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Sammanfattning 
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Läsförståelse för andraspråkselever 

En studie hur lärare i årskurs 1-3 arbetar med lässtrategier  

för att öka läsförståelsen  

Antal sidor: 35 

Enligt PISA-undersökningen 2012 fortsätter de svenska eleverna att sjunka i 

resultaten i läsförståelse. Utav de länder som deltar placerar sig Sverige i toppen 

av de länders som visar på störst skillnader mellan de elever som har svenska som 

modersmål och svenska som andraspråk. Syftet med denna studie är att fördjupa  

förståelsen för hur grundlärare i årskurs 1-3 arbetar med lässtrategier för att 

utveckla andraspråkselevers läsförståelse. För att uppnå syftet utgår studien från 

två frågeställningar:  

- Vilka arbetssätt använder lärare för att utveckla andraspråkselevernas 

läsförståelse? 

- Hur används det material som läraren utgår från? 

För att finna relevant material har kvalitativa semistrukturerade intervjuer utförts 

med sex grundlärare. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats utifrån 

en innehållsanalys. Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. 

Resultatet visar på att lärarna utgår från materialen En läsande klass och 

Läsfixarna. Lärarna använder även arbetssätten tillsammans, i grupp och enskilt, 

aktiviteter före under och efter läsning, ställer frågor på, mellan och bortom 

raderna, samtal kring lässtrategierna samt sambandet mellan bild och text. 

Sökord: lässtrategier, läsförståelse, läsförmåga, andraspråkselever, svenska som 
andraspråk 
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Abstract  
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Reading comprehension  for second language learners  

A study how teachers in grade 1-3 are working with reading 

strategies to increase reading comprehension  
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According to PISA 2012 the Swedish pupils continue to fall in results in reading 

comprehension. Out of the participating countries, Sweden is in the top of the 

countries of showing the greatest differences in results between pupils who have 

Swedish as their mother tongue and Swedish as a second language. The purpose 

of this study is to explore how teachers in grades 1-3 are teaching with reading 

strategies to develop second language children reading comprehension. The 

questions the study seek to answer are the following: 

 

- Which teaching methods are the teachers using to develop a second language 

children’s reading comprehension? 

- How is the material use that the teacher use in their teaching? 

 

To find relevant materials have six teachers have been interviewed through 

qualitative semi-structured interviews. The interviews were then transcribed and 

analyzed based on a content analysis. The study is based on the socio-cultural 

theory. The results show that the teachers use the materials En läsande klass and 

Läsfixarna. Teachers also uses the teaching methods of working together, in 

groups and individually, activities before, during and after reading, questions on, 

in between and beyond the lines, conversations about reading strategies and the 

relationship between image and text. 

Descriptors: reading strategies, reading comprehension, reading ability, second 
language learners, Swedish as a second language 
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1. Inledning 

Samhället blir allt mer mångkulturellt och detta syns även i de svenska klassrummen som 

får en allt större kulturell mångfald (Skolverket, 2012). Enligt Skolinspektionen (2016) 

behöver lärare bli bättre på att aktivt visa och vägleda andraspråkselever i undervisningen 

i lässtrategier. I Skolverkets rapport framkommer det att strukturerade textsamtal har visat 

sig vara en gynnsam undervisningsstrategi för att utveckla andraspråkseleveras 

läsförståelse. Skolinspektionens granskning visar dock att elever får i en allt för liten 

omfattning diskutera och bearbeta texter under ledning eller med stöd av en lärare. Enligt 

Hyltenstam (2007) presterar de elever som har svenska som andraspråk sämre som grupp 

än de elever som ha svenska som modersmål. ”Det är uppenbart att skolan inte lyckas ge 

elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som de inhemskt svenska eleverna 

får.” (Hyltenstam, 2007, s.46) 

För att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare är det viktigt att ha en god läsförmåga 

(Wengelin & Nilholm, 2013). För att eleverna ska kunna reflektera, tolka och kritiskt 

granska sin omvärld måste eleverna lära sig att läsa på ett djupare sätt och då kunna påverka 

och förändra samhället (Stensson, 2006).  Resultaten från Pisa-undersökningen 2012 visar 

att de svenska eleverna fortsätter att sjunka i läsförståelse. Undersökningen visar att det 

framförallt är de lågpresterande eleverna som sjunker i resultaten. Sverige placeras i toppen 

av de länder som visar störst skillnader mellan elever som har svenska som modersmål och 

elever som har svenska som andraspråk (Skolverket, 2013). Liberg (2010) anser att om 

lärarna lär ut tydliga lässtrategier kan de kompensera andra brister som eleverna kan ha, 

till exempel ordförråd eller förkunskaper. 

Denna studie har som syfte att undersöka hur grundlärare i årskurs 1-3 arbetar med 

lässtrategier för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse. För att finna relevant 

material som svarar till syfte och frågeställningar har kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer gjorts med sex grundskolelärare. Det insamlade materialet har sedan analyserats 

utifrån en innehållsanalys.  

Inledningsvis för att få en förståelse för studiens resultat presenteras relevanta 

bakgrundskunskaper (kap. 2). Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar (kap. 

3). Kapitlet följs av studiens metod där studiens materialinsamling, urval, metodanalys och 

forskningsetiska principer beskrivs (kap. 4). Därefter presenteras studiens resultat som 
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visar på hur grundlärare i åk 1-3 arbetar med lässtrategier (kap. 5). Avslutningsvis 

diskuteras studiens metod och resultat (kap. 6). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur grundskollärare i årskurs 1-3 arbetar 

med lässtrategier för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse.  

- Vilka arbetssätt använder lärare för att utveckla andraspråkselevernas 

läsförståelse? 

- Hur och varför används det material som läraren utgår från? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas den bakgrund som är relevant för studien. Inledningsvis 

introduceras definitioner av begrepp (2.1) följt av vad svenska som andraspråk innebär 

(2.2). Därefter presenteras den teori som studien utgår från (2.3) följt av en beskrivning av 

läsutveckling (2.4). Vidare beskrivs läsförståelse (2.5) och avslutningsvis presenteras hur 

lärare kan undervisa i lässtrategier (2.6). 

 

3.1 Definitioner av begrepp 

Modersmål, även kallat förstaspråk, är det språk som ett barn har lärt sig först eller 

exponerats för först. Barnets andraspråk är det språk som han eller hon lärt sig efter att 

modersmålet är etablerat eller börjat bli etablerat. Ett andraspråk lärs in i en miljö där 

språket är det huvudsakliga kommunikationsspråket. Det språk som lärs in i en miljö där 

språket inte är det huvudsakliga kommunikationsspråket kallas för främmandespråk. 

Första- och andraspråk syftar till i vilken ordningsföljd som språken lärs in, inte på hur väl 

barnen behärskar språken. Tvåspråkighet delas upp i två olika områden, simultan 

tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet innebär att två föräldrar 

eller vårdnadshavare talar olika språk konsekvent med barnet. Barnen lär sig då båda 

språken samtidigt. Vid successiv tvåspråkighet lärs det nya språket in först efter att 

modersmålet har blivit etablerat. Definitionen av målspråk  är det språk som individen 

håller på att lära sig. Det finns flera faktorer som påverkar inlärningshastigheten och 

inlärningsframgången och detta kan variera hos olika individer. Faktorer som kan påverka 

är inlärningsåldern, social bakgrund, språkbegåvning, inlärningsstrategier samt kontakt 

med andra individer som talar målspråket (Abrahamsson & Bylund, 2012). 

  

3.2 Svenska som andraspråk 

Beslutet om vilka elever som har rätt till svenska som andraspråk tas av rektor. De elever 

som ska erbjudas undervisning i svenska som andraspråk om behovet finns är de elever 

med ett annat modersmål än svenska, elever som har gått på skolor i utlandet men som har 

svenska som modersmål samt elever med invandrarbakgrund som har huvudsakligen 

svenska som umgängesspråk med en vårdnadshavare (SFS 2011:185). Dock upplever 

lärare och skolledare att de har svaga kunskaper när det gäller andraspråksinlärning  och 

ämnet svenska som andraspråk. Därför känner de sig ofta osäkra när de ska bedöma vilka 

elever som ska läsa svenska som andraspråk (Skolinspektionen, 2010). I skolans 
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värdegrund och uppdrag står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper.” (Skolverket, 2011b, s.8) Detta innebär att undervisningen inte kan 

utformas på exakt samma sätt för alla elever. Att undervisningen utformas på det sätt så att 

alla elever får det stöd de behöver ligger under rektors ansvar (Skolverket, 2011b). I 

syftestexten för kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk går det att utläsa att 

elevernas intresse för att läsa ska stimuleras genom undervisningen. Under centralt innehåll 

för ämnet svenska framkommer det att eleverna ska undervisas i lässtrategier samt 

sambandet mellan grafem och fonem (Skolverket, 2011b).  

Kursplanen i svenska som andraspråk innehåller under centralt innehåll fler förmågor och 

punkter än kursplanen för ämnen svenska. Bokstävernas form och ljud samt uttal i 

jämförelse med modersmålet är några exempel på innehållspunkter som endast finns i 

kursplanen för ämnet svenska som andraspråk (Skolverket, 2011b). De båda kursplanerna 

har i princip samma syfte, dock kan tillvägagångssätten för att uppnå målen skilja sig. Den 

gemensamma kärnan som återfinns i båda kursplanerna är att genom språk och 

kommunikation utvecklas individen för att kunna bli en aktiv medborgare (Skolverket, 

2011a).  

3.3 Sociokulturell utgångspunkt 

Vid forskning kring läsning är det sociokulturella perspektivet ett utav de vanligaste 

utgångspunkterna enligt Hedman (2012) och är även utgångspunkten för denna studie. Lev 

Vygotskij lade grunden till det sociokulturella perspektivet med sina arbeten om 

utveckling, lärande och språk. Perspektivet fick sig ett uppsving under 1980- och 1990-

talet då intresset för det sociokulturella perspektivet ökade och användes mer i skolan. En 

av anledningarna var att samhället blev mer globaliserat och mångkulturellt. Det 

sociokulturella perspektivet tar upp frågor såsom hur det eleverna lär sig i vardagen 

förhåller sig till det eleverna lär sig i skolan. Men även  om hur det eleverna lär sig i skolan 

kan bli relevant även i andra sammanhang. Perspektivet är en social teori där lärande och 

utveckling sker genom samspel med andra i olika aktiviteter. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses det att kunskap, lärande och utveckling  inte sker i något som endast 

överförs mellan människor utan att det är deltagande i en aktivitet i samspel med andra 

som kunskap skapas. Nyckelord inom perspektivet är interaktion och kommunikation. Ett 
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annat centralt begrepp inom teorin är den närmaste proximala utvecklingszonen innebär 

att en individ kan lösa uppgifter som är precis över individens kunskapsnivå med rätt stöd 

från en person som har en större kunskap. I utvecklingszonen är individer mer öppna för 

instruktioner och förklaringar. Inom skolvärlden är det läraren som har den större 

kunskapen och genom att ge rätt stöttning hjälps eleverna till att lära och utvecklas. 

Vygotskij myntade begreppet scaffolding som innebär att en mer kunnig person ger mycket 

stöd i början av lärandet men att stödet minskas allt eftersom och slutligen upphör då 

personen behärskar färdigheten själv (Säljö, 2012). Det sociokulturella perspektivet 

fokuserar på hur de sociokulturella villkoren påverkar språkanvändningen och hur språket 

används i läs- och skrivsammanhang (Hedman, 2012).  

3.4 Läsutveckling 

Läsförståelse är en av fem dimensioner i den tidigare läsutvecklingen. Tillsammans med 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen samt läsintresse samspelar de och 

skapar en helhet. Om eleven har en god fonologisk medvetenhet läggs en bra grund för 

elevens ordavkodning. God ordavkodning i sin tur utgör en bra grund till den fortsatta 

utvecklingen av den fonologiska medvetenheten och för att skapa flyt i elevens läsning. 

Om eleven har flyt i sin läsning leder det till en bättre läsförståelse som i sin tur gynnar 

elevens flyt i läsningen. När eleven förstår vad han eller hon läser skapas ett läsintresse, 

läsintresset i sin tur skapar en bättre förståelse (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsning ses 

oftast inom läraryrket utifrån formeln avkodning x förståelse=läsning. Om någon av dessa 

två faktorer är svagare kommer läsförmågan att påverkas negativt. Därför är det viktigt att 

eleverna får arbeta både med avkodning och med läsförståelse för att bli goda läsare (Druid 

Glentow, 2006). 

 

Läsförståelse innebär att individen förstår vad han eller hon läser (Lundberg och Herrlin, 

2005). ”Läsaren är medskapare och konstruerar innebörder från texter utifrån sina tidigare 

erfarenheter och förväntningar.” (Lundberg & Herrlin, 2005, s.15) Läsning kan därför ses 

som ett möte där läsaren läser mellan och bortom raderna genom att koppla sina egna 

erfarenheter och tankar till texten och skapa inre bilder (Lundberg & Herrlin, 2005). För 

att förstå en text använder sig erfarna läsare av strategier som oftast sker undermedvetet. 

Det är viktigt att medvetet arbeta med lässtrategier med elever för att de ska kunna utveckla 

en god läsförståelse. Det finns flera olika lässtrategier. Att relatera textens innehåll till sina 

egna tankar och erfarenheter innebär att kunna göra kopplingar. Genom att ställa frågor 



 

7 

 

på texten skapar läsaren ett djup i texten. Att skapa inre bilder underlättar för läsaren att 

bli mer delaktig och gå in i berättelsen. Då läsaren läser mellan raderna och hittar ledtrådar 

i texten använder sig läsaren utav inferenser för att kunna tolka underliggande teman. 

Genom att kunna sammanfatta det viktigaste i texten skapas en mening med texten. Att 

läsaren kan koppla ihop den befintliga kunskapen med ny för att skapa sig en ny 

infallsvinkel kallas för att syntetisera (Stensson, 2006).    

 

3.5 Läsförståelse hos andraspråkselever 

Jämfört med jämnåriga förstaspråkselever har andraspråkselever svårare för läsförståelse. 

Svårigheterna är inte en följd av en svag avkodningsförmåga utan ett bristande ordförråd 

(Burgoyne, Kelly, Whiteley & Spooner, 2009). Burgoyne et al (2009) och Burgoyne, 

Whiteley och Hutchinson (2011) undersökte sambandet mellan elevernas ordförråd och 

deras läsförståelse. Studierna visar på att det finns ett starkt samband mellan ordförråd och 

läsförståelse, både för första- och andraspråkselever. Ett sämre ordförråd leder till att 

eleverna får det svårare att förstå formuleringar och uttryck vilket ger en sämre 

läsförståelse (Burgoyne et al., 2009). Ordförrådet är därför en avgörande faktor för att 

andraspråkselever ska bli goda läsare (Burgoyne et al., 2011). För andraspråkselever har 

även ordförrådet i modersmålet en betydelse för att eleverna ska utveckla en god 

läsförståelse på andraspråket (Carlisle, Beeman, Davis & Spharim, 1999). Dock finns det 

även studier som talar för att det inte finns något avgörande samband mellan elevernas 

receptiva ordförråd och läsförståelse. De anser istället att fonologisk medvetenhet är en 

betydelsefull faktor för att eleverna ska utveckla en god läsförståelse (Chiappe, Glaeser & 

Ferko, 2007).  

 

För att utveckla sin läsförmåga måste andraspråkselever använda sig av lässtrategier i 

större utsträckning än förstaspråkselever då de har ett bristande ordförråd (Lindqvist, 

Guvå, Lundenmark & Wewel, 2013). Eleverna utgår då från lässtrategier som kopiering 

och memorering av lärarens intonation och röstläge (Walters, 2007). När 

andraspråkseleverna inte förstår ett ord väljer de att fråga läraren alternativt använda ett 

lexikon. Majoriteten av andraspråkseleverna anser dock att de inte får någon hjälp av att 

använda sig av ett lexikon då de inte förstår förklaringen. Det är dock inte 

andraspråkselevernas storlek på ordförrådet som behöver vara den mest avgörande faktorn 

för god läsförståelse utan vilka strategier de använder för att förstå ord och text (Lindqvist 
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et al., 2013) Många andraspråkselever anser att de kan läsa men att de inte förstår texten, 

de upplever att de läser för att göra läraren nöjd. Eleverna läser böcker som läraren tidigare 

har haft högläsning ur eftersom de då vet hur läraren uttalade ord och använde olika 

röstlägen. Trots att eleverna endast avkodar och härmar läraren lyckas eleverna med dessa 

strategier få läraren att tro att de är duktiga läsare. Eleverna har då inte fått lästräning mot 

läsförståelse i undervisningen vilket innebär att eleverna inte får uppleva meningen med 

läsning vilket leder till att de missar betydelsefulla lässtrategier (Walters, 2007).  

 

3.6 Undervisning i läsförståelse 

I studier gjorda av Mistar, Zuhairi och Yanti (2016) och Xu (2015) framkommer det att 

det är viktigt att göra elever och framför allt andraspråkselever medvetna om olika 

lässtrategier. Svaga läsare saknar ofta förmågan att kunna upptäcka olika lässtrategier på 

egen hand och behöver stöttning i att synliggöra strategierna. Därför är det viktigt att 

undervisa medvetet i lässtrategier för att skapa en god läsförståelse hos eleverna. För 

andraspråkselever som har en annan kulturell och språklig bakgrund har det enligt Gibbons 

(2010) en stor betydelse att innehållet i läsningen är meningsfullt. För att skapa ett 

meningsfullt läsande behöver eleverna få stöttning i sin läsprocess i form av aktiviteter 

före, under och efter läsning. Aktiviteterna har som fokus att skapa en förståelse för texten, 

effektiva strategier samt att få eleverna att gå in i olika läsroller. Aktiviteter före läsning 

förbereder eleverna på begreppsmässiga, språkliga och kulturella svårigheter som kan 

uppstå i texten. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara på under denna 

aktivitet. Aktiviteterna under läsning har fokus på att synliggöra lässtrategier. För ovana 

läsare och andraspråkselever behöver strategierna synliggöras för att läsförståelsen ska 

utvecklas. Aktiviteter efter läsning bearbetar det lästa informationsmässigt, språkmässigt 

och kritiskt. Dessa läsaktiviteter stöttar eleverna i deras utveckling av läsförståelse och 

läsförmåga för att bli goda läsare.  

 

Att aktiviteter före, under och efter läsning är ett effektivt sätt för både första- och 

andraspråkselever styrks av Mistar et al (2016). I deras studie utgår de från Brown och 

Palincsars (refererad i Mistars, 2016) metod som består av förutsägning (predicting), 

textkartläggning (text mapping) och sammanfattning (summerarizing). Förutsägning 

innebär att eleverna ska med hjälp av framsidan av boken samt titel försöka förutspå vad 

boken handlar om. Att göra förutsägningar hjälper till att aktivera elevernas 
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bakgrundskunskaper och koppla dessa till textens innehåll men även för att hålla igång 

eleverna läsintresse för boken. Textkartläggning innebär att läsaren bearbetar texten genom 

att hitta nyckelorden, fraser och begrepp. Sammanfattning innebär att läsaren kan hitta de 

viktigaste händelserna och summera dessa. I Mistars (et al., 2016) studie jämfördes två 

grupper, en grupp som fick undervisning i lässtrategier och en kontrollgrupp som fick 

undervisning som vanligt. Resultatet visar att elever som fick undervisning i lässtrategier 

fick en betydligt bättre läsförståelse. Lässtrategierna förutsägning, kartläggning av texten 

och sammanfattning visade sig vara en effektiv metod för både första- och 

andraspråkselever. Elever som är medvetna om lässtrategier får ett mer djup i sin läsning 

och kan reflektera bättre över texten. 

 

Pressley (1990) har kommit fram till fem effektiva undervisningsstrategier för att lära ut 

lässtrategier för andraspråkselever. Dessa fem är modellering där läraren demonstrerar hur 

strategin används genom att tänka högt. Förklaring innebär att läraren förklarar och 

tydliggör hur strategin fungerar. Vid vägledd övning får eleverna först stöttning i sin 

strategianvändning för att allteftersom klara det själv. Lärarna övervakar elevernas 

framsteg samt ger slutligen en återkoppling ifrom av feedback. Dessa fem bygger på en 

god interaktion mellan lärare och elev. För att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt 

bör läraren anpassa läromedlets svårighetsgrad utefter andraspråkselevernas kunskapsnivå 

samt få eleverna aktivt deltagande i deras utvecklingsprocess. Enligt Xu (2015) räcker det 

inte för andraspråkselever att endast fokusera på inlärning av lässtrategier. För att eleverna 

ska se en mening och lyckas ta till sig de olika lässtrategierna är det viktigt att tänka på 

textens innehåll och vart eleverna befinner sig i sin språkutveckling.   
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4. Metod 

Inledningsvis presenteras studiens materialinsamling (2.1). Därefter redovisades studiens 

urval (3.2), en presentation av lärarna i studien (3.2.1) följt av hur själva genomförandet 

av intervjuerna har gått till (3.3). Avslutningsvis presenteras de forskningsetiska 

principerna (3.4). 

4.1 Materialinsamling 

I studien används kvalitativa semistrukturerade intervjuer som materialinsamlingsmetod. 

Vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en intervjuguide med olika teman 

och öppna frågor vilket gör att intervjuaren kan fånga upp intressanta aspekter och ge 

följdfrågor. Det är viktigt att intervjuerna har ett utrymme för en viss flexibilitet så att 

intervjuaren kommer åt hur intervjupersonen upplever sin värld (Bryman, 2008). 

Genom intervjuer med sex lärare som har erfarenhet av att arbeta med läsförståelse hos 

andraspråkselever får intervjuaren en insikt i hur lärares arbete går till. Vid kvalitativa 

intervjuer ställer intervjuaren enkla och öppna frågor som leder till innehållsrika svar. 

Utifrån dessa innehållsrika svar kan intervjuaren sedan finna många intressanta åsikter och 

mönster. Vid kvalitativa intervjuer bör intervjuaren begränsa antalet intervjuer för att det 

insamlade materialet inte ska bli för mycket att bearbeta. Få men djupa intervjuer är oftast 

bättre än många och ytliga. Genom att vara en god lyssnare och undvika att ställa ledande 

frågor eller påståenden kommer intervjupersonens egna tankar och åsikter fram utan att de 

påverkas av intervjuaren (Trost, 2005).   

4.2 Urval 

I studien har sex klasslärare från tre olika kommuner intervjuats. Alla lärare arbetar på 

olika skolor förutom Birgitta och Catrin som arbetar på samma skola. Även Elisabet och 

Frida arbetar i samma kommun men på olika skolor. Ett flertal rektorer i olika kommuner 

kontaktades för att fråga om möjlighet att göra intervjuer med lärare på respektive skola. 

Lärarna i studien som rektorerna valde ut och som valde att delta är lärare som har 

erfarenhet av att arbeta med lässtrategier med andraspråkselever i klassrummet. Lärarna i 

studien fick ett informationsbrev (se bilaga 1) där de kunde läsa vad studien innebär och 

vilka rättigheter de har.  
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Ett antal kriterier för urvalet gjordes för att intervjuerna skulle ge relevant material som 

svarar till studiens syfte. Det första kriteriet är att lärarna arbetar i en klass inom årskurs 1-

3. Det andra kriteriet är att lärarna har eller har haft andraspråkselever i sitt klassrum. Det 

tredje kriteriet är att lärarna undervisar i lässtrategier på ett medvetet sätt i klassrummet. 

 

Nedan kommer lärarna i studien att presenteras. Alla lärare har en lång erfarenhet av att 

arbeta med andraspråkselever i klassrummet. Lärarna har fått fiktiva namn utifrån 

alfabetisk ordning för att de inte ska kunna identifieras.  

 

Annelie 

Annelie arbetar i årskurs 2 på en skola med ca 350 elever varav 18 elever som läser ämnet 

svenska som andraspråk men sen finns det betydligt fler elever som har annat modersmål 

än svenska på skolan. Annelie har ansvar för andraspråksundervisningen på skolan. I 

grunden är hon utbildad lågstadielärare men har även läst till 30 högskolepoäng i svenska 

som andraspråk. I klassen finns det just nu 2 andraspråkselever. 

 

Birgitta 

Birgitta arbetar i årkurs 3 på en skola med cirka 450 elever varav cirka 70 är elever med 

svenska som andraspråk. Hon är utbildad lärare för förskoleklass och årskurs 1-6 och i 

utbildningen ingick även en kurs i svenska som andraspråk. Birgitta har även läst till 

grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska, samhällsorienterande 

ämnen för årskurs 1-3 och idrott för årskurs 1-6. Hon har varit lärare i 5 år och har alltid 

haft flera andraspråkselever i sin klass. I klassen just nu finns den tre andraspråkselever 

med språken arabiska och assyriska.  

 

Catrin 

Catrin arbetar i årskurs 1 på en skola med cirka 450 elever varav cirka 70 elever med annat 

modersmål än svenska. Catrin är utbildad förskollärare och lågstadielärare (årskurs 1-3). 

Hon har ingen pedagogisk utbildning inom svenska som andraspråk men hon har haft 

många andraspråkelever i sina klasser genom åren. De har även fått kompetensutveckling 

kring andraspråksinlärning inom skolan. Catrin har varit lärare på skolan i 26 år. I hennes 

klass går det just nu tre stycken andraspråkselever, två elever som har arabiska som 

modersmål och en som har dari som modersmål.  
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Disa 

Disa arbetar i årskurs 1 på en skola med cirka 500 elever varav cirka 350 av eleverna har 

ett annat modersmål än svenska. Hon är utbildad förskolelärare och lärare för årskurs l-7 

med inriktning svenska och samhällsvetenskap. Hon har läst till matematik för årskurs 1-

6. Disa har även läst till kurser som svenska som andraspråk, kemi, fysik, teknik för årskurs 

1-3 och biologi, musik och bild för årskurs 1-6. Tidigare har hon arbetat i årskurs 4-6. Disa 

har ingen pedagogisk utbildning inom svenska som andraspråk men eftersom hon har 

arbetat med det så länge har hon fått legitimation i ämnet upp till årskurs 3. Disa har arbetat 

som lärare i 35 år, varav de sista 12 åren som grundlärare. Innan dess arbetade hon på 

förskola. I sin klass har hon 45 elever och här finnes språken arabiska, somaliska, kurdiska, 

serbiska, turkiska, albanska, badinani, kurdmanji, bosniska och kantonesiska.  

 

Elisabet 

Elisabet arbetar i årskurs 1 på en mångkulturell skola med ca 150 elever varav cirka 127 

av eleverna har svenska som andraspråk. I klassen finns det 24 andraspråkselever och sju 

olika modersmål. Hon är utbildad lågstadielärare (årskurs 1-3) i grunden och har läst till 

30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Elisabet har arbetat som lärare i 35 år. De 

har interna fortutbildningskurser på skolan där de har fått diskutera svenska som 

andraspråk på skolan.  

 

Frida 

Frida arbetar i årskurs 1 på en mångkulturell skola med ca 350 elever och har ansvar över 

en del svenska som andraspråk men arbetar även i en vanlig klass. Hon är utbildad 1-6 

lärare och har arbetat inom skolan i 20 år. Frida har lång erfarenhet av att arbeta med 

andraspråkselever och har även startat upp en skola för nyanlända elever. I klassen finns 

det 11 andraspråkselever som har modersmålen arabiska, turkiska, assyriska, isländska och 

kurdiska.  

 

4.3 Metodanalys  

Utifrån studiens syfte utarbetades öppna intervjufrågor (Bilaga 2) som var tydligt kopplade 

till syftet. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och varade under 30-45 

minuter. Fördelar med ljudinspelning av materialet är enligt Bryman (2008) att 

intervjuaren kan fokusera på att fånga upp intressanta trådar och följa upp dessa istället för 
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att koncentrera sig på att föra anteckningar. Vid ljudinspelning transkriberas materialet och 

intervjuaren kan göra en noggrannare analys efteråt. Dock bör intervjuaren enligt Trost 

(2005) vara medveten om att icke-verbala uttryck försvinner vid ljudinspelningar. Därför 

kan det vara bra att även föra små noteringar i ett anteckningsblock bredvid. Intervjuerna 

utfördes på respektive lärares skola. För att kunna utföra intervjuerna ostörd ägde de rum 

aningen i lärarnas klassrum eller i ett grupprum.  

 

Intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter som de gjordes, eftersom de då 

fortfarande var färskt i minnet. I transkriberingen har småord som ehh, aa, tagits bort om 

de inte anses tillföra någon viktig information. Även mina egna ja, jaha eller liknande har 

tagits bort eftersom de inte tillför någon information utan endast bekräftat eller uppmuntrat 

intervjupersonen.  

 

För att analysera materialet har jag valt att använda mig utav en kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. Induktiv analys innebär en förutsättningslös analys utav till exempel en 

intervju. Vid kvalitativa innehållsanalyser  ligger fokus på att finna och beskriva skillnader 

och likheter och dessa delas in i olika kategorier och teman baserat på olika tolkningsnivåer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien utgår från Lundman och Hällgren 

Graneheims modell (Tabell 4.4).  

 

 

Tabell 4.4 Innehållsanalys 

Meningsenhet Kodning Kategorisering Tema 

    

    

 

Meningsenhet är en del av texten som är meningsbärande, det kan till exempel vara ett ord, 

mening eller ett stycke. Kodning återger en kort beskrivning på meningsenheten. De koder 

som har ett liknande innehåll skapar kategorier. De koder som skapar kategorierna är 

tydligt kopplade till varandra och skiljer sig från de andra kategorierna. Tema består av 

flera olika kategorier och definierar ”den röda tråden” som återkommer i de olika 

kategorierna. Temat ska svara på frågan ”vad handlar det om?” (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Syfte och frågeställningar placerades framför analysschemat vid 
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genomläsning av intervjuerna. Meningsenheter som svarade till syfte och frågeställningar 

plockades ut och kodades. Därefter jämfördes skillnader och likheter mellan koderna och 

utefter detta sorterades de in i olika kategorier. Utifrån kategoriernas innehåll skapades 

teman (Se bilaga 3).  

 

4.5 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (2002) satt upp ligger som grund för 

denna studie.. Dessa delas in i fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera de medverkande i studien om studiens syfte samt att medverkandet är frivilligt 

och att de därmed har rätt till att avbryta studien när de vill. Samtyckeskravet innebär att 

de medverkande har rätt att bestämma över sin egen medverkan i studien. De medverkande 

kan välja att avbryta sitt deltagande när som helt utan att behöva ge någon motivering eller 

att det får några negativa konsekvenser. Redan i informationsbrevet upplystes de 

medverkande i studie om vad studien handlar om samt att deras medverkan är helt frivillig 

och att de kan avbryta när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien 

garanteras konfidentialitet  samt att intervjupersonen har en tystnadsplikt. Deltagarna i 

studien kommer att avidentifieras så att ingen utomstående kan identifiera personerna eller 

koppa till vilken kommun eller skola studien är gjord på. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast får användas för studiens syfte. Det insamlade materialet 

kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 

 

Tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, och 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka studiens trovärdighet har vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska regler följts. I studien har försökts att göra så fylliga redogörelser 

som möjligt för att andra personer ska kunna bedöma om resultatet även går att överföra 

till andra miljöer. Hela studiens process har redogjorts för att kunna säkerhetsställa 

studiens pålitlighet. När transkriberingen och analysen var färdig, bads en studiekamrat att 

lyssna och läsa igenom transkriberingen, samt läsa igenom analys och se om hon kom fram 

till samma resultat för att säkerhetsställa studiens pålitlighet. Personen har egen erfarenhet 

av att använda sig utav innehållsanalys. I studien redovisas till exempel studiens urval och 

hur transkribering och analys har gått till. Jag är mycket medveten om att det aldrig går att 

vara fullständigt objektiv i en studie som möjlighet att styrka och konfirmera handlar om. 
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Men genom att vara medveten om detta har jag försökt att inte låta teoretiska 

utgångspunkter eller personliga värderingar påverka studiens slutsatser (Bryman, 2008).   
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5. Resultat 

Utifrån analysen av intervjuerna om hur lärare i årskurs 1-3 arbetar för att utveckla 

lässtrategier hos andraspråkselever, fanns 16 kategorier och 6 teman. Utifrån dessa teman 

presenteras resultatet. Inledningsvis presenteras de pedagogiska material som lärarna 

använder i studien (5.1). Därefter synliggörs lärarnas arbetssätt tillsammans, i grupp och 

enskilt (5.3) samt aktiviteter före, under och efter läsning (5.4).  Detta följs av betydelsen 

av samtalet kring lässtrategier (5.6) och att ställa frågor på, mellan och bortom raderna 

(5.7). Kapitlet avslutas med sambandet mellan bild och text (5.8). 

 

Tabell 5.1) 

Tema Kategorier 

Pedagogiskt material  Läsfixarna i materialet En läsande klass 

Hur används En läsande klass? 

Läsfixarna i materialet Läsfixarna 

Hur används Läsfixarna? 

Tillsammans, i grupp och enskilt  Arbeta tillsammans  

Arbeta i grupp 

Arbeta enskilt 

Aktiviteter före, under och efter Aktiviteter före 

Aktiviteter under 

Aktiviteter efter 

Frågor på, mellan och bortom raderna Analyserande frågor  

Göra inferenser  

Samtala kring lässtrategier Tydliggöra strategier 

Ta del av varandras tankesätt 

Samverkan mellan bild och text Bildstöd 

Att se sambandet mellan bild och text 

 

 

5.1 Pedagogiskt material 

Alla lärare i studien utgår från ett material där lässtrategierna tydliggörs med hjälp av 

figurer som i båda materialen kallas för läsfixare. Annelie, Birgitta, Catrin och Disa 

använder sig utav materialet En läsande klass (5.1.1). De två andra lärarna, Elisabet och 

Frida, använder sig utav materialet Läsfixarna (5.1.2). 

 

Man jobbar ju med alla elever med läsförståelse och lässtrategier och på nåt vis så blir det ju 

så, att det kommer ju alla till del. Men det jag kan se när man jobbar väldigt mycket med just 

med att ge dem olika strategier så är det just andraspråkseleverna som har ett annat 
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modersmål, för dem blir det otroligt viktigt. Andra elever, inte alla, men en del de fixar ju 

det ändå på nåt sätt. Medan dom som har ett annat modersmål, för dem blir det väldigt 

avgörande hur du jobbar med det. (Catrin) 

 

5.1.1 En läsande klass 

Annelie, Birgitta, Catrin och Disa använder sig utav materialet En läsande klass. Lärarna 

som använder En läsande klass är noga med att förtydliga att materialet endast är en del 

utav många att undervisa i lässtrategier. Catrin säger att: 

 
Jag vet att forskningen kritiserar En läsande klass och mycket av kritiken är ju att då tror 

lärarna att detta är en receptsamling och använder man bara detta så ordnar sig allting. Men 

jag tycker så här att har man arbetat i många år och jag tror inte ens man behöver ha gjort 

det så förstår man att detta är en del som jag kan använda mig av. 

 

Lärarna tycker att materialet är väldigt bra och tydligt. Alla fyra lärare upplever att sedan 

de började använda materialet har de själva börjat undervisa i lässtrategierna på ett mer 

medvetet sätt. Det har även märkt att eleverna har blivit mer medvetna om lässtrategierna. 

Att materialet är bra syns även i elevernas resultat. Birgitta och Catrin har båda 

uppmärksammat att eleverna på deras skolor har både fått bättre och höga resultat i 

läsförståelse på de nationella proven i årskurs 3. Annelie och Disa har uppmärksammat att 

andraspråkseleverna behöver mindre stöttning i sin läsning sedan de började arbeta med 

En läsande klass.  

 

Catrin berättar att i En läsande klass möter eleverna på läsfixarna Spågumman, Reportern, 

Konstnären, Detektiven och Cowboyen. Dessa figurer står för fem olika lässtrategier för 

att få en god läsförståelse. När eleverna arbetar med spågumman förutspår eleverna vad 

som kommer hända och ställer hypoteser. Detta genom att läsa rubriker, titta på bilder och 

se vilken genre texten är. Strategin används både före, under och efter läsning då eleverna 

får gissa vad som kommer att hända. Reportern ställer frågor på, mellan och bortom 

raderna i texten. Konstnären skapar inre bilder för att läsaren ska kunna leva sig in i texten. 

Detektiven reder ut oklarheter och nya ord genom att läsa om ord, mening eller stycke. 

Eleverna får även fundera på om ordet liknar något ord på svenska eller på ett annat språk 

eleven kan. Eleverna får slå upp eller fråga om ordets betydelse. Cowboyen sammanfattar 

det lästa och strategin används både under och efter läsning. Här gäller det att hitta det 

viktigaste i texten.  
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Catrin berättar att materialet är uppbyggt på det sätt att man först arbetar tillsammans i 

helklass så att eleverna ska lära sig hur de kan tänka när de sedan ska arbeta på egen hand. 

Eleverna arbetar i grupper för att kunna delge och ta till sig av varandras 

strategianvändning. Arbetet börjar med högläsning där läraren till en början fungerar som 

en modell och allt eftersom kommer eleverna in i diskussionen. Läsfixarna i En läsande 

klass introduceras en efter en och slutligen arbetar eleverna med dem parallellt. I materialet 

finns det redan färdiga lektioner planerade från årskurs 1-6. En fördel med materialet enligt 

Annelie och Birgitta är det färdigplanerade lektionerna och texterna. På detta sätt har de 

redan en färdig idébank att utgå från och sparar tid. Birgitta påpekar dock att hon tycker 

att en del av texterna i materialet är fantastiskt bra medan andra har hon rensat bort. De 

texter som hon har valt bort har inte varit helt klockrena till den figur/strategi de har arbetat 

med. Birgitta, Catrin och Disa påpekar alla tre att det är viktigt att reflektera över materialet 

och göra det till sitt egna och inte bara använda det rätt av. Disa använder sig inte alls av 

det färdigplanerade materialet eller texterna. Hon utgår istället från högläsningsböcker, 

elevernas egna läseböcker och egna valda texter. Hon ser materialet snarare som en 

metodik. Hon använder sig dock utav figurerna i En läsande klass då hon anser att de 

tydliggör lässtrategierna på ett väldigt bra sätt. Men hon väljer sina texter och böcker själv 

och introducerar läsfixarna i ett snabbare tempo och arbetar med dem parallellt under 

arbetets gång. De andra lärarna arbetar endast med en strategi i taget när eleverna tränar på 

en strategi för att det ska bli så tydligt som möjligt för eleverna. Ibland kan de andra 

strategierna vävas in men oftast är det renodlat en strategi i taget. Men under den ”vanliga” 

högläsningen eller när de läser texter i andra ämnen används alla strategierna för att hålla 

dem färska i minnet.  

 

5.1.2 Läsfixarna 

I materialet Läsfixarna utgår lärarna utifrån läsfixarna Spågumman Julia, Frågeapan, 

Fröken Detektiv och Cowboy-Jim. Både Elisabet och Frida berättar att de börjar med att 

introducera Spågumman Julia där eleverna ska förutspå vad de tror att texten kommer att 

handla om genom att titta på bilder och titel. Under läsningen får eleverna fundera över 

vad som kommer att hända. När eleverna hanterar detta introduceras Frågeapan som ställer 

frågor som vem, när, varför och hur. Därefter får eleverna möta Fröken Detektiv som reder 

ut oklarheter. Om eleverna inte förstår något ska de stanna upp och fundera eller diskutera 
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med en kompis och slå upp svåra ord. Slutligen introduceras Cowboy-Jim som 

sammanfattar och plockar ut det viktigaste i texten. Läsfixarna introduceras en och en för 

att slutligen kunna användas parallellt med varandra. Elisabet och Frida berättar att 

materialet bygger på att man först arbetar i helklass vid högläsning där lärarna fungerar 

som modeller för hur eleverna kan tänka när de använder de olika strategierna. Båda 

lärarna har använt detta material under flera år och anser att eleverna blir mer medvetna i 

sin läsning och fått en bättre läsförståelse. Elisabet anser att det beror på att de undervisar 

mer medvetet i lässtrategier. Dock ska hon och resten av skolan övergå till materialet En 

läsande klass istället till hösten. De anser att det är ett mer aktuellt och tydligare material 

men de kommer att behålla ”gobitarna” från Läsfixarna.  

 

5.3 Tillsammans, i grupp och enskilt 

Ett gemensamt arbetssätt som återfinns hos alla lärarna i studien är att de först arbetar 

gemensamt i helklass, sedan i mindre grupper eller i par och slutligen enskilt. Både 

Birgitta, Catrin och Disa beskriver sig själva som modeller för lärandet. Catrin berättar 

”Att läsa är ett sätt att tänka och för det behöver eleverna få tränas i olika modeller och 

strategier. Här fungerar vi lärare som modeller för eleverna hur de kan tänka”. Detta är 

viktigt för att eleverna ska lära sig hur de kan tänka när de sedan ska arbeta på egen hand. 

Birgitta berättar att lärare kan inte bara berätta hur eleverna ska göra utan det är 

betydelsefullt att läraren även visar hur eleverna ska göra och tänka. Det är även viktigt att 

eleverna får den tid de behöver så att läraren inte går för fort framåt. Genom att arbeta 

tillsammans får eleverna ta del av varandras sätt att tänka.  

 

Flera av lärarna anser att eleverna måste få träna på att tänka lässtrategier högt och få sätta 

ord på sina tankar för att bli medvetna lässtrategianvändare. Birgitta berättar att de arbetar 

med två eller tre texter gemensamt där de markerar ledtrådar eller svåra ord i texten 

tillsammans. Därefter får de arbeta i par eller i grupper för att ”verkligen få grotta ner sig i 

en metod.” Alla lärare förutom Frida använder sig av läsgrupper där de läser en längre bok 

under en tid. Eleverna blir tilldelade olika lässtrategier som de ska fokusera på. De lärare 

som arbetar med En läsande klass använder sig utav de fem läsfixarna och de som använder 

materialet Läsfixarna använder sig av sina fyra läsfixare. En fördel med att arbeta med 

läsgrupper enligt Disa är att eleverna sällan hakar upp sig på samma ord. Då kan de förklara 

ordet för varandra, läsa om meningen eller stycket. I Annelies klass har de valt att para 
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ihop de elever som talar samma språk i samma läsgrupper. På detta sätt kan den ena eleven 

förhoppningsvis förklara ord för den andra eleven. Detta arbetssätt har visat sig ge goda 

resultat. Birgitta upplever att eleverna tycker att det är roligt att arbeta i läsgrupper och att 

få redovisa detta för sina klasskamrater. Hon tror även ”att om eleverna upplever det roligt 

så lär de sig också mer och lättare.” Annelie, Birgitta, Catrin, Disa och Elisabet upplever 

att under arbetets gång med läsgrupperna börjar eleverna bli mer och mer trygga i att 

använda lässtrategierna och blir med självständiga. Allt eftersom börjar eleverna naturligt 

använda lässtrategierna även i sin egen läsning utan att behöva stöttning.  

 

Slutligen får eleverna arbeta på egenhand i sin läsning. De får även färdighetsträna genom 

de material lärarna har valt. I materialen får eleverna läsa en text och sedan svara på frågor 

till texten som ligger både på, mellan och bortom raderna.  

 

5.4 Aktiviteter före, under och efter läsning 

Vid aktiviteter före läsning läser de rubriker och tittar på bilderna och lärarna ställer frågan 

vad eleverna tror kommer att hända. Flera av lärarna påpekar vikten av att tänka på att 

andraspråkselever kan ha andra erfarenheter och kunskaper och drar andra slutsatser. Disa 

berättar att det kan göra så att eleverna får det svårare att förstå texten. Men genom att 

diskutera tillsammans får andraspråkseleverna ta del av de andra elevernas tankar och får 

en förförståelse som stöttar dem i läsningen. Att ge eleverna en förförståelse anser alla 

lärarna är viktigt. När Disa introducerar en ny bok läser hon rubriken och baksidestexten 

och därefter får eleverna rita hur de tror att framsidan kommer att se ut. Hon upplever att 

detta ger eleverna bra förkunskaper då de verkligen får tänka till om bokens handling. 

Lärarna tar även upp ord som de vet kommer i texten som de tror att eleverna kommer 

tycka är svåra. Antingen får någon annan elev i klassrummet förklara ordet eller läraren. 

Genom att förklara orden redan innan läsning slipper andraspråkseleverna stanna upp och 

avbryta sin läsning för att ta reda på ordets betydelse. 

 

Aktiviteter under läsningen innebär att de ställer frågor på texten. Det kan vara frågor på, 

mellan och bortom raderna (5.7) men även frågor på vad eleverna tror kommer hända. Här 

vill Disa att eleverna även kan motivera sina svar genom att hitta ledtrådar i texten. Detta 

är inget eleverna kan direkt och särskilt andraspråkselever tycker det är svårt eftersom det 

inte står skrivet i texten. I början får därför läraren fungera som en modell för hur eleverna 

kan tänka. Under läsningen redes svåra ord ut som eleverna möter på i texten. Birgitta 
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berättar att det inte alltid är de ord som läraren tror är svåra som eleverna egentligen tycker 

är svåra. Annelie, Disa och Elisabet arbetar mycket med bilder under läsningen som ett 

extra stöd för andraspråkselever. Med hjälp av bilder kan eleverna få en bättre förståelse 

för vad som händer i texten genom att titta på ansiktsuttryck och vad som händer på bilden.  

 

Aktiviteter efter läsning innebär att eleverna får sammanfatta det lästa. Det kan gå till på 

lite olika sätt. Eleverna kan få skriva en bokrecension, berätta för varandra i par eller rada 

upp viktiga nyckelord på tavlan. Eleverna kan även få skriva en fortsättning på texten. 

Eleverna får även diskutera vad texten har för budskap. Birgitta och Disa gillar att använda 

texter där det finns ett underliggande budskap så att eleverna verkligen måste läsa mellan 

och bortom raderna och gärna diskutera med sina kompisar. 

 

Alla lärare använder sig av aktiviteter före, under och efter läsning och anser att de i stort 

sett alltid har arbetat så. Catrin berättar att ”Ett annat bra sätt för eleverna är aktiviteter 

före, under och efter läsning eftersom andraspråkselever ofta har andra erfarenheter och 

bakgrundskunskaper än vad vi har, så därför är det så viktigt att de får en förförståelse och 

får bearbeta texten under tiden.” Aktiviteterna sker främst vid högläsning men Annelie, 

Brigitta, Catrin och Disa använder det även ibland i läsgrupper. De berättar att de upplever 

att dessa aktiviteter är gynnsamma speciellt för andraspråkseleverna. Alla lärare arbetar på 

detta sätt när de undervisar i lässtrategier med eleverna.  

 

5.5 Frågor på, mellan och bortom raderna 

Birgitta, Catrin och Disa berättar att om eleverna ska få ett mer djup i sin läsning är det 

viktigt att eleverna lär sig att ställa frågor inte bara på raderna utom även mellan och 

bortom raderna. Att svara på frågor på de tre nivåerna gör så elevernas läsförståelse 

utvecklas enligt Catrin. De tre lärarna berättar att andraspråkselever har lätt för att lära sig 

svara på frågor som är på raderna, alltså svar som står i texten. Birgitta berättar att ”det är 

jätteviktigt att ställa bra frågor tycker jag. Det är ju lite klurigt, så att det inte bara blir 

frågor på raden utan att man även hittar de här fördjupade frågorna så man når ett djup i 

texten och mycket samtal.” Catrin berättar att läsa mellan raderna innebär att eleverna gör 

inferenser, alltså drar egna slutsatser. Att läsa bortom raderna innebär att eleverna kopplar 

texten till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Att läsa mellan och bortom raderna är 

svårast för andraspråkseleverna. Annelie, Birgitta och Catrin upplever att 
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andraspråkseleverna i början tycker att det är förvirrande när de ska fundera på frågor där 

svaren inte står i texten. Men genom att arbeta med frågor på, mellan och bortom raderna 

vid till exempel högläsning fungerar läraren som en modell för hur eleverna ska tänka för 

att kunna svara. Genom att göra det gemensamt får eleverna även stöd genom att höra hur 

deras klasskamrater tänker. Alla lärarna arbetar med frågor på alla nivåer men de anser att 

det inte räcker att endast arbeta med detta vid högläsning. Eleverna har även olika böcker 

där de färdighetstränar att svara på frågor som är på alla nivåerna efter att ha läst en text. 

 

Birgitta och Catrin berättar att de har fått en bra stöttning genom att använda materialet En 

läsande klass och hur man kan ställa dessa frågor på de olika nivåerna. Båda upplever det 

som lite klurigt att ställa de rätta frågorna på de olika nivåerna så att eleverna kommer åt 

ett djup i texten. Birgitta förtydligar att det kan inte bara vara ja eller nej-frågor utan måste 

även finnas mer analyserande frågor. Catrin och Annelie använder sig utav läseböckerna i 

Stjärnsvenska vilket de tycker är väldigt bra. Materialet är nivåanpassat och i slutet finns 

det alltid frågor som är på, mellan och bortom raderna. Detta är bra tycker de eftersom 

eleverna får öva på att svara på frågor till texten och så upptäcker de om eleverna inte har 

förstått innehållet i texten.  

 

5.6. Samtalet kring lässtrategier 

Att samtala kring de olika lässtrategierna tycker Birgitta är otroligt viktigt. Hon menar på 

att ”ju mer vi diskuterar dem desto mer medvetna blir eleverna om dem.” Catrin berättar 

att hon har blivit mer medveten om samtalets betydelse sedan hon började arbeta med En 

läsande klass, och särskilt hur viktigt det är för andraspråkseleverna. Birgitta och Catrin 

berättar att genom att samtala med eleverna kring lässtrategier kan man som lärare visa på 

vad man tycker är viktigt att tänka på när man läser, till exempel ställa frågor och plocka 

ut viktiga ledtrådar i texten och samtala kring dessa. Catrin berättar att när de har 

högläsning i klassen ställer hon frågor på, mellan och bortom raderna på texten och 

diskuterar de ledtrådar i texten som eleverna har hittat för att komma fram till sin slutsats. 

Birgitta berättar att genom diskussionerna får eleverna ta del av varandras tankesätt och 

detta är gynnsamt framförallt för andraspråkseleverna men även för de svenska eleverna. 

Att få samtala kring den lästa texten och lässtrategierna är något som alla lärare känner att 

de har blivit bättre på sedan de började arbeta med materialen En läsande klass och 

Läsfixarna. Innan de blev introducerade i materialen undervisade de i lässtrategier men 
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inte på ett lika tydligt sätt. Sedan figurerna introducerades undervisas eleverna på ett mer 

medvetet och tydligt sätt genom att strategierna tydliggörs i materialen samt att de blir 

kopplade till figurer. Lärarna upplever att sen de har börjat samtala kring det lästa med 

hjälp av läsfixarna/lässtrategierna har eleverna blivit mycket mer medvetna i sin läsning. 

Eleverna har även fått en ökad läsförståelse och särskilt andraspråkselevernas läsförståelse 

har ökat. Annelie och Frida berättar att eleverna har blivit mer engagerade sedan de har 

börjat samtala mer kring lässtrategierna. Det skapar även ett djup i texten och elevernas 

läslust har ökat. Elisabet berättar att eleverna har börjat läsa mer hemma och även över 

loven vilket inte skedde innan. 

 

Birgitta, Catrin och Disa berättar att de tycker att samtal både i helklasser och i mindre 

grupper är väldigt givande. Då får eleverna sätta ord på sina tankar och ta del av varandras 

sätt att tänka och använda lässtrategier. Birgitta tycker inte att man ska underskatta elevers 

förmåga att förklara för varandra. ”Ibland kan en kompis förklaring vara mer givande och 

tydlig för en elev än vad min är.” Det gemensamma samtalet sker framförallt vid 

högläsningstillfällen i klassrummet. Men även i mindre läsgrupper där eleverna blir 

tilldelade läsroller utifrån de olika figurerna i materialen En läsande klass och Läsfixarna. 

Under högläsningen är det framförallt lärarna som leder samtalen för ordningens skull men 

även eleverna får ställa frågor till sina klasskompisar. I läsgrupperna har lärarna ibland 

förberett frågor till texten som eleverna får diskutera och ibland får de ställa egna frågor 

till varandra. Birgitta, Catrin och Frida tycker att det är viktigt att eleverna inte bara får 

svara på frågor utan även hitta på frågor för då måste de tänka om lite och tänka på ett 

annat sätt.   

 

5.7 Sambandet mellan bild och text 

Alla lärarna i studien la en stor tyngdpunkt på hur viktigt bildstödet är för 

andraspråkselever. Med hjälp av bilden kan eleverna få en förförståelse till vad texten 

kommer att handla om. Bilden ger även stöttning till att förstå en text då man kan titta på 

vad de gör och läsa olika ansiktsuttryck. När Catrin undervisar i lässtrategierna använder 

hon sig mycket av bilderna till texten. Hon anser att för en del andraspråkselever kan detta 

bildstöd vara avgörande för att de ska lyckas med att utveckla lässtrategier och 

läsförståelse. Även Annelie tydliggör innehållet med hjälp utav bildstöd. Frida arbetar 

mycket med bildmaterial för att kunna sätta det lästa i ett sammanhang och tydliggöra 
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innehållet för andraspråkselever. När Annelie, Elisabet och Frida ska välja texter är en av 

deras prioriteringar att texterna eller böckerna ska innehålla mycket bilder som har en stark 

koppling till texten. Disa påpekar att det inte alltid är lätt för eleverna att dra hjälp av 

bilderna för att förstå texten med stöd av bilderna utan det är något som måste läras in. 

Annelie tar upp att det är viktigt att tänka på är att andraspråkselever kan ha andra 

erfarenheter och bakgrundskunskaper och kan tolka bilden på ett helt annat sätt. När Catrin 

ska lära ut lässtrategierna tycker hon att det är viktigt att tänka på vilka texter man 

använder. Catrin använder sig utav ” texter som dom förstår, där ord och bild hänger ihop, 

att de kan ha användning av bilderna, för det pratar vi också mycket om att titta på bilderna, 

att bild och text hör ihop och att du kan få mycket information genom bilderna.” 

 

Att koppla ihop strategierna med figurerna i En läsande klass och Läsfixarna tycker 

Birgitta, Catrin, Disa och Elisabet är effektivt. När strategierna har nöts in ordentligt räcker 

det att de pekar på vilken figur eleverna ska använda så vet eleverna hur de ska göra. Att 

koppla strategierna till bilder är bra tycker Elisabet men lärare måste även fundera på om 

alla eleverna vet vad figurerna är för något. Till exempel vet eleverna från Vietnam vad en 

spågumma är. Det gäller att tänka på vilka bilder man väljer.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Inledningsvis diskuteras studiens 

materialinsamling och analys  (6.1). Därefter diskuteras studiens resultat kopplat till 

tidigare forskning (6.2). Kapitlet avslutas med en slutsats (6.3).  

 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valde jag att sätta upp tre kriterier för studiens urval. Det första 

kriteriet var att begränsa urvalet till lärare för årskurs 1-3 och som har en stor erfarenhet 

av att arbeta med just lässtrategier i klassrummet för andraspråkselever. Jag valde just 

klasslärare och inte modersmålslärare för att jag var intresserad av att undersöka hur den 

vardagliga undervisningen ser ut och hur lärarna undervisar i lässtrategier på ett medvetet 

sätt. Det andra kriteriet var att de ska ha erfarenhet av att ha eller haft andraspråkselever i 

sitt klassrum. Detta kriterium fastställdes eftersom jag var intresserad av att veta hur lärarna 

arbetar med just andraspråkselever och för att lärarna ska ha erfarenheter att dela med sig 

av som kan tillföra bra material till studien. Det sista kriteriet var att de ska ha erfarenhet 

av att undervisa i lässtrategier eftersom jag vill att lärarna i studien ska medvetet undervisa 

i detta så att de kan tillföra intressant information som svarar till studiens syfte. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till är att jag inte har valt ut lärarna själv utan har intervjuat de lärare 

som rektorerna har kontaktat och som valde att delta i studien. Jag informerade dock 

rektorerna om vilka lärare jag ville komma i kontakt med och upplever att de har lyckas 

hitta lärare som uppfyller mina kriterier. Om någon lärare inte hade uppnått något kriterier 

hade jag fått överväga att eventuellt inte använda mig utav intervjun.   

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att komma åt ett innehållsrikt 

material om hur lärarna arbetar med lässtrategier i sina klassrum. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer är att det ställs öppna frågor utifrån olika teman vilket gör att 

jag kan fånga upp intressanta aspekter och ställa följdfrågor. Överlag gick intervjuerna bra 

och jag fick ut ett innehållsrikt material. Under första intervjun kändes det dock väldigt 

ovant att genomföra en intervju och jag ställde inte så många följdfrågor. De följande 

intervjuerna kände jag mig mer trygg och ställde följdfrågor på intressanta saker som 

lärarna tog upp. Några av frågorna gick in lite i varandra men detta upplevdes aldrig som 

negativt eller upprepande av mig eller intervjupersonerna. Jag upplevde snarare att lärarna 

kompletterande med svar som de inte fått med i tidigare frågor. Flera av lärarna tyckte 

ibland att det var lite svårt att beskriva hur de undervisar på flera olika sätt i lässtrategier. 
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De anser att det är något som går på rutin som de inte så ofta reflekterar över. Därför 

påpekade många att de mycket väl kunde missa att berätta om något arbetssätt som de 

använder sig utav. En aspekt som kan påverka intervjupersonernas svar är mina ”jaha”, 

”ja” eller liknande bekräfta eller uppmuntra deras svar. På detta sätt kan jag påverka dem 

genom att ge ett uppmuntrande ”jaha” när lärarna nämner något som jag tycker är extra 

intressant. Men jag har försökt att vara så neutral som möjligt och att låta lärarna prata så 

mycket som möjligt utan att jag bekräftar med ord som ”ja”, ”jaha” eller liknande. 

 

 Att semistrukturerade intervjuer påverkas av det sociala och språkliga kontexten är något 

som metoden har fått kritik för. En intervju visar på hur en person uppfattar intervjuämnet, 

samt dess samtal under just den stunden, men inte det som inte diskuteras. Därför är det 

viktigt att vara medveten om att en intervju inte kan beskriva allt (Bryman, 2008). Studiens 

resultat hade kunnat se annorlunda ut om jag hade haft tid att komplettera intervjuerna med 

observationer. Då hade det framkommit om lärarna verkligen gör som de berättar i 

intervjuerna. Jag hade även fått syn på arbetssätt som de kanske inte är medvetna om att 

de gör för att de är så naturligt för dem. Jag upplever ändå att i mina intervjuer har fått 

uttömmande svar. Jag hade inte fått en större spridning på svaren även om jag haft fler 

lärare. Genom att endast intervjua sex lärare kan inga större generella slutsatser dras utav 

hur lärare arbetar med lässtrategier med andraspråkselever. Dock kan det ge en inblick i 

hur några lärare arbetar med lässtrategier för andraspråkselever.   

 

Kvalitativ innehållsanalys har används för att analysera det insamlade materialet. Jag 

använde mig utan denna analysmetod eftersom den identifierar skillnader och likheter och 

detta är något som jag är intresserad av i min studie. En fördel med innehållsanalys enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012) är att resultatet kategoriseras och samlas ihop i 

teman vilket gör att mönster och sammanhang tydliggörs. Dock kan det vara svårt att skapa 

hållbara och tydliga kategorier så att inte material som har blivit över pressas in i de olika 

kategorierna. En annan svårighet är att få kategorierna så tydliga att inget insamlat material 

kan placeras in i två olika kategorier. Inget material får sakna någon kategori som passar 

det insamlade materialet som svarar till syftet. Detta upplevde jag dock inte som något 

problem då jag lyckades få till bra och tydliga kategorier. En annan risk som finns är att 

göra en alltför detaljerad kodning vilket skapar en risk att förlora helheten.  
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Studiens utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Perspektivet känns relevant för 

studien eftersom det har fokus på scaffolding och att lärande sker i samspel med andra. 

Lärarna i studien arbetar mycket på detta sätt och därför är perspektivet relevant för denna 

studie.   

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Alla lärarna i studien arbetar med något mer omfattande material som de utgår från när de 

ska undervisa eleverna i lässtrategier. Fyra stycken av lärarna använder sig utav materialet 

En läsande klass och två stycken utav Läsfixarna. Dessa båda material är till för att lära ut 

lässtrategier på ett konkret och tydligt sätt. Att göra andraspråkseleverna medvetna om 

lässtrategierna anser även Mistar et al (2016) och Xu (2015) är viktigt. Materialen är 

uppbyggda på ett liknande sätt. Båda materialen lär ut strategier med hjälp av bildstöd på 

figurer som ger ledtrådar om vad strategin används för. Detta blir tydligt och konkret för 

andraspråkseleverna. Dock är det viktigt att tänka på som Elisabet tar upp, att 

andraspråkselever kan ha andra referensramar. En läsande klass och Läsfixarna utgår från 

samma strategier men med olika namn på figurerna. Dock har En läsande klass även med 

strategin att kunna göra inferenser vilken Läsfixarna saknar. Båda materialen utgår från att 

strategierna introduceras en och en vid högläsning i helklass. Lärarna fungerar som 

modeller för hur eleverna kan tänka när de använder lässtrategierna. Efter att alla 

lässtrategierna har introducerats arbetar eleverna parallellt med lässtrategierna. Under 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har jag mött på materialet En läsande klass. 

Eftersom det är fem strategier att hålla reda på upplevde jag att de fick stöttning av bilderna 

som satt uppsatta i klassrummet. 

 

Det arbetssätt som används i materialen En läsande klass och Läsfixarna återfinns även i 

de andra arbetssätten som lärarna använder sig utav. Till exempel är materialen uppbyggda 

på så att man först arbetar tillsammans i helklass eller i grupper för att eleverna slutligen 

ska klara av att arbeta enskilt. Materialen är även uppbyggda på samma sätt som aktiviteter 

före, under och efter läsning. I materialen samtalas det mycket om de olika strategierna 

och i början stoppar lärarna ofta i läsningen för att använda och tydliggöra de olika 

lässtrategierna. Även sambandet mellan bild och text kommer fram i materialen. En 

läsande klass och Läsfixarna består alltså av flera olika arbetssätt samlat i ett koncept. Detta 
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arbetssätt stämmer bra överens med det sociokulturella perspektivet då detta är starkt 

kopplat med scaffolding och att lärandet sker i samspel med andra (Säljö, 2012).  

 

Att arbeta tillsammans, i grupp och slutligen enskilt är ett arbetssätt som återfinns hos alla 

lärarna. Det är bara Frida som inte använder sig utav att läsa i grupper. Detta arbetssätt 

återfinns i det sociokulturella perspektivet som anser att lärandet sker i en aktivitet 

tillsammans med andra (Säljö, 2012). Arbetssättet kan jämföras med Pressleys (1990) fem 

effektiva undervisningsstrategier som lär ut lässtrategier för andraspråkselever. Dessa fem 

bygger på en god interaktion mellan elev och lärare. Precis som Pressley beskriver Birgitta, 

Catrin och Disa sig själva som modeller för hur eleverna kan tänka när de ska använda 

lässtrategierna. Birgitta anser att lärare inte endast kan berätta utan även måste visa för 

eleverna hur de kan tänka. Att arbeta först tillsammans för att slutligen kunna arbeta enskilt 

är tydligt kopplat till begreppet scaffolding inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2012). En fördel med att arbeta tillsammans först är att eleverna då kan fungera som 

modeller åt varandra. Under min VFU uppmärksammade jag precis som Birgitta att 

eleverna ibland förklarar på ett annat sätt som kan blir tydligare för en annan elev än 

lärarens förklaring. 

 

Att det är viktigt för andraspråkselever att arbeta med aktiviteter före, under och efter 

läsning stödjs av Annelie, Birgitta, Catrin, Disa vilket stämmer överens med Gibbons 

(2010). Även Mistar et al (2016) stödjer att aktiviteterna är gynnande för andraspråkselever 

men utgår istället utifrån begreppen förutsägning, textkartläggning och sammanfattning. 

Fördelen enligt Disa med att göra aktiviteterna i helklass är att eleverna får diskutera 

tillsammans och ta del av varandras tankar och få en förförståelse för texten. För att 

eleverna ska lyckas ta till sig lässtrategierna och se en mening med dem är det viktigt att 

lärarna tänker på textens innehåll enligt Xu (2015). Enligt min samt Gibbons (2010) 

mening är det viktigt att ta reda på elevernas intresseområden för att hitta meningsfulla 

texter när lässtrategierna ska läras in. Att innehållet är meningsfullt har en stor betydelse 

då de skapar meningsfullhet och ger stöttning enligt Gibbons (2010). Lärandet sker i 

aktiviteter tillsammans med andra som stämmer överens med det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2012). Både Gibbons (2010) och lärarna anser att aktiviteterna är bra 

eftersom de har fokus på att ge eleverna en förförståelse vilket gör att de lättare kan hänga 

med i texten. Aktiviteterna går även ut på att lära eleverna effektiva lässtrategier (Gibbons, 

2010). Eftersom andraspråkselever ofta har ett bristande ordförråd måste 
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andraspråkseleverna använda sig utav lässtrategier mer än elever med svenska som 

modersmål (Lindqvist, Guvå, Lundenmark &Wewel, 2013).  

 

För att eleverna ska få en djupare förståelse i sin läsning är det viktigt att eleverna kan 

ställa och svara på frågor som är på, mellan och bortom raderna enligt Birgitta, Catrin och 

Disa. Detta i enlighet med Lundberg och Herrlin (2005) som anser att läsning är när 

eleverna kopplar texten till sina egna tankar, erfarenheter och skapar inre bilder. För att 

kunna koppla detta måste eleverna kunna läsa på, mellan och bortom raderna. Catrin 

berättar dock att för andraspråkselever är det svårt att svara på frågor som inte finns på 

raderna, eftersom det inte står i texten. För att eleverna ska lyckas lära sig denna strategi 

bör lärarna kunna ställa bra frågor. Birgitta och Catrin berättar att innan de började arbeta 

med En läsande klass tyckte de att det var svårt att ställa de rätta frågorna. Metoden är ett 

bra sätt att se om eleverna har förstått den lästa texten. Genom att samtala, diskutera och 

leta ledtrådar tillsammans fungerar lärarna och eleverna som modeller för hur eleverna kan 

tänka innan de börjar arbeta med det på egen hand.  

 

Catrin berättar att det är viktigt att få samtala och få diskutera kring lässtrategierna 

framförallt för andraspråkselever men även för elever som har svenska som modersmål, 

till exempel svaga läsare. Birgitta berättar att genom samtal kring strategierna får eleverna 

ta del av varandras tankesätt och de kan diskutera de ledtrådar eleverna hittat i texten. Att 

få samtala kring strategierna stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet som 

anser att lärande sker i sampel med andra (Säljö, 2012). Lärarna som undervisar sina elever 

i lässtrategier med hjälp utav En läsande klass och Läsfixarna upplever att de har blivit mer 

medvetna i hur de undervisar om lässtrategierna. De upplever även att elevernas 

läsförståelse har utvecklats sedan de började använda materialet. Särskilt 

andraspråkseleverna har fått en ökad läsförståelse. Att andraspråkselever bör bli medvetna 

om lässtrategier styrks även av Mistar et al (2016) och Xu (2015). Även i kursplanen för 

ämnet svenska står det att eleverna ska undervisas i lässtrategier för att kunna tolka och 

förstå de texter som de läser (Skolverket, 2011). Att samtala kring lässtrategier återkommer 

i alla arbetssätt som redovisas i studien.   

 

Något som alla lärarna i studien la stor tyngdpunkt vid är vikten av bildstödet för 

andraspråkselever. Detta arbetssätt har jag inte stött på i tidigare forskning kring 

lässtrategier för andraspråkselever. Därför är det intressant att alla lärarna berättade hur 
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viktigt bildstödet är. Med hjälp utav bildstödet kan eleverna göra förutsägningar. Genom 

att göra förutsägningar enligt Mistar et al (2016) aktiveras elevernas bakgrundskunskaper. 

Dock är det viktigt som Annelie påpekar att andraspråkselever kan ha andra referensramar 

än vad vi tror att de har. Därför är det viktigt att tänka på vilka bilder man väljer. Catrin 

anser att bildstödet kan vara avgörande för att andraspråkselever ska lyckas utveckla sina 

lässtrategier och få en god läsförståelse.  

 

Att få stöttning från en person som är mer kunnig i början av sitt lärande, för att sedan 

minska stödet allt eftersom är något som återfinns i den sociokulturella utgångspunkten 

som studien har. Detta synsätt syns tydligt i studien då alla lärare arbetar på detta vis. 

Läraren har mer kunskaper än eleverna om hur lässtrategierna fungerar och hur eleverna 

kan tänka när de använder sig utav lässtrategierna i sin egen läsning. Genom att läraren ger 

rätt stöttning utvecklas eleverna. Till exempel när en ny strategi introduceras arbetar 

lärarna oftast i helklass eller i grupper och eleverna får diskutera och läraren kan fungera 

som ett stöd. Det sociokulturella perspektivet anser att det är när elever är deltagande i 

aktiviteter där de samspelar med andra som kunskaper skapas. Detta synsätt är något som 

genomsyrar alla arbetssätt i studien. Att få diskutera kring lässtrategier och det lästa leder 

till att eleverna blir mer medvetna om lässtrategierna. Att få diskutera är särskilt viktigt för 

andraspråkselever. Precis som i det sociokulturella perspektivet så arbetar lärarna utifrån 

att lärandet sker i interaktion mellan individer (Säljö,2012). 

 

6.3 Slutsats 

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras är att lärare arbetar på flera olika sätt för att 

utveckla andraspråkselevers läsförståelse. De arbetssätt som återfinns i studien är 

materialen En läsande klass och Läsfixarna, att arbeta först tillsammans, i grupp och 

slutligen enskilt, aktiviteter före, under och efter läsning samt att kunna ställa och svara på 

frågor på, mellan och bortom raderna. Att samtala kring lässtrategierna och att se 

sambandet mellan text och bild är två andra arbetssätt som lärarna använder sig utav. 

Eftersom PISA-undersökningarna fortsätter att visa på sjunkande resultat i läsförståelse, 

och att det är en stor skillnad i resultaten mellan andraspråkselever och elever med svenska 

som modersmål kan denna studie vara betydelsefull för att lärare kan få kunskap och idéer 

hur de kan arbeta med andraspråkselever. En intressant aspekt att forska vidare på är om 

elevernas läsförståelse höjs om eleverna får läsa och lära sig lässtrategierna på sitt eget 
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modersmål. Eftersom språkutvecklingen i svenska höjs om de har ett fullgott ordförråd på 

sitt modersmål. Finns det då en liknande utveckling inom läsförståelse?  
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Bilagor 

Bilaga 1 informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Rebecca Hedman och läser min sista termin på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Jönköping University. Jag ska nu 

skriva mitt sista examensarbete där jag kommer undersöka hur lärare arbetar för att 

utveckla andraspråkselevers läsförståelse. I min studie kommer flera lärare från olika 

skolor i olika kommuner att intervjuas. 

 

Min förhoppning är att du skulle vilja medverka i min studie och genom en intervju dela 

med dig av dina erfarenheter och tankar. Intervjun kommer att ta cirka 30-40 minuter. Jag 

kommer att använda mig utav Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Detta innebär att 

du är garanterad total anonymitet och konfidentialitet. Det är helt frivilligt att delta i studien 

och du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill och utan att det får några konsekvenser 

för dig.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudinspelning för att underlätta 

bearbetning av intervjuerna. Det är endast min handledare och jag som kommer att ha 

tillgång till ljudinspelningen och materialet kommer att raderas när arbetet är färdigt. 

Slutversionen av examensarbetet läggs ut på databasen Diva, du kommer naturligtvis 

fortfarande vara totalt anonym.  

 

Jag ser framemot att få ta del av dina erfarenheter och tankar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Hedman  

 

Epost: becca.hedman@gmail.com  

Jönköping University -  Högskolan för lärande och kommunikation 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

 Vad har du för pedagogisk utbildning? 

 Vilken erfarenhet har du av att arbeta med andraspråkselever?  

 Hur arbetar du för att andraspråkseleverna ska utveckla sina 

läsförståelsestrategier?  

 Vilket arbetssätt använder du?  

 Tydliggör du läsförståelsestrategierna för andraspråkseleverna? Hur? 

 Vilka slags texter används? 

 När undervisas eleverna i läsförståelsestrategierna?  

 Använder du något särskilt material?  

-Vilket?  

-Hur används materialet och hur ofta?  

 Hur visas elevernas framsteg genom materialet? 

 Har du provat olika lässtrategier/arbetssätt/material?  

 Hur inkluderas andraspråkseleverna i ”den vanliga” lässtrategiundervisningen?  

 Används olika strategier/arbetssätt/material för olika andraspråkselever? 

 Bollar du idéer med  andraspråkslärare/modersmålslärare för att samarbeta /få 

stöttning i hur du ska undervisa i lässtrategier för andraspråkselever? 
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Bilaga 3. Innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kodning Kategorisering Tema 

B: Jag använder dem till exempel 

vid högläsning. Då stoppar vi 

jätteofta. Då kan jag säga, nu får 

vi använda detektiven här, då det 

dök upp ett jättesvårt ord.  

 

Att stoppa vid högläsning och 

använda läsfixarna 

Hur används En läsande klass En läsande klass 

E: Vi har Läsfixarna uppsatta på 

tavlan och när läser vi ett nytt 

kapitel i vår läsebok använder vi 

dem under läsningen 

Läsfixarna uppsatta på tavlan, 

används till läseboken 

Hur används Läsfixarna Läsfixarna 

C: Jag som lärare fungerar ju som 

en modell för hur man använder 

strategier, därför kör vi först 

tillsammans så att eleverna ska få 

en modell för hur de kan tänka.  

Lärarn fungerar som en modell för 

hur eleverna kan tänka 

Arbeta tillsammans Tillsammans, i grupp och enskilt 
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B: Jätteviktigt att eleverna vet hur 

man tar sig ann en text, rubriker, 

underrubriker, bilder. Att vara 

medveten om vilken slags text är 

det jag läser.  

Vad säger rubriker och bilder om 

vad texten kan handla om?  

Aktiviteter före  Aktiviteter före, under och efter 

B: Men det är också jätteviktigt att 

ställa bra frågor tycker jag och det 

är ju lite klurigt, så att det inte bara 

blir frågor på raden utan att man 

även hittar de här fördjupade 

frågorna så man når ett djup i 

texten och mycket samtal 

Att kunna ställa bra frågor så att 

det blir ett djup i texten   

Analyserande frågor  Frågor på, mellan och bortom 

raderna 

B:Genom diskussion får de ta del 

av varandras tankesätt och det 

lyfter verkligen 

andraspråkseleverna. 

Ta del av varandras tankesätt 

stöttar andraspråkselever 

Ta del av varandras tankesätt Samtala kring lässtrategier 

A: Jag försöker också att hitta 

böcker med mycket bilder som 

kompletterar texten som gör att de 

Bild och text tydligt 

sammankopplade ger stöttning 

Bildstöd Sambandet mellan bild och text 
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får lite extra stöd i läsningen eller 

att de får bearbeta texten igen 

 

 


