understryker är 

viktigt för lärare att vara medvetna om är att ingen undervisningsmodell, figur eller metod i sig 

bidrar till att en elev blir en god läsare. Det som är avgörande för elevers läsförståelsekompetens 

inbegriper snarare lärarens aktiva och målinriktade arbete med att kommunicera vad som känne-

tecknar god läsförståelse samt vad det går ut på (Westlund, 2012). I enlighet med Lgr 11 (Skol-

verket, 2011b) anser jag att ovanstående kunskap är viktig för verksamma lärare att vara med-

veten om. Detta för att i största mån kunna bidra till varje elevs läsförståelse genom sin egen läs-

förståelseundervisning. 

I resultatet visar det sig även att samtliga lärares undervisning i läsförståelsestrategierna genomsy-

ras av kontinuerliga samtal och interaktioner i klassrummet. Detta anser jag stämma överens med 

det sociokulturella perspektivet om att lärande sker i samspel mellan människor och även genom 

användning av språket som redskap för att kommunicera, tänka och förstå (Säljö, 2010). Därutö-

ver har jag dessvärre inget underlag för hur pass långa samtal kring det lästa som lärarna ger ut-

rymme för i läsförståelseundervisningen. Lindberg (2013) betonar nämligen att lärare som under-

visar elevgrupper där flerspråkiga ingår bör ge utrymme för långa och givande samtal i syfte att 

utveckla elevernas kognitiva tänkande i olika lärandetillfällen och även för deras språkutveckling. 

Av egna erfarenheter ute på verksamhetsförlagda utbildningar är min analys att lärare ofta inte 

hinner avsätta tillräckligt mycket tid för långa och givande samtal, oavsett undervisningsämne, på 

grund av tidsbrist. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande håller jag med Lindberg (2013) 

om att långa samtal och interaktioner är gynnsamma för att lära elever hur de ska bli strategiska 

läsare, både för enspråkiga och flerspråkiga elever. Genom långa samtal i en kontext bedömer jag 

att lärare kan få möjlighet till en mer ökad medvetenhet och kunskap om hur elever använder 

olika lässtrategier och tolkar olika texter jämfört med korta samtal. Ovanstående anser jag vidare 

kunna bidra till identifierbara beståndsdelar i lärares egen läsförståelseundervisning som de måste 

arbeta med ännu mer beroende på vilka kunskaper eleverna visar i samtalen. Även Eckeskog 

(2013) förespråkar lärande genom samtal och interaktion om texter i samband med läsförståelse-

undervisningen. Enligt Eckeskog (2013) är samtal och interaktioner en viktig del i läsförståelse-
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undervisningen som ger individer förutsättningar att ställa relevanta frågor och bearbeta sin kun-

skap och erfarenheter i samspel med andra.  

6.2.2 Lärarnas arbete med elevernas ordförråd och ordkunskap 

Det som alla lärare i studien har samsyn i är att arbetet med att utöka flerspråkiga elevers ordför-

råd är en viktig faktor för deras läsförståelsekompetens. Således betonar samtliga lärare att konti-

nuerlig undervisning i ordkunskap är en viktig del av deras läsförståelseundervisning som elever-

na aldrig kan få för mycket av. Dessutom visar många av lärarna i studien enighet i sina utsagor 

vad gäller att många flerspråkiga elever tenderar att inneha ett torftigt ordförråd som därmed re-

sulterar i en bristande läsförståelse. Även tidigare forskning styrker lärarnas ovanstående utsagor 

och framhåller att flerspråkiga elevers låga prestationer i läsförståelse oftast beror på att eleverna 

har ett bristande ordförråd på andraspråket (Burgoyne et al., 2009; Burgoyne et al., 2011). Lund-

berg (2002) och Reichenberg (2012) lyfter även att ett bristande ordförråd kan frambringa svårig-

heter på lång sikt. I värsta fall finns det en risk att elever med ett bristande ordförråd undviker 

lässituationer helt och hållet. Just undvikandet av lässituationer är något som Lundberg (2002) 

och Reichenberg (2012) beskriver kan ha en negativ påverkan på elevers kunskapsutveckling och 

prestationer i skolan. Jag instämmer med Lundberg (2002) och Reichenberg (2012) i deras utlå-

tande om hur elever som undviker att läsa varken kan träna på sin läsförståelse eller inhämta nå-

gon ny kunskap. Utifrån tidigare forskning och studiens resultat är mina slutsatser i detta avsnitt 

att elevers läsintresse och läsförståelse beror mycket på hur pass utvidgat deras ordförråd är och 

att särskilt för flerspråkiga elever kan deras bristande ordförråd begränsa läsningen och läsförstå-

elsen. 

6.2.3 Lärarnas arbete med läsning i olika former 

Läsläxa är en aktivitet som hälften av lärarna i studien tillämpar i undervisningen och som även 

beskrivs vara gynnsam vad gäller att öka elevers läsflyt och läsförståelse. Lärarna ger ganska snar-

lika beskrivningar i hur de går tillväga med läsläxan i sina klassrum. Först och främst sker det en 

gemensam högläsning av varje ny läsläxa för att eleverna ska få ha hört texten. Därefter skapar 

lärarna utrymme för samtal och interaktion kring textinnehållet i den nya läsläxan i syfte att träna 

på och öka elevernas läsförståelse. Sedan åker läsläxan ner i elevernas ryggsäck en gång i veckan 

för att bearbetas hemma. Något jag är fundersam över är hur denna aktivitet gynnar flerspråkiga 

elever som måhända inte har samma språkliga stöd hemma jämfört med elever vars vårdnadsha-

vare är svensktalande. Lundberg & Herrlin (2014) betonar att läsförståelse är en krävande och 

komplex process. För de elever som inte har ett språkligt stöd hemma har jag svårt att begripa 

hur läsläxa ska kunna bidra till läsflyt eller läsförståelse. I enlighet med Vygotsky (Säljö, 2010) som 
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talar för att lärande bland annat sker i ett sammanhang och tillsammans med andra finner jag att 

läsning av läsläxa i hemmet kräver samtal och interaktion. Jag menar exempelvis att läsaren ifråga 

behöver stöd i form av någon att läsa för, någon som kan korrigera felaktiga uttal, någon som kan 

förklara svåra begrepp, någon som kan svara på frågor kring det lästa eller någon som kan ställa 

frågor för att träna på elevernas läsförståelse. Jag tror att det är viktigt att man som lärare reflekte-

rar över vilket stöd som finns i elevernas hem i relation till vilken läxform som kan gynna deras 

lärande.   

Vidare är högläsning en annan aktivitet som majoriteten av lärarna i studien beskriver vara bety-

delsefull i sin läsförståelseundervisning. Genom högläsning anser lärarna att de får möjligheter till 

att arbeta med läsförståelsestrategierna och ordkunskap i ett sammanhang för eleverna. I över-

enstämmelse med det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2010) och modellen RT 

(Westlund, 2012) är interaktioner i form av gemensamma samtal det centrala för lärande i lärarnas 

högläsning. Likaså styrker tidigare forskning lärarnas arbetssätt med högläsningen och framhåller 

samtal och interaktion som två gynnsamma faktorer för att bidra till elevers läsförståelse och an-

vändning av lässtrategier (Eckeskog, 2013). Vidare lyfter Eckeskog (2013) också betydelsen av att 

läsförståelseundervisningen sker i ett sammanhang för eleverna, vilket anses utgöra ramen för 

lärande. För att eleverna ska ges möjlighet till tillgodogörande av läsförståelseundervisningen i 

samband med högläsningen förutsätter att läraren integrerar samtal av olika slag där elevernas 

tänkande kring det lästa aktiveras (Eckeskog, 2013). Därutöver instämmer jag med Ekström 

(2004) som lyfter att högläsning i klassrummet inte bör användas i syfte att fylla ut överbliven tid i 

undervisningen. Utifrån mina egna iakttagelser under olika verksamhetsförlagda utbildningar är 

dessvärre min slutsats att många lärare ofta använder högläsningen som tidsfördriv snarare än i 

lärandesyfte. Ovanstående beror nog mycket på att lärare helt enkelt prioriterar innehållet i sin 

undervisning olika.   

Ytterligare en aktivitet som framkommit i studiens resultat är den individuella läsningen. Många 

av lärarna i studien anser att den individuella läsningen skapar möjligheter för den enskilda eleven 

att läsa och skapa förståelse för det lästa utifrån sina egna förutsättningar. Utifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv på lärande (Säljö, 2010) håller jag med en av respondenterna i studien som beto-

nar vikten av samspel i lärandet, vilket i detta sammanhang handlar om att bistå elever med stöd i 

deras enskilda läsning. Särskilt för många flerspråkiga elever som har svårigheter med språket är 

ett medierande redskap (Säljö, 2010) som stöd från läraren i den enskilda läsningen av stor vikt 

för deras läsframgång, enligt mitt tycke. Mina iakttagelser påvisar dock att många lärare ofta inte 

interagerar med eleverna under tiden då de läser enskilt. Ett vanligt stöd, som några av respon-
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denterna har nämnt, är att lärarna hjälper till med att välja lagom svåra böcker. Sammanfattnings-

vis finner jag det svårt att tro att det är gynnsamt för många elever att på egen hand läsa, överföra 

inövade läsförståelsestrategier och tillämpa dessa på ett nytt textinnehåll. Mot bakgrund av 

ovanstående anser jag att direkt stöd och hjälp under elevers enskilda läsning är en viktig faktor 

för att främja alla elevers läsförståelse och användning av de olika lässtrategierna.    

 

6.2.4 Modersmålets betydelse 

I studiens resultat är alla lärare eniga om att flerspråkiga elevers färdigheter i sina modersmål har 

en betydande påverkan på deras andraspråksinlärning. Vidare beskriver lärarna att flerspråkiga 

elevers färdigheter i andraspråket har en betydande påverkan på elevernas läsförståelseutveckling. 

Thomas & Collier (2002) stärker också lärarnas utlåtanden ovan och framför belägg att det finns 

en stark koppling mellan flerspråkiga elevers modersmål och inlärning av ett andraspråk. Det 

Thomas & Collier (2002) menar på är att ju bättre en flerspråkig elev behärskar sitt modersmål, 

desto bättre blir inlärningen av ett andraspråk, vilket i ett vidare steg även ökar förutsättningarna 

för elevens skolframgång. I samband med samtal om elevers modersmål har ett antal av lärarna 

även uttryckt en avsaknad av direkt modersmålshjälp i undervisningen. En av lärarna berättar att 

det endast är nyanlända elever som får studiehandledning på sitt modersmål i undervisningen och 

även då är det inte tillräckligt med tid som tillgodoses från kommunen. Min tolkning av lärarnas 

utsagor, i enlighet med den sociokulturella teorin om lärande (Säljö, 2010), är att modersmålshjälp 

under undervisningen gång hade fungerat som ett medierande redskap för flerspråkiga elever och 

kunnat gynna deras skolgång. Eftersom lärarna ofta inte talar samma modersmål som deras fler-

språkiga elever hade modersmålslärarna istället kunnat bistå eleverna med stöd i lärandet med 

hjälp av deras modersmål. Med utgångspunkt i teorin om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2010) kan modersmålslärarna liknas vid ett essentiellt stöd som flerspråkiga elever är i behov av. 

Detta för att eleverna ska kunna komma vidare i lärandet och erhålla ny kunskap på ett sätt som 

de inte hade kunnat göra på egen hand. I och med att Lgr 11 (Skolverket, 2011b) talar för en lik-

värdig utbildning för alla elever oavsett deras bakgrund och erfarenheter tycker jag det är ologiskt 

att det inte sker någon större satsning på att integrera modersmålslärare i undervisningen. En lik-

värdig utbildning innebär att alla elever ska få ett individanpassat stöd till att lyckas i skolan uti-

från sina förutsättningar, vilket också betonas i Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Thomas & Collier 

(2002) lyfter dessutom att utvecklingen av ett andraspråk som en väldigt tidskrävande och svår 

process för många. För andraspråkselever är därmed förutsättningarna till en skolframgång 

mycket mer komplicerat jämfört med elever som har svenska som sitt modersmål. Då kan man 
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faktiskt ställa sig frågan om hur pass likvärdig utbildningen är för flerspråkiga elever som har ett 

bristande språk i svenska när de inte får tillräckligt med stöd för att språkmässigt kunna komma 

ikapp sina klasskamrater som behärskar det svenska språket väl.  

6.2.5 Elevers socioekonomiska bakgrund och traditioner i hemmet 

Högläsning i hemmet är något som vissa av lärarna i studien anser saknas i de hem där vårdnads-

havarna har ett annat modersmål än svenska. R1 förklarar att lästraditionen i många andra länder 

kanske inte är lika stark som den är här i Sverige, vilket kan vara en anledning till att många fler-

språkiga elever inte läser mycket i hemmet. R2 uttrycker istället att det varken spelar någon roll 

om en elev är flerspråkig eller om elev har svenska som sitt modersmål. R2 menar istället att det 

helt och hållet rör sig om vilka lästraditioner man har i sitt hem. Tidigare forskning som jag har 

tagit del av i denna studie belyser inte vårdnadshavares kulturella bakgrunder som en socioeko-

nomisk faktor för elevers läsutveckling. Tidigare forskning påvisar snarare att socioekonomiska 

faktorer som vårdnadshavares akademiska bakgrunder och yrken kan ha en inverkan på barnens 

ordförråd och läsutveckling (Damber et al., 2012; Lundberg, 2002). Mitt antagande utifrån studi-

ens resultat är att flerspråkiga elevers socioekonomiska bakgrund har en påverkan på vilka språk-

liga aktiveteter som prioriteras och äger rum i hemmet. I de hem där vårdnadshavares engage-

mang till läsaktiviteter är negativt tror jag att det finns en risk att samma grundläggande värde-

ringar även kan överföras till barnen. Detta innebär alltså en risk att många barn anländer till sko-

lan med ett negativt förhållningssätt till läsning eftersom vårdnadshavarnas engagemang i läsakti-

viteter är bristande. För att kunna öka ovan nämnda elevers läsintresse (Skolverket, 2011b) är det 

upp till lärare att genom sin undervisning kunna kompensera för vårdnadshavares bristande en-

gagemang för läsaktiviteter i hemmet.  

För en god läsförståelseutveckling är elevers ordförråd en viktig faktor (Burgoyne et al., 2009). 

Det som tidigare forskning lyfter fram är att barn med ursprung i hem där vårdnadshavarna har 

en högre akademisk utbildning exponeras för fler ord jämfört med barn i hem där vårdnadsha-

varna har en lägre akademisk bakgrund (Lundberg, 2002). Att flerspråkiga elevers socioekono-

miska bakgrund kan ha en påverkan på elevernas ordförråd är något som övervägande delen av 

respondenterna i studien har samsyn i. Ovanstående är även en motivering till att många lärare i 

studien arbetar väldigt engagerat med att utöka flerspråkiga elevers ordförråd. Det står även i Lgr 

11 (Skolverket, 2011b) att flerspråkiga elever ska ges samma förutsättningar i undervisningen som 

sina klasskamrater vars förstaspråk är svenska. För att kunna arbeta enligt skrivningen ovan är det 

viktigt att lärare har en insikt i att alla elever inte har samma gynnsamma villkor hemifrån, vilket i 

detta sammanhang inbegriper erhållandet av ett rikt ordförråd.  
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6.2.6 Förslag på fortsatt forskning 

Tidigare forskning (Guthrie et al., 2004) belyser att undervisningsmodellen CORI har en bättre 

effekt på elevers läsförståelse jämfört med RT och TSI. Med tanke på att ingen av deltagarna i 

studien visade tecken på arbete med CORI anser jag att det hade varit ett intressant ämne att un-

dersöka mer om. Mitt förslag till fortsatt forskning är att genomföra en studie som riktar sig mot 

bara CORI-undervisning. En möjlighet är att följa en klass från årskurs 1-3 där många flersprå-

kiga elever ingår och som arbetar enligt CORI och sedan eventuellt jämföra resultatet med andra 

mångkulturella klasser som enbart arbetar med de andra undervisningsmodellerna (RT och TSI). 
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Bilaga 1: Brev till rektorer och lärare i sökandet efter potentiella in-

tervjupersoner 

Hej! 

Jag heter Malin Vu och är inne på min sista termin på lärarutbildningen (F-3). Därmed är det 

snart dags för examensarbete för min del och jag är på jakt efter intervjupersoner. Syftet med min 

studie/undersökning är att beskriva hur klasslärare i F-3 i olika skolor arbetar i läsförståelseun-

dervisningen för att främja läsförståelsen hos elever som har svenska som andraspråk. 

De forskningsfrågor som jag skulle vilja ha besvarade är följande: 

 Vilka särskilda aktiviteter väljer lärarna att arbeta med i läsförståelseundervisningen och 

hur arbetar lärarna med detta? 

 Vilka faktorer anser lärarna ha en påverkan på flerspråkiga elevers läsförståelseutveckling?  

Val av metod till studien kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer där intervjupersonens 

tankar och reflektioner står i fokus. Uppskattad intervjutid är max 30 minuter. Eftersom studien 

ska ha relevans för mitt framtida yrke har jag valt att avgränsa mig till klasslärare F-3. 

Jag är medveten om att läraryrket redan är ganska fullt upp och att tiden knappt någonsin räcker 

till. Men om bara en eller två klasslärare hade velat ta sin tid för att ställa upp i min studie så hade 

jag varit väldigt, väldigt tacksam. 

Du/ni kan kontakta mig på: 

E-mail: ********@live.se 

Mobilnummer: 076 *** **** 

Vänliga hälsningar, 

Malin 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Vad fick dig att vilja bli lärare? 

2. Vilken lärarutbildning gick du? 

3. Hur många års erfarenhet har du som verksam lärare? 

4. Är du behörig i att undervisa i svenska som andraspråk? 

Vid svar av ett ja: Ingick SvA i din lärarutbildning? Eller har du läst in det efteråt? 

5. Har du mycket erfarenhet av undervisning med elever som har svenska som andraspråk? 

6. På en gradering från 1-10 (där 1 är i väldigt låg grad och 10 är i allra högsta grad): Hur 

stor är andelen elever som har ett annat modersmål än svenska i den skolan du arbetar 

på? 

7. Hur många är det i din elevgrupp som har ett annat modersmål än svenska? 

 

Läsförståelse 

8. Vad innebär begreppet läsförståelse för dig?  

9. Hur arbetar DU med läsförståelseundervisningen för att främja elever som har ett annat 

modersmål än svenska? 

a. Finns det någon/några speciella metoder/arbetssätt du väljer att tillämpa i läsför-

ståelseundervisningen? 

b. Hur beskriver du syftet med dina val av metoder/arbetssätt? 

 

OM informanten inte nämner läsförståelsestrategier:  

10. Arbetar du med läsförståelsestrategier i undervisningen?  

a. Vilka strategier är det du väljer att arbeta med då?  

b. På vilka sätt arbetar du med de valda strategierna? 

c. Varför har du valt just de lässtrategierna? 

 

11. Vilka specifika svårigheter kan du urskilja avseende läsförståelseinlärningen om du jämför 

elever som har svenska som sitt modersmål och elever som har svenska som sitt andra-

språk?  

12. Vilka anpassningar, enligt dig, är särskilt viktiga att tänka på vid undervisningen som ska 

främja läsförståelsen hos elever som har ett annat modersmål än svenska? 

 


